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RESUMO 
Este ensaio tem como objetivo apresentar os resultados de um estudo realizado na Disciplina de 
Antropologia Cultural do Curso de Licenciatura em Pedagogia, do Instituto de Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Uberlândia, no ano de 2018. Entre as atividades propostas 
na disciplina estava uma pesquisa etnográfica com algum grupo étnico do município de 
Ituiutaba-MG, a ser escolhido pelos discentes. Sendo assim, o propósito fundamental deste 
trabalho é conhecer e refletir sobre os aspectos culturais do movimento HIPPIE - com ênfase 
nos artistas de rua - no município de Ituiutaba, revelar identidades, por meio dos sutis contornos 
da diversidade do comportamento de indivíduos que se definem como HIPPIES na cidade do 
triângulo mineiro. As entrevistas semiestruturadas e o método do tipo etnográfico foram 
considerados adequados para se apreender a esfera comportamental cotidiana do movimento no 
município mineiro. Com isso, obteve-se um rico material de análise, que permitiu revelar as 
identidades por meio das práticas dos artistas de rua. A conclusão foi que as identidades dos 
artistas de rua se revelaram por meio de aspectos históricos, comportamentais e espaciais. O 
trabalho nas ruas carrega muitos significados distintos, espelham contextos diferentes e atraem 
ou não públicos diferentes. Percebemos que mesmo com a presença de preconceitos contra este 
grupo, há pessoas que buscam, de forma singela, valorizar sua cultura. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A proposta deste trabalho objetiva a apresentação de resultados de uma pesquisa do 

tipo etnográfica realizado na Disciplina de Antropologia Cultural, do Curso de Pedagogia do 

Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Uberlândia, no ano de 2018. Como 

necessidade de compreensão de diferentes grupos étnicos, como características, relações sociais 

e culturais, buscaremos refletir sobre os dados colhidos, as informações obtidas com os artistas 

de rua do município de Ituiutaba-MG. O Trabalho se estruturou na aplicação de um questionário 

e observação a um determinado grupo de artistas de rua, identificados como HIPPIES, na 

intenção de identificar seu modo de vida, ideologias que os guiam, formas de relacionamentos 

entre os membros do grupo e com as pessoas que acompanham, apreciam e contribuem para a 
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continuidade de seu trabalho como animador cultural de rua, bem como suas percepções sobre o 

surgimento das atividades como artista de rua e impressões sobre a cultura hippie nomunicípio. 

Portanto, o intuito deste trabalho é então analisar o material obtido por meio da 

observação e convívio com os artistas de rua de Ituiutaba. Para a construção dos dados 

utilizamos do instrumento questionário, a observação e convívio, no qual o grupo estudado 

relatou características do seu cotidiano nas ruas do centro de Ituiutaba, bem como seus trabalhos 

realizados em festas como animadores culturais e palhaços. A partir do registro de 9 (nove) 

perguntas sobre as principais características do movimento HIPPIE em Ituiutaba; as 

experiências pessoais que o levaram a “escolher” tal estilo de vida; sobre as possíveis 

instituições que fomentam tal decisão e permanência, e também, de modo geral, a identificação 

enquanto HIPPIE e todas as suas conjurações e implicações; foi possível a elaboração desta 

análise, na qual refletimos sobre a constituição da identidade cultural deste grupo. 

Como pontua Gomes (2003), a cultura é representada nas relações do homem (grupo) 

com o meio (outro), a partir das “vivências concretas dos sujeitos” (p. 75). São, pois, múltiplas 

possibilidades de se reconhecer, perceber e se relacionar com o mundo, num processo constante 

de descobertas de semelhanças e diferenças “ao longo do processo histórico social” (p. 75). 

Dessa forma, o homem (grupo) define regras de convivência (relacionais) que acabam tornando-

se aspectos de sua cultura, indicando, assim, caminhos mais curtos para a comunicação entre os 

indivíduos, constituindo, pois, uma forma de função social. Dessa forma, entendemos que seria 

importante conhecer tal etnia e desvendar, por meio de tal pesquisa, os códigos esignos que 

guiam este grupo histórico de caráter artístico, mas também de luta e resistência, constituindo-

se, pois, uma herança social e construindo hoje nosso cenário urbano. 
 

