Aula 12 | Valorização da
alteridade x discriminação

Metas da aula
• Apresentar uma avaliação crítica sobre as relações entre preconceito, discriminação e intolerância.
• Enfatizar a importância da valorização da alteridade enquanto
elemento fundamental para a riqueza da cultura.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. distinguir as definições e relações entre preconceito, discriminação
e intolerância;
2. reconhecer como funciona parte do processo social que produz
a rejeição, a diferença e a negação da alteridade.

Diferenças e intolerância
A intolerância à diferença é um dos grandes problemas sociais do mundo.
Podemos verificar, de maneira cotidiana, noticiários sobre conflitos em vários
países envolvendo discriminações étnicas e raciais, divergências políticas e
religiosas e outros vários aspectos que correspondem à realidade múltipla
das culturas mundiais.
Os seres humanos são muito diferentes em sua maneira de pensar e de ser,
em suas crenças, suas atribuições físicas e seus gostos. Essa diferença exige
um entendimento da necessidade de ceder espaço para maneiras de existir
diversas daquelas adotadas por nós mesmos.
A intolerância verificada dentro das sociedades gera a discriminação. Essa
conduta é contrária a todos os ideais éticos propostos pelo esforço mundial
para um mundo de paz, respeito e igualdade.
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Veremos, ao longo desta aula, algumas explanações interessantes sobre as
questões da discriminação e do preconceito, que, muitas vezes, julgamos
conhecer tão bem. Na verdade essas questões necessitam de uma maior e
mais profunda reflexão. Vamos lá?

Fonte: http://www.plenarinho.gov.br/camara/imagens/chega-deviolencia-contra-a-crianca/chega-de-violencia-contra-a-crianca05.jpg

Figura 12.1: As relações humanas necessitam de tolerância à diferença.

Relações fundamentais entre alteridade,
discriminação e preconceito
Os vários tipos de discriminação verificados em todos os meios sociais representam um dos maiores problemas relativos à convivência humana.
Atos de violência, desrespeito, humilhação e marginalização são provocados
por condutas discriminatórias que se referem aos mais variados aspectos das
diferenças éticas, estéticas, religiosas, financeiras, raciais, dentre outras.
No entanto, antes de falarmos de discriminação, é preciso considerar algumas ideias comuns relativas ao que chamamos de preconceito.
A palavra preconceito deriva de uma outra construção linguística que, por
si mesma, explica o real significado da palavra. Preconceito deriva de “préconceito”, quer dizer, um conceito relativo a algum objeto, lugar, experiência ou pessoa, antes mesmo do contato com estes.
Neste sentido, a diferença entre um “conceito” e um “pré-conceito” referese diretamente ao fato de que no preconceito as coisas são julgadas por
uma ideia pré-formada das mesmas, sem levar em conta a real experiência
necessária para se formar um juízo crítico.
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A palavra preconceito é tomada quase sempre em sentido pejorativo, referindo-se a uma ideia negativa que fazemos de algo ou alguém. No entanto,
quando temos ideias positivas de coisas, lugares e situações que não conhecemos por experiência também estamos inseridos, sem percebermos, na
lógica do preconceito.
Obviamente existem experiências que não precisamos vivenciar para concluirmos que é algo ruim. O uso de drogas, como a cocaína, é uma delas. Esses
casos não devem ser confundidos com a questão do preconceito. Isso porque
a verificação do prejuízo que o uso de drogas causa de maneira irrestrita aos
usuários não deixa dúvidas sobre o caráter negativo desta prática.

Fonte: http://www.pgj.ce.gov.br/servicos/asscom/arquivos/drogas.jpg

Figura 12.2: Campanha contra as drogas: conceito ou pré-conceito?

