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ApresentAção felipe Berocan Veiga  
e Hélio r. s. silva, 

editores

A intolerância se abate sobre um universo mul-
tifacetado de atores sociais, rotulados a partir 
de discursos e práticas heterogêneos. Algumas 
dessas manifestações estão sendo descritas, 
interpretadas e analisadas por alguns especia-
listas, reunidos nesta edição. 

As arenas da intolerância são delimitadas ou 
estendidas por “critérios” religiosos, ideoló-
gicos, sexistas, etários, raciais [sic], étnicos, 
políticos, esportivos ou espaciais, entre outras 
fontes de estereótipos que (des)orientam as 
práticas (anti)sociais. 

O que signif icam essas predisposições à 
evitação, aos comentários desabonadores, 
à desqualificação pública, aos atentados à 
incolumidade, à tortura, ao assassinato e ao 
holocausto? Tenta-se aqui esboçar esse arco 
sinistro de possibilidades. Os diversos contex-
tos desses dramas e tragédias suscitam diversas 
formas e dinâmicas sociais, simbólicas, políti-
cas, econômicas, institucionais e psicológicas.

As vítimas da intolerância têm muito pouco em 
comum na maior parte dos casos. Cultivam 
projetos e vivências, visões de mundo e estilos 
de vida particulares. Assim como são particula-
res os modos como são atingidos. Algo porém 
parece atravessar a todos. Algo obscuro. Em 
certos casos, indefinível. Em outros, escanda-
losamente óbvio, redundante e vulgar.

Entre as distinções mencionadas, encontra-se 
aqui uma outra, as perspectivas teóricas dos 
autores reunidos. Questões tão complexas, 
quando propostas ao debate público, reque-
rem essa multiplicidade, instigante para o 
diálogo e a reflexão. Por outro lado, ciência, 
política e ética estão sendo constantemente 
convocadas para lançar alguma luz sobre esses 
cenários sombrios. Afinal as ciências humanas 

e sociais mantêm vínculos com o envolvimento 
solidário e o compromisso político.

Assim especialistas de distintas áreas voltam-
-se para segmentos particulares. Trata-se não 
só de suscitar um debate sobre esses temas, 
mas também de repensar nossa convivência 
com o outro, na escola, no escritório, na fá-
brica, no ônibus, no elevador, na vizinhança, 
na praia, nos estádios e em tantos outros 
espaços sociais. 

Outro, em seu sentido radical. Não meras 
reduplicações de nós mesmos. Afinal, prin-
cípios e conceitos que inspiram e orientam o 
debate e a reflexão sobre o tema conectam-se 
em múltiplos planos com os princípios que 
deveriam modular as relações com a diferença 
no cotidiano.

Operamos por amostragem. O leitor sentirá 
falta de vários segmentos não contemplados 
aqui. A aposta é que os casos reunidos sejam 
suficientes para insinuar essa inquietante 
transversalidade. 

Besta omnívora, a intolerância, ora se alimenta 
de ninharias, ora parece querer devorar o Cos-
mo. Na História recente, transformou os mais 
hediondos crimes em espetáculos grandiosos. 
Já no cotidiano obscuro, persegue, anônima, 
uma a uma, suas vítimas silenciadas. 

Eis nossas inquietações e perguntas. Foram 
elas que nos moveram a publicar esse dossiê. 
As respostas inquietantes estão nas páginas a 
seguir.  Assumindo um compromisso contra 
“a cultura da evitação”, esperamos poder nos 
defrontar lúcidos com esses impasses, dramas 
e tragédias. Que tal enfrentamento e esta in-
quietação tenham vida longa entre as demais 
inquietações que nos atravessam. 
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