A realização deste trabalho se justifica, pois, pela necessidade de construir 

conhecimento sobre os HIPPIES (em especial, os artistas de rua), e a partir das leituras e 

discussões realizadas em nossa formação acadêmica, usemos para registrar e analisar contextos 

e modos de vida que permitam compreender diferentes espaços de formação humana, além de 

verificarmos que não há pesquisas feitas com esse grupo étnico da cidade de Ituiutaba e que por 

vezes acabam sendo marginalizados pela sociedade em geral. Consideramos, então, uma grande 

oportunidade de estabelecer “laços” entre os artistas de rua e a Academia por meio deste 

trabalho e reforçar a importância que todos os grupos sociais possuem sua cultura, sua história, 

portanto, contada e conhecida. 
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Usamos o método de pesquisa qualitativa, pois, se preocupa com questões particulares 

do objeto de estudo e se aproxima bastante de sua realidade, diferentemente do método 

quantitativo. Ao escolhermos o método qualitativo, buscamos trabalhar com o universo dos 

valores, crenças, significados, motivos e aspirações. A abordagem qualitativa, por sua vez, 

aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas. 

 
 
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

No 4º período do curso de Pedagogia (ICHPO – UFU) é ofertada uma disciplina – 

Antropologia Cultural – que aborda questões Antropológicas acerca da cultura do homem. A 

partir das discussões sobre métodos de avaliações, foi proposto pelo docente um ensaio 

etnográfico, na qual seria realizada em dupla e com o tema livre para cada grupo desenvolver o 

seu ensaio. 
 

Para a construção deste trabalho aplicamos entrevistas qualitativas em grupos de 

artistas de ruas e pessoas que se identificam e praticam o que se chama de movimento hippie 

dentro da cidade de Ituiutaba, também fomos a campo observar como os mesmos desenvolvem 

atividades laborais. 

Sobre o perfil das pessoas pesquisadas, os mesmos são moradores da cidade de 

tuiutaba,  sendo  tijucanos  ou  não,  e  estudantes  universitários  da  Universidade  Federal  de 

Uberlândia, estão todos na faixa etária dos 20 anos em diante. 

As atividades consistiram em observação do cotidiano da vida dos pesquisados, 

observando como os mesmos trabalham, como se relacionam e interagem com a sociedade que 

os cerca, como eles lidam com as adversidades da vida que contradizem com todas as suas 

ideologias. Observamos com mais afinco o grupo que, todas as quartas-feiras e sábado vão 

“trabalhar”, que consiste em fazer malabares e artesanato no centro da cidade; quando 

vãopraticar esta atividade observamos, por exemplo, que os malabaristas incorporam um 

personagem no qual os mesmos utilizam de todos os aparatos possíveis de seus corpos para 

interpretar com veracidade, transmitindo os valores que são pretendidos por eles. O personagem 

mais interpretado por eles é o de palhaço de rua (que se distingue do palhaço do circo em 

aspectos de vestimentas, aparatos e o modo de trabalho). Eles deixam uma caixinha (ou algo que 

funcione como uma caixa) no chão para quem quiser realizar doações de dinheiro, enquanto vão 
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fazendo seus malabares; vira e volta interage com as pessoas que passam por perto (sempre 

articulando dentro do personagem) e eles vão mudando de lugar também, ficando aonde 

julgaestar em melhores condições para executar o trabalho. Também observamos seus trabalhos 

em eventos como Saraus beneficentes, que acontecem na cidade, onde em nossa observação eles 

se sentem bem mais à vontade e alegres, mostrando para o público todo o seu estilo de vida 

diferenciado de outras pessoas, como se fosse uma maneira também de protestar, mostrar que 

esse é o modo de viver e sendo assim, são muito felizes. Nesse sentido, percebemos que e 

édessa maneira que eles acreditam que devem viver e resistir aosistema. 

 
 
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

Durante vários momentos de nossa pesquisa (observação), tivemos oportunidade de 

conversar bastante com os jovens e mediante o questionário que havíamos elaborado, 

indagamos, primeiramente, como eles se identificaram com a cultura hippie, ou mesmo como 

iniciaram esse processo. A análise que fizemos é que todos, de uma forma ou de outra, iniciaram 

na cultura HIPPIE – e por consequência, trabalhar como artista de rua - pelo processo de 

insatisfação com o sistema capitalista em sua totalidade e pelo desejo eminente de liberdade. 