Quando o preconceito refere-se a uma ideia positiva sobre o que não conhecemos costumamos chamá-lo de “ilusão”. Diz-se que esta ou aquela pessoa
estava iludida por imaginar que determinada pessoa, emprego ou lugar possuía qualidades que na verdade não possui.
Este tipo de preconceito é, no fundo, como todo preconceito, negativo.
Quando o preconceito se refere a uma ideia negativa, já aparece um outro
elemento, este sim muito mais nocivo do que a “simples” ilusão. Este elemento é a discriminação.
A palavra discriminação, que a princípio quer dizer simplesmente “distinção”, em um sentido social, significa distinguir entre pessoas, culturas, religiões, raças, profissões mais dignas, melhores, e pessoas, culturas, religiões,
raças, profissões menos dignas, piores.
Sabemos que todos devem ser respeitados e tratados como iguais dentro das
muitas diferenças que apresentam. As diferenças culturais, religiosas, estéticas,
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Mídias
integradas

raciais, econômicas não podem nunca corresponder a uma diferença de direitos e tratamento. Dessa forma, encontramos a discriminação como um grande
problema social que afeta, com variações, todas as culturas do mundo.

Cinema em casa
A lista de Schindler é uma
emocionante e aclamada
produção cinematográfica
que narra os horrores que
os judeus sofreram no
Holocausto. Foram mortos
mais de seis milhões de
judeus na Alemanha
durante a Segunda Guerra
Mundial.
Adolf Hitler e seu partido
nazista queriam uma
Alemanha de “raça pura”,
e os judeus foram vistos
como uma etnia a ser
eliminada. O Holocausto é,
sem a menor dúvida, uma
das violências étnicas mais
brutais de toda história da
humanidade.
Você se interessou pelo
assunto? Então confira
também O julgamento de
Nuremberg. Você só tem
a ganhar!

Fonte:http://www.acidi.gov.pt/images/imagens/
Noticias/cartaz_c_discriminacao.jpg

Figura 12.3: O mundo é feito de diversidade.

Mas, e a alteridade? Qual é o significado e o papel dessa palavra dentro
desta discussão?
A palavra alteridade refere-se à consideração do “outro”, da diferença.
A alteridade é o oposto de “identidade”.
Basicamente, a raiz de toda discriminação reside na intolerância com a diferença, com aquilo que não sou “eu”. Dessa forma, acontecem as mais variadas atitudes discriminatórias ligadas àqueles que não possuem a “minha”
cor, raça, religião, visão política, gosto musical, orientação sexual... enfim,
àqueles que não se apresentam como uma identidade “minha”.
Considerar a alteridade como campo de estudo e valorização é, sem dúvida,
o caminho mais eficiente para a eliminação da discriminação.

Fonte: http://www.balneariopinhal.rs.gov.br/
imagens/noticias/identidade.jpg

Figura 12.4: Alteridade X identidade.
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A visão limitada quanto ao preconceito e à
discriminação
É muito corrente, quase automático, o entendimento de que o preconceito
e a discriminação se referem a questões necessariamente raciais.
Essa visão do problema da discriminação é muito limitada, porque a discriminação racial corresponde a um dos muitos tipos de discriminação presentes
na sociedade. Discriminam-se:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

os feios;
os pobres;
as pessoas acima do peso ou magras demais;
certas classes profissionais;
os homossexuais;
os vegetarianos;
as mães solteiras;
os adeptos de certas religiões;
os portadores de deficiência física;
os portadores de determinadas doenças, como o HIV e a epilepsia;
os liberais em meios conservadores;
os conservadores em meios liberais;
os desempregados;
os recém-saídos do sistema prisional.

Enfim, a discriminação promove seu estrago em diversas direções, em diversos públicos e situações para além da questão racial.
A percepção das atitudes discriminantes em vários outros aspectos do convívio social para além das questões raciais, muitíssimo importantes por sinal,
é de fundamental importância para o amadurecimento crítico do cidadão de
nosso tempo.
A discriminação deve ser encarada como a intolerância à diferença daquilo
que é considerado como padrão a ser seguido por determinado grupo social.
É extremamente natural ser diferente. O que não é natural, em termos humanos, é o nivelamento comportamental, ético, estético, físico, religioso,
sexual, em que as diferenças são tratadas como “anomalias”, coisas a serem
evitadas a todo custo.
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Seremos, sem dúvida, mais felizes e plenos dentro de uma sociedade que
valorize e respeite a natural singularidade da existência humana.

