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  Movimento 2022 O Brasil que queremos 

• Histórico: 

• Comissão UnB 50 anos (2011-2012) 

• Comissão UnB.Futuro  (2012) 

• Movimento Pedagogia das Virtudes (2013) 

• Ato da Reitoria (UnB) nomeando uma Comissão Executiva (2015). 





       Movimento 2022 O Brasil que queremos 

 

Objetivo:  

Sugerir e sinalizar caminhos possíveis para o fortalecimento, no Brasil, 
de uma sociedade humana honrada, livre, justa, fraterna, saudável, 
harmoniosa e feliz. 

 

Princípios: 

Absoluta liberdade de pensamento; 

Atuação supra partidária, supra religiosa e supra ideológica. 

 



Movimento 2022 O Brasil que queremos /  Estrutura 

 

• Comissão executiva 

• Conselho Consultivo 

• Colegiado 

• Secretaria executiva 

 

 

                                                                  Ulisses Riedel 



Movimento 2022 O Brasil que queremos / Grupos de Estudos 

• Educação 

• Ciência e Tecnologia 

• Construção Geográfica do Espaço 

• Ética 

• Meios de Comunicação 

• Política 

• Relações Internacionais 

• Saúde 

• Social Econômico 

• Ecologia e Sustentabilidade 



           Grupos de estudos / Perguntas 

•  Educação : Como fazer a escola um local atrativo, no sentido de 
diminuir a evasão escolar? Como proporcionar um espaço 
educacional com condições que tornem possíveis os processos de 
aprendizagem baseados em motivações intrínsecas associadas a 
experiências prazerosas, alegres e satisfatórias? 



                Ciência e Tecnologia  

• Como a ciência, a tecnologia e a inovação podem ajudar na solução 
de problemas práticos importantes na sociedade brasileira, como a 
melhoria da qualidade da educação, da mobilidade urbana, da 
redução drástica da violência nos grandes centros urbanos, da saúde 
da mulher e da integração social, e da segurança alimentar por 
exemplo? 



         Construção Geográfica do Espaço 

• Com que medidas a Sociedade (governo, empresas, cidadãos) podem 
reduzir as desigualdades sócio espaciais em nossas cidades, 
sobretudo nas metrópoles? 



            Ecologia e Sustentabilidade 

• Que modelos de geração de energia limpa já são viáveis para 
implantação imediata, e que as pesquisas apontam como 
perspectivas para o futuro? 



                                Ética 

• Nas suas relações entre si os seres humanos se orientam para agir por 
meio de valores. Quais, na atualidade, no Brasil e no contexto em que 
o Brasil se situa, os valores que formam a subjetividade e a 
intersubjetividade que podem orientar a ação ética dos brasileiros e 
brasileiras? 



             Meios de Comunicação 

•  Por quê o Estado brasileiro (por meio de sucessivas administrações 
federais, estaduais e municipais) é pródigo em agendamento 
publicitário na mídia “comercial” e extremamente sovina quando se 
trata da sustentabilidade da mídia não-comercial? 



                               Política 

• Uma reforma política é suficiente para resgatar a legitimidade e a 
credibilidade da política? 



               Relações internacionais 

• Quais são os maiores desafios nas relações internacionais que 
precisamos enfrentar para impulsionar e acelerar o processo 
civilizatório da humanidade? 



                              Saúde 

•  Por que a saúde pública brasileira está sempre tão ruim e deficiente? 



                       Sócio econômico  

• Como resolver a questão do superávit primário? E a questão do 
pagamento do serviço da dívida ? Deve ser feita uma auditoria cidadã 
da dívida? 



        Indagação do Professor José Geraldo de Souza Junior 

Então, diante do que se discute hoje no país,  perguntamos ao 
Professor Isaac Roitman, dirigente do Movimento “2022 – o Brasil que 
queremos”,  em cuja carta de princípios lemos a preocupação “pela 
elevação dos valores éticos, de cidadania, entendimento e diálogo, 
como instrumentos básicos para a superação dos problemas humanos 
e para o bem estar do povo; comprometida com o fortalecimento de 
uma cultura de paz”;  que sugestões, sinais,  caminhos, são possíveis 
para o fortalecimento, no Brasil, de uma sociedade humana honrada, 
livre, justa, fraterna, saudável, harmoniosa e feliz? 
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Movimento 2022 O Brasil que queremos 

                  Participe 

     www.2022brasil.org.br 



        www.2022brasil.org.br 
• Comissão Executiva / Conselho Consultivo / Colegiado 

• Artigos 

• Gravações: Entrevista e Painéis  - TV Supren (canal 2 NET)– UnBTV 
(canal 15 NET) – YOUTUBE 

• Grupos de Estudos (Perguntas) 

• Clipping:  artigos e vídeos 

• Canal Infantil e Juvenil 

• Boletim mensal 

• Participe 





                   Obrigado 