Sobre isto, um deles respondeu: 

 
[...] eu morava com meus pais e vivi com eles até os 17anos (dezessete). Eu comecei a 
trabalhar com 15 anos. Primeiro de jornaleiro e depois como consertador de 
máquina de cartão de crédito (consertava umas duzentas por dia). Em seguida, 
trabalhei consertando rastreador de caminhão. O problema é que nesses 
trabalhos eu via muita coisa errada na relação patrão e empregado. 
Essainquietação eu já manifestava aos quinze anos, chegando a criticar tais 
situações. [...] Então, ao sair de casa, descobri minha liberdade, ingressei na 
faculdade, conheci muitas pessoas, outras culturas, havendo uma troca de 
experiência muito grande. Com esses novos contatos pude enxergar o mundo 
de outra forma, afazer uma nova leitura de mundo. “A leitura de 
mundoantecede a  leitura da palavra” como diz Paulo Freire.E por tudo isso 
me percebo uma pessoa totalmente diferente do que era antes de sair de casa. 

 
 
 

Percebe-se na fala de um dos entrevistados que a forma de organização econômica e 

social, - nesse caso, influenciada pelo capitalismo – contribuiu na decisão de mudança de estilo 

de vida. A insatisfação com o sistema econômico e as estruturas sociais de poder vigente é 

comum entre os “adeptos” da cultura HIPPIE. 
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O movimento HIPPIE surgiu como repulsa, principalmente, à Guerra do Vietnã.2 Nesse 

período, um grupo de jovens americanos recusou a ideia de servir o país na guerra, começaram a 

pregar "paz e amor”. Muitos desses jovens, conhecidos como desrespeitadores da moral 

americana, foram presos, como resposta do governo à sua “rebelião”. O início do movimento da 

contracultura3, nesse caso, foi fundamental para a consolidação do movimento Hippie, 

fortalecido nos 1960, com grande importância e significado nas grandes comunidades da 

Califórnia, nos Estados Unidos e, a partir daí, tomou proporção mundial. Desde o seu 

surgimento nos Estados Unidos, primeiramente no final da II Guerra Mundial e sua 

consolidação na década de 1960, esses grupos de pessoas mostraram-se contrários ao sistema e 

formaram de certa forma, uma rebelião contra qualquer forma de dominação, repressão e 

opressão que, segundo Virasoro (2008), o movimento caracteriza-se como “um corpo de ideias e 

signos de identidade como atitudes, condutas, linguagens próprias, modos de ser e de vestir, e, 

sobretudo, uma mentalidade e uma sensibilidade alternativas às do sistema” (p.128) 

No contexto brasileiro, Kaminski (2016) aponta que “as expressões artístico-culturais 

da contracultura tiveram bastante vigor na primeira metade da década de 1970” (p. 470). Assim 

como nos Estados Unidos, no Brasil o Movimento HIPPIE (e/ou contracultura) surge como 

manifesto às incoerências das estruturas sociais de poder. Embora tal movimento não chegou no 

país com a mesma força que foi nos Estados Unidos da América, no Brasil O Tropicalismo - ou 

Tropicália, Movimento Tropicalista -, foi o movimento que chegou mais próximo do modelo 

americano. Segundo Pereira (2016), “no Brasil, a tropicália se caracterizou como uma 

manifestação de contestação à ditadura vigente, como um movimento social impulsionado pela 

juventude” (p. 27). Em outras palavras, o Tropicalismo foi um movimento cultural de 

resistência do fim da década de 1960 e início da década de 1970, - período em que o país vivia 

uma ditadura civil-militar- surgindo com forte influência de correntes artísticas internacionais, 

mesclando com as manifestações culturais já existentes no Brasil. O interessante é que em pleno 

regime militar, muitos artistas brasileiros, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, que 

apresentavam críticas à forma de governo dos militares, foram perseguidos e exilados pela 

ditadura. Nesse período, os verdadeiros HIPPIES fugiram dos grandes centros, refugiando-se no 

interior baiano e goiano, por conta da repressão e perseguição militar. 