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/
discovirtual/aulas/1663/imagens/acessibilidade.jpg

Figura 12.5: Seremos mais felizes no respeito e na valorização das diferenças.

A mesma limitação de perspectiva ocorre com o preconceito. Já vimos, nesta
aula, que preconceito refere-se, de maneira mais precisa, a uma visão sob
determinado assunto, pessoa, lugar ou cultura que carece de experiência
com estes.
Tomando por este lado podemos chegar à rápida conclusão de que boa parte, senão a maior parte, de nossa visão de mundo é preconceituosa. Ou seja,
falamos constantemente, com uma segurança incrível, de coisas em relação
às quais não temos experiência alguma. Ou então generalizamos um conjunto de coisas, pessoas e culturas tomando por base uma única experiência
ou poucas experiências tidas a respeito.
Um exemplo claro disso é quando temos um contato traumático com um
representante de uma classe profissional qualquer e passamos a julgar que
todos os profissionais desta classe são ruins.
É muito comum encontrarmos pessoas que assistiram a um ou dois filmes
brasileiros e falam com a maior segurança que o Cinema nacional é ruim.
Ou então pessoas que nunca ouviram uma faixa inteira de música clássica e
dizem que é insuportável.

Na Grécia antiga, um grande filósofo chamado Sócrates foi julgado e condenado à morte por seus conterrâneos de Atenas por “corromper a juventude”. Efetivamente, o que Sócrates fazia não era corromper ninguém.
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Sócrates fazia com que as pessoas enxergassem sua ignorância a respeito de assuntos que julgavam saber, assuntos comuns, como a justiça, a amizade, o amor...
Um detalhe importante é que o próprio Sócrates não julgava saber definir
tais conceitos. É sua a famosa frase “Só sei que nada sei”, no sentido de
que, enquanto os demais homens se achavam na vantagem ilusória de julgar
saber muitas coisas que na verdade desconheciam, ele tinha a vantagem real
de estar consciente de sua ignorância.

Sócrates

Fonte: http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/Image/
conteudos/imagens/filosofia/3socr.jpg

Essa pintura se chama A morte de Sócrates. Ela foi feita pelo francês David, em 1787.
Na imagem podemos perceber, ao centro, Sócrates estendendo
a mão para um cálice contendo veneno. Vamos acompanhar, no
texto que se segue, as razões que o levaram à condenação.

Sócrates foi o primeiro grande filósofo grego ateniense
de nascimento e viveu na que viria a ser chamada a
época de ouro daquela cidade. Nasceu por volta de 470
e morreu em 399 a.C., deixando mulher e três filhos.(...)
Naquela época não havia nada parecido com um conhecimento natural de base segura, tampouco um grande
conhecimento do mundo dos afazeres humanos. Assim
ele perambulava por Atenas fazendo as perguntas básicas de moralidade e política a quem quer que pudesse
ouvi-lo. Tamanho era o interesse pelas discussões que
ele provocava – e obviamente Sócrates também era uma
personalidade carismática –, que as pessoas se juntavam
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a sua volta onde quer que estivesse, sobretudo os jovens ávidos. Seu procedimento era sempre o mesmo.
Tomava algum conceito fundamental para nossas vidas e perguntava: “Que é a amizade?” ou “Que é a
coragem?” ou ”Que é piedade religiosa?”. Desafiava
alguém que pensava saber a resposta e em seguida
submetia esta resposta a exame, fazendo à pessoa
uma série de perguntas a respeito. Por exemplo, se a
pessoa afirmava que a coragem era essencialmente
a capacidade de resistir, Sócrates diria: “Mas então o
que é a teimosia? Pessoas teimosas podem mostras
extraordinária resistência. Isso é coragem?”(...)
A própria natureza do que Sócrates fazia tornouse uma influência subversiva. Estava ensinando as
pessoas a questionar tudo, e expondo a ignorância
dos indivíduos com poder e autoridade. Tornou-se
uma figura altamente polêmica, muito amada, mas
também muito odiada. (...) No final, as autoridades o
prenderam sob acusação de corrupção da juventude
e de não acreditar nos deuses da cidade. Foi julgado
e condenado a morrer por envenenamento.
(Bryan Magee)

Já vimos, na aula anterior, que muitas vezes os meios que mais usamos para
ver e ouvir o mundo não são nossos olhos e ouvidos, mas, antes, nossos preconceitos. Vivemos reproduzindo noções preconceituosas a respeito de quase tudo, sem nos darmos conta do quão ausente estão nosso pensamento e
nossa reflexão em relação às “certezas” que pronunciamos e defendemos.
Não é verdade que todo político é corrupto, ou que todo médico é responsável. Não é verdade que todo servidor público não gosta de trabalhar ou
que toda pessoa que contraiu uma doença sexualmente transmissível tenha
tido uma vida sexual promíscua, bem como não é verdade que todo islâmico
seja fundamentalista.
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Frequentemente não nos damos conta da imensa estrutura social que nos
envolve. Estrutura esta construída ao longo de milhares de anos de acúmulo
de trocas e variações culturais. Esquecemos ou não percebemos a gigantesca variedade de comportamentos e situações em que vivem as pessoas em
relação às quais pronunciamos juízos tão reduzidos.
Aprendemos valores desde a infância e, raramente, refletimos sobre os mesmos. Passa-se uma vida inteira pensando que o mundo é como o conjunto
de ideias hipotéticas que temos sobre ele sem, contudo, buscarmos a constatação destas ideias. Ou seja, o preconceito permeia e limita grande parte
de nossa visão de mundo.
É preciso entender que uma pessoa, antes de ser qualquer outra coisa, antes de pertencer a qualquer religião, antes de pertencer a qualquer partido
político ou cultura, antes de estar sob qualquer circunstância, está sob a
circunstância fundamental que é a própria existência única. Ou seja, não se
pode julgar uma pessoa pelo simples fato de ela pertencer a uma determinada identidade profissional ou cultural.
Discurso de Martin Luther King (28/08/1963) – Eu tenho
um sonho!

Fonte: http://www.memorial.sp.gov.br/
revistaNossaAmerica/24/imagens/55martin_luther_king1.jpg

(...) Cem anos atrás, um grande americano, na qual
estamos sob sua simbólica sombra, assinou a Proclamação de Emancipação. Esse importante decreto veio
como um grande farol de esperança para milhões de
escravos negros que tinham murchado nas chamas
da injustiça. Ele veio como uma alvorada para terminar a longa noite de seus cativeiros.
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Mas cem anos depois, o negro ainda não é livre.
Cem anos depois, a vida do negro ainda é tristemente inválida pelas algemas da segregação e as cadeias
de discriminação. (...)
Nós nunca estaremos satisfeitos enquanto o negro
for vítima dos horrores indizíveis da brutalidade policial. Nós nunca estaremos satisfeitos enquanto nossos corpos, pesados com a fadiga da viagem, não
poderem ter hospedagem nos motéis das estradas e
os hotéis das cidades. Nós não estaremos satisfeitos
enquanto um negro não puder votar no Mississipi
e um negro em Nova Iorque acreditar que ele não
tem motivo para votar. Não, não, nós não estamos
satisfeitos e nós não estaremos satisfeitos até que a
justiça e a retidão rolem abaixo como águas de uma
poderosa correnteza. (...)
Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas
crianças vão um dia viver em uma nação onde elas
não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje! (...)
Retirado de http://www.portalafro.com.br/religioes/
evangelicos/discursoking.htm.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
A discriminação pode ocorrer de, pelo menos, duas maneiras:
a) Diretamente ligada à intolerância.
b) Indiretamente ligada à intolerância, por meio do pré-conceito (preconceito) negativo.
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Explique e exemplifique estes dois casos.