Para muitos hippies, esse movimento ainda continua sendo uma prática de resistência, 

assim como fora nos Estados Unidos e no restante do mundo, em especial, o Brasil. E mesmo 
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em Ituiutaba-MG, cidade pequena do pontal do Triângulo Mineiro, segundo nossos pesquisados, 

é possível fazer-se frente quanto às injustiças sociais e forma de manipulação de quem detém o 

poder. Em uma fala comum do grupo, surgiu tal observação: 

 
Qualquer forma de existir é uma forma de resistir, e arte é política. Toda forma de 
resistir é político. Acredito que [...] deveriam existir muitos mais hippies no mundo. 

 
  

A partir dessa fala, vê-se que o ideal de resistência que se consolida na década de 

1960permanece inalterável, mesmo que não se mostre mais como um movimento social forte 

como o fora outrora, talvez pela predominância do imaginário social a respeito das 

características do movimento da época. Fredric Jameson (1984) traz que algo que era comum na 

década de 1960 era a ideia de que tudo era possível, permitido, de que este foi uma época de 

liberação universal das energias, em que os “nativos” passaram a ser humanos e as minorias 

marginalizadas passaram a ter o direito de voz. Independentemente de suas culturas, cada povo 

teria a oportunidade de mostrar-se ao mundo e o mundo seria o palco de sua voz. Esse ideário 

social, permeia até os dias atuais como ato de resistência e manutenção cultural, pois, entende-se 

que cada cultura possui suas características que irão distingui-las das outras. Aspectos 

comportamentais, hábitos alimentares, a roupa, características físicas, em especial, corpo e 

cabelo, são marcas visuais de uma cultura, como força de expressão estética e cultural. 

 

Sobre os aspectos culturais dos hippies, perguntamos aos nossos “amigos” sobre o que, 

a primeira vista, poderia “definir” um HIPPIE? Uma das respostas foi a seguinte: 

 
 

Olha, quando você olha pra pessoa e ela já está com o cabelo fora do normal, com 
uma roupa incomum, já dá pra perceber, sem outros julgamentos, mas quando você 
acaba conhecendo, você vê que os hippies possuem preocupação com o corpo, 
procuram comer comidas saudáveis, fazer exercícios físicos, meditação, teatro que 
trabalham a corporalidade, pessoas que preocupam com o meio ambiente. Na verdade, 
as pessoas que não são hippies não conseguem olhar tanto o interno, estão muito 
preocupadas com as coisas externas de modo superficial e efêmero, paranoia de 
produtividade e mecanicismo do dia a dia, hippie nunca iria querer armamento, e tem 
outras características como reciclagem, amor ao próximo, eles estão ligados a 
autogestão, aos processos internos de si, a você se dedicar, se conhecer, 
autoconhecimento, querer sair do sistema que é passado de geração em geração que 
você tem que servir o patrão durante 30 anos e continuar andando a pé, nós 
trabalhamos todos esses anos também e continuamos andando a pé, sei lá, comprar 
um fusquinha, vender sua arte na praia e ter o que comer. 

 
 

Percebe-se que há uma série de códigos comportamentais e ideológicos que 
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caracterizam a cultura HIPPIE nas diversas sociedades. Num contexto histórico, Alexis Borloz 

(1986, p.120), afirma que as mudanças comportamentais “estabelecidas” pelos Hippies eram 

entendidascomo“prática revolucionária dos costumes”, sendo incorporada por muitos em seu 

Cotidiano. Para Kaminski (2016) “Um dos traços mais característicos e simbólicos da 

corporeidade hippie, e incorporado por parte da juventude, era o uso de cabelos compridos pelos 

homens”. (p. 470). Ou seja, foi-se construindo um conjunto de modos, regras, costumes e 

“culturas” que caracterizam hoje ou pelo menos nos mostram o caminho para o conhecimento 

do que é o HIPPIE na atualidade. 