A definição do “outro”
Nesta nossa aula sobre a importância das diferenças é necessário considerar,
com muita atenção, um termo que representa a origem fundamental de
toda a diferença entre pessoas, culturas, religiões e outros campos.
Este termo é, simplesmente, “o outro”.
A princípio, a definição do “outro” pode parecer uma coisa muito simples
e até mesmo óbvia. Ora, o “outro” é, em um primeiro olhar, aquilo que não
sou “eu”.
Mas será que a questão apresentada é mesmo tão simples assim?
Para que possamos definir o “outro” enquanto aquilo que não sou “eu”
é preciso que saibamos quem somos. E saber quem somos, o que somos,
definir nossa identidade é, certamente, uma tarefa difícil.
É possível viver uma vida inteira sem assumir nossas próprias inclinações e
gostos. É muito comum que decisões importantes, como a escolha da profissão ou do parceiro afetivo, sejam assumidas por nós “como se fosse vontade
nossa”, quando na verdade atendem a desejos de outras pessoas.
Vamos exemplificar: Muitas vezes os pais pressionam o filho para que escolha esta ou aquela carreira profissional; nestes casos, muito raramente o desejo dos pais coincide com as inclinações dos filhos. Muitas vezes, vestimos
estilos, frequentamos lugares, ouvimos músicas, compramos mercadorias
não porque precisamos ou gostamos, mas, simplesmente, porque está na
moda, porque “todo mundo” ouve, “todo mundo” gosta, “todo mundo”
quer e aprova.
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Diego Medrano
Fonte: www.sxc.hu/photo/1084673

Figura 12.6: Deve-se entender que cada pessoa, por mais que apresente afinidades
com um outro grupo de pessoas, é única, e, portanto, tem ou deve ter seus próprios
gostos e tomar suas próprias decisões.

Você pode estar pensando: Mas é claro que as decisões que tomo são minhas. É claro que, por mais que meus pais me incentivem a fazer algo que
eu não queira, ou que a sociedade me incentive a consumir e prestigiar algo
que na verdade não me interessa muito, no final sou “eu” quem decide. De
fato, a responsabilidade pela escolha é sempre nossa, inclusive quando criamos algo de que só a espécie humana é capaz: o autoengano.
O autoengano nasce, muitas vezes, da situação sempre difícil de se assumir
diante da sociedade, de assumir seus próprios caminhos e posturas, independentemente da maior parte das pessoas. Pessoas que buscam ser muito autênticas, que buscam viver segundo suas próprias escolhas e posturas tendem a
ser excluídas dos meios sociais mais comuns. Ninguém quer ser “o diferente”,
mas, na verdade, a maior riqueza que possuímos está nesta diferença.
Desta forma, se, por um lado, a responsabilidade da escolha é sempre nossa,
por outro, poucas vezes temos a coragem de assumir uma posição que vai
ser muito contrária àquela predominante no meio em que vivemos.
Fazemos isso pelo temor do não reconhecimento, da não aceitação.
E é justamente para serem aceitas e reconhecidas que muitas pessoas se
“autoenganam”. Assumem posturas e gostos alheios, como se fossem
seus, para satisfazer ao desejo de ser reconhecido, para fugir da rejeição
promovida pelas posturas adotadas pela maioria.
Perguntar por nós mesmos, ir ao encontro daquilo que nos constitui enquanto indivíduos autênticos é tarefa muito complicada, que exige maturidade e coragem.
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Certa vez, um pensador muito famoso chamado Karl Marx disse que “tudo
que é sólido desmancha no ar”. Podemos muito bem aplicar esta metáfora à
sensação, aparentemente óbvia, que a maioria das pessoas possui a respeito
de sua própria identidade.
Simplesmente a maior parte de nós não se dá ao trabalho ou não percebe a
necessidade ou possibilidade de refletir sobre isso.
Ao mesmo tempo em que cada um de nós se apresenta, a princípio, como
uma extensa e clara superfície de lago iluminada pelo Sol, somos também
a profundeza deste lago; profundeza misteriosa, escura, onde os raios de
“Sol” muitas vezes não chegam com facilidade.
Segue um fragmento de texto poético sobre a difícil tarefa do autoconhecimento. Acompanhe:
Pandora: Abismo também é essa distância entre mim e
mim mesma. Essa estranha que vejo refletida nesse espelho. Não te conheço, digo a mim mesma, e ao dizer isso
me sinto louca. Mas pelo menos me sinto nessa hora. Ultimamente não tenho me sentido, ou tenho sentido algo
muito diferente do que eu achava que era.