 
 

Das manifestações vinculadas à contracultura, o movimento hippie foi uma das que 
ganhou maior visibilidade. Surgido nos Estados Unidos,seus aspectos estético-
corporais destoavam bastante dos padrões estabelecidos: cabelos e barbas compridas, 
vestes coloridas, roupas velhas ou reaproveitadas, muitos adereços, bolsas a tiracolo. 
Imagem muito veiculada pela imprensa da época, em função de certo exotismo e de ser 
uma novidade comportamental. O corpo em geral, nos gestos, nas marcas, nas 
vestimentas e nos adereços é um espaço que comporta signos intencionais e não 
intencionais, e, por meio destes, são demarcadas identidades raciais, de gênero, de 
nação, de classe, políticas (LE BRETON, 2007 apud KAMINSKI, 2016). 

 
Todavia, apesar de haver certa aceitação e até admiração de parte da sociedade pela 

cultura HIPPIE, ainda há muito preconceito e construção de estereótipos quanto a esse grupo 

social. Taussig (1993 e 1999) afirma que o preconceito já traz implícito um a priori vinculada a 

uma ideia de outro, seja de forma moral, estética, corporal, sexual ou mesmo cultural. Para o 

autor, esses preconceitos estão assentados na bipolaridade entre o bem e o mal, buscando a 

normatização das condutas, ao sustentá-las na ordem social e moral vigente. Ou seja, a definição 

básica do preconceito está no que se constrói do outro. Nesse sentido, o preconceito pode ser 

caracterizado como: 

 
[...] atitude interior (no sentido interno) de um sujeito que viola os atributos e os 
qualificativos em relação ao outro sujeito, estabelecendo o funcionamento cognitivo e 
os contactos perceptivos de forma equivocada, cindida e traumática; portanto, pondo 
sempre à prova (ou derrotando) as capacidades e os recursos simbólicos do outro 
(TAUSSIG, 1999, p.15). 

 
Em linhas gerais, pode-se afirmar que não só os hippies são vítimas de preconceitos, 

mas, as diversas instâncias sociais também, onde há “brechas” para qualquer tipo de 

discriminação. Contra os hippies, o preconceito pode ser visto de muitas maneiras, sendo que 

uma das principais delas é o desconhecimento e descaso a respeito do movimento e sua 

ideologia. No momento de nossas observações, por exemplo, pudemos perceber muitos 
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motoristas reclamando do trabalho do malabarista no semáforo, ou mesmo pedestres criticando 

o trabalho do artesão no calçadão do centro de Ituiutaba. 

A região central ituiutabana é um dos pontos escolhidos pelos Hippies para se 

estabelecerem como local para os trabalhos que desenvolvem. Em muitos momentos, os hippies 

são vistos pela sociedade como moradores em situação de rua, ou mesmo como pessoas 

“irresponsáveis” que “não querem trabalhar”, além de imaginar que todos são usuários de 

drogas (apesar de muitos fazerem uso delas). A construção de tais estereótipos acaba gerando 

medo na população, que procuram evitar, em muitos casos, o contato mais próximo com o 

grupo ou, de certa forma, estar conhecendo mais a respeito de tal cultura que é tão representativa 

em muitos países pelo mundo, inclusive no Brasil. 

Sobre o preconceito sofrido nas ruas, foi relatado: 

 
 

A maioria das pessoas acham que o hippie não toma banho, acham que todos são 
maconheiro - e não é-. Tentam marginalizar-nos de todas as formas: alcoólatra, sujo, 
por não pagarem impostos pelo seu trabalho na rua sem um chefe... Então é isso, pra 
quem acha que não é eu falo pra pegar as bolas e ir lá… Uma vez em um carnaval eu 
estava de lazer fazendo malabarismo e possuía algumas crianças brincando, e uma 
das bolas caíram no chão e uma criança pegou a bola e a mãe da mesma veio 
imediatamente muito brava com ela dizendo que não era pra pegar e coisas do gênero 
e eu na verdade não entendi muito bem a atitude dessa mulher, pois, acredito que se 
fosse pra alguém ficar bravo seria eu, e eu nem me importei. Bem, são essas coisas 
sutis e disfarçadas que evidenciam certas formas de discriminação que sofremos no 
dia-a-dia por sermos hippies. Teve uma outra vez que eu estava na frente de um banco 
esperando minha namorada sair de lá de dentro e eu estava com um cigarro de palha 
precisando de um isqueiro, e saiu de dentro do banco uma senhora com uns 3 crianças 
acompanhadas e eu pedi um isqueiro e quando eu devolvi ela fez uma cara muito feia e 
perguntou se eu era hippie, eu falei que sim, e ela fez uma cara muito feia e saiu 
puxando as crianças com a cara bem feia e as crianças ficaram olhando sem entender 
nada e eu agradeci dizendo obrigada pelo elogio e fiquei rindo bastante. Teve outra 
vez também que eu era iniciante no trabalho no sinal e um carro vermelho parou 
começou a gritar dizendo que não ia me ver e tal e eu só falei “ok”! e continuei meu 
trabalho. são mínimas coisas. 