Mídias
integradas
Sessão pipoca!
O filme Quero ser John
Malkovich é uma produção
muito interessante,
engraçada e inteligente
que reflete sobre até que
ponto podem ir o desejo
e o desespero em buscar
a fuga de si mesmo na
identificação com alguém
“importante” e famoso.
O filme apresenta um
quadro fictício onde muitas
pessoas se passam por uma
outra pelo prazer de fugir
da mediocridade de suas
próprias vidas.
Convide os amigos
e bom filme!

Eu queria olhar nesse espelho e ver aquilo que até bem
pouco tempo eu acreditava ser, mas alguma coisa estranha aconteceu e não consigo mais. Foi tudo assim, meio
que uma brincadeira; Olhei para o espelho e perguntei:
quem é você? E depois dessa pergunta dei uma grande
gargalhada. Logo outra pergunta me apareceu como um
fantasma que sempre esteve ao meu lado, perguntei-me:
Quem sou eu? Sorri mais uma vez, só que dessa vez meu
sorriso foi discreto, quase que envergonhado. Passei um
tempo olhando para cima, vendo se me encontrava em
alguma lembrança de um tempo passado. Funcionou, me
encontrei nas minhas lembranças, nas minhas alegrias e
tristezas de um tempo que já se foi. O sorriso preencheu
novamente meus lábios. Aspirei bem fundo e com a alma
leve abri novamente os olhos e ele me encarava novamente. Aquele inofensivo espelho estava a me ofender novamente. Nele eu não me reconheci. Mas era eu, sou eu,
que absurdo, que devaneio esse! Tentei, tentei ser irônica
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com a coisa, mas a coisa não me deixou sorrir, e então eu
já me encontrava chorando. Acho que nunca antes havia
me olhado no espelho realmente, acho que isso só aconteceu quando olhei e perguntei por mim mesma.
Por detrás da imagem refletida existe uma terra desconhecida, eu mesmo não me conheço. Portanto, desconheço
as razões das minhas dores e alegrias, apenas me acostumei a me alegrar com algumas coisas e a me entristecer
com outras, não sei quem sou. Nunca antes essa pergunta me havia sido feita a mim mesma, e agora a imagem
no espelho é um enigma, uma coisa estranha, uma dor
plastificada. E talvez Narciso não tenha sido paralisado
e morrido pelo encanto de sua própria beleza, mas pelo
assombro do abismo nascido da contemplação dos seus
olhos que, ao verem a si mesmos, se perderam no mistério
da pergunta: quem sou eu?
Fragmento do texto teatral “Abismos”.
(Jefferson Silveira Teodoro)

Fonte: http://www.tj.mt.gov.br/INTRANET.ARQ/
downloads/Coord.Comunicacao/BoletimDigital/
image/espelho.jpg

Figura 12.7: O desafio do autoconhecimento.

Da mesma forma que nós mesmos não estamos resumidos ao nosso corpo
o “outro” não pode ser visto como uma simples diferença física, como um
simples conjunto de outros corpos que convivem conosco.
Muitas pessoas confundem o “outro” com “extensões de si mesmas”.
Ou seja, convivem em meios em que a maior parte das pessoas manifesta
mais ou menos as mesmas opiniões e posturas sobre a vida.
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Efetivamente, o “outro” só se apresenta na discordância, na diferença.
O compartilhamento de mesmas opiniões funda um valor diferente: o valor
da união, do consenso.
Acontece que sem a tensão e riqueza promovidas pelas diferenças essa união
e esse consenso perdem o valor. Que valor pode existir entre a união de pessoas que na verdade estão “unidas” pela preguiça de pensar, pelo medo de
existir plenamente? Que valor pode existir no consenso entre pessoas que,
não se posicionando sobre quase nada, assumiram o “senso comum” já
estabelecido por outros?
Outro aspecto que devemos considerar quanto à dificuldade de buscar aquilo que é autêntico em nós é que vivemos em um tempo em que interessa
muito ao sistema econômico uma progressiva padronização de gostos.
O trabalho de propaganda das indústrias é convencer-nos de que não podemos viver sem este ou aquele produto. É o trabalho de convencer, por
exemplo:
––
––
––
––
––

que todas as pessoas inteligentes usam laptop;
que é impossível viver sem cartões de crédito;
que só os bonitos, magros e ricos são felizes;
que a juventude sem o consumo exagerado de cerveja não é juventude;
que os filmes produzidos em Hollywood são os únicos que valem a
pena serem vistos;
–– que para inspirar respeito é necessário ter uma marca específica de carro, usar uma grife específica de roupa e comer em lugares específicos.

Esse processo gera muito dinheiro, promove a riqueza de grandes indústrias
que incentivam um desejo de consumo coletivo por um mesmo grupo de
mercadorias, como se todas as pessoas sempre as desejassem, como se todos fôssemos ou devêssemos ser iguais.
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Atividade 2
Atende ao Objetivo 2

Glossário

Faça uma associação do texto que se segue com as críticas realizadas nesta
aula ao processo de desvalorização da diferença promovidos pela indústria e
pelo medo de rejeição social.
Se perguntarmos a alguém se “gosta” de uma música de
sucesso lançada no mercado, não conseguiremos furtar-nos
à suspeita de que o gostar e o não gostar já não correspondem ao estado real , ainda que a pessoa interrogada se
exprima em termos de gostar e não gostar. Em vez do valor
da própria coisa, o critério de julgamento é o fato da canção
de sucesso ser conhecida de todos; gostar de um disco de
sucesso é quase exatamente o mesmo que reconhecê-lo. O
comportamento valorativo tornou-se uma ficção para quem
se vê cercado de mercadorias musicais padronizadas (...) A
música de entretenimento preenche os vazios do silêncio
que se instalam entre as pessoas deformadas pelo medo,
pelo cansaço e pela docilidade de escravos sem exigências
(...).

Furtar
O sentido principal desta
palavra refere-se a roubar,
tirar. No entanto, o sentido
apresentado pelo texto
refere-se a fugir, escapar,
evitar.

(Theodor Adorno)

É preciso, por fim, compreender que a presença da diferença é fundamental
para a compreensão de si mesmo. É convivendo com aquilo que difere de
nós que conseguimos, por contraste, identificar o que nós mesmos somos.
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Fonte: http://www.poa.sp.gov.br/noticias/fotos/oficina%20de%
20mascara-%20fernando%20araujo.jpg

Figura 12.8: O “outro” nos ajuda a descobrir o próprio “eu”.

Na verdade, todo conhecimento sobre tudo tem sua base nas diferenciações,
nos contrastes. Como a linguagem seria possível se ela não fosse constituída
do contraste entre sons que, ao se combinarem de centenas de milhares de
maneiras, dão origem a todas as palavras?
Como o próprio pensamento seria possível se não combinássemos ideias
diferentes para formar um juízo?
Na presença do outro descobrimos o que nos incomoda e o que nos agrada.
No diálogo com o outro descobrimos como e o que pensamos.
Paradoxalmente, estar próximo àquilo que não somos nós acaba nos apontando o que realmente somos.

Conclusão
As várias formas de discriminação presentes nas sociedades humanas demonstram o quanto é difícil conviver com aquilo que é contrário aos valores
e posturas que acreditamos serem as melhores.
Certamente, foram incontáveis os massacres e torturas humanas derivados da
discriminação e intolerância religiosa, étnica, racial, política, dentre outras.
O diálogo com o “outro” é um campo no qual a comunidade humana não
atingiu, ainda, níveis suficientes de desenvolvimento que garantam a paz e
a celebração da multiplicidade dos elementos culturais.
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Efetivamente, estão ocorrendo progressos quanto à aceitação das diferenças, mas ainda parece prudente reconhecer que o caminho neste sentido é
muito longo.
Existem outras bases culturais muito diferentes daquelas que acabaram por
formatar a Europa e a América de uma maneira geral. Essas bases apresentam conflitos e riquezas que não possuímos e, por isso mesmo, não é justo
dizer que somos o modelo a ser seguido em todos os aspectos.
Essa mesma postura deve ser observada na experiência cotidiana com a diferença. E o canal principal para essa experiência é o diálogo, o verdadeiro
falar e ouvir, o respeito ao que o “outro” pode oferecer como solução para
uma vida mais plena.