 
 

Por outro lado, há aquelas pessoas que enxergam os hippies como manifestação 

cultural e valorizam seu trabalho e modo de vida, reconhecem sua identidade organizacional, 

convidando-os até para animações de festa, por exemplo. 

 
Antigamente era bem mais difícil a relação com o público, hoje em dia não existem 
mais né, em Ituiutaba, preconceito violento não mais, até te convidam para realizar 
apresentações culturais em eventos, parece que já acostumaram com a nossa presença 
e esforços devidos ao nosso trabalho e desperta consciência e valores, ouço muitos 
elogios e gosto bastante, fico muito feliz, as pessoas já conseguem enxergar o valor 
que possui. 
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Vê-se, pois, que por mais tímido que seja o movimento hippie em Ituiutaba-MG, sua 

presença é algo importante para muitos moradores do município, encarando seu trabalho e 

manifestação cultural como algo importante, desta forma, valorizando-o, mesmo nas formas 

mais simples, como participação em festas e instituições sociais governamentais ou não. 

Taisatitudes da sociedade corroboram para a valorização cultural no município, o respeito à 

diversidade e compreensão da importância do bom relacionamento com o outro que édiferente. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, a pesquisa buscou evidenciar a beleza do processo de construção identitária 

cultural deste grupo. Percebemos que contexto de atuação e de resistência dos movimentos de 

contracultura e os espaços mudaram ao longo do tempo, mas o modelo ideológico de viver e 

pensar mantém-se vivo em cada indivíduo que se identifica como hippie, ou seja, se o indivíduo 

busca, por meio de suas práticas sociais, manter sua identificação com algum modelo 

ideológico, este pode e consegue preservar sua identidade e seus comportamentos coerentes no 

decorrer de sua história. 

Este ensaio, portanto, permitiu-nos conhecer sobre aspectos relevantes da cultura hippie 

de forma geral – como sua história – e específica – a partir da observação dos artistas de rua no 

município de Ituiutaba-MG. A pesquisa nos revelou as múltiplas possibilidades de se 

estabelecer conexões com os diversos grupos étnicos, estudá-los, conhecê-los e contar sobre 

eles. Contribuiu para eliminar olhares preconceituosos que nós tínhamos sobre o grupo (de 

forma geral), dessa maneira, estar cientifizando o conhecimento produzido sobre os hippies 

de/em Ituiutaba. 

Entendemos que parte da sociedade procura criar estereótipos quanto aos diversos 

grupos étnico-culturais e que esses estereótipos acabam contribuindo para a prática de 

“rotulação” e criação de espaços para preconceitos. As pessoas costumam aceitar estereótipos 

porque consideram mais cômodo ao invés de buscar conhecer sobre aquele determinado grupo, 

bem como seu contexto e história. Nesse sentido, tais atitudes servem apenas para alimentar 

uma sociedade preconceituosa e marginalizadora. 

Concluímos nesse ensaio que os Hippies são uma comunidade simples e que priorizam 

a manifestação da alegria em sua prática artística cotidiana. As conversas foram sempre 
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descontraídas, cheias de muitas histórias que provocam uma nova forma de pensar a sociedade. 

Vimos que, mesmo com as diversas dificuldades que enfrenta em resistir um sistema 

que é o capitalismo, essas pessoas carregam em si, como um sonho, o desejo pela liberdade. 

Hoje, em nosso modelo social, parece ser utópico sonhar com liberdade, mas, estudando os 

hippies (um grupo com pouca expressão em Ituiutaba, por serem poucos 

que se identificam com o movimento), percebemos que nossa prática enquanto 

seres históricos e sociais podem contribuir para a libertação de preconceitos, discriminações, 

injustiças e desigualdades e que é possível lutar e construir uma sociedade melhor. 
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