Resumo
• Os vários tipos de discriminação verificados em todos os meios sociais representam um dos maiores problemas relativos à convivência humana. Atos
de violência, desrespeito, humilhação e marginalização são provocados por
condutas discriminatórias que se referem aos mais variados aspectos das
diferenças éticas, estéticas, religiosas, financeiras, raciais, dentre outras.
• Os seres humanos são muito diferentes na sua maneira de pensar e de ser,
em suas crenças, suas atribuições físicas, seus gostos. Enfim, somos diferentes. Essa diferença exige um entendimento da necessidade de ceder espaço
para maneiras de existir diversas daquelas adotadas por nós mesmos.
• A palavra preconceito é tomada quase sempre em sentido pejorativo,
referindo-se a uma ideia negativa que fazemos de algo ou alguém. No
entanto, quando temos ideias positivas de coisas, lugares e situações que
não conhecemos por experiência também estamos inseridos, sem percebermos, na lógica do preconceito.
• A palavra alteridade refere-se à consideração do “outro”, da diferença.
A alteridade é o oposto de “identidade”.
• Basicamente, a raiz de toda discriminação reside na intolerância com a
diferença, com aquilo que não sou “eu”.

e-Tec Brasil

258

Segurança do Trabalho

• A discriminação racial corresponde a um dos muitos tipos de discriminação presentes na sociedade.
• A percepção das atitudes discriminantes em vários outros aspectos do
convívio social para além das questões raciais, muitíssimo importantes
por sinal, é de fundamental importância para o amadurecimento crítico
do cidadão de nosso tempo.
• Boa parte, senão a maior parte, de nossa visão de mundo é preconceituosa. Ou seja, falamos constantemente, com uma segurança incrível, de
coisas em relação às quais não temos experiência alguma.
• Não se pode julgar uma pessoa pelo simples fato de ela pertencer a uma
determinada identidade profissional ou cultural.
• Para que possamos definir o “outro” enquanto aquilo que não sou “eu”
é preciso que saibamos quem somos. E saber quem somos, definir nossa
identidade, é, certamente, uma tarefa difícil.
• O autoengano nasce, muitas vezes, da situação sempre difícil de se assumir diante da sociedade, de assumir seus próprios caminhos e posturas
independentemente de como age maior parte das pessoas.
• Efetivamente, o “outro” só se apresenta na discordância, na diferença.
• A definição da identidade depende do contato com a alteridade.
• Não é interessante para a indústria promover a valorização da diversidade.
Quanto mais padronizados forem os gostos, mais fácil e lucrativa será a
atividade industrial.

Informações sobre a próxima aula
Na próxima aula, faremos as últimas considerações deste curso, juntamente
com a abordagem do tema liberdade, ou seja, uma exposição sobre como a
ética e a cidadania promovem a liberdade. Até lá!
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Resposta das atividades
Atividade 1
A discriminação se liga diretamente à intolerância quando, a partir de uma
experiência concreta com x ou y pessoa, cultura, etnia, religião, o indivíduo
promove a desvalorização, o desrespeito e o rebaixamento dos mesmos.
A discriminação se liga indiretamente à intolerância quando o indivíduo promove o desrespeito e o rebaixamento de algo ou alguém que, na verdade,
ele não conhece, ou seja, por meio de um pré-conceito negativo.
Atividade 2
O texto torna explícito o problema da padronização dos gostos promovidos
por um sistema que visa, sobretudo, ao consumo. Neste processo, as particularidades, os elementos originais de cada um tendem a ser trocados por
comportamentos preestabelecidos. Esse processo social tende a promover
o sentimento de vazio, de falta de si mesmo em função de modelos que
“devem” ser seguidos.
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