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As mulheres que dizem não (ELIANE BRUM) 

Nem tudo foi retrocesso em 2017: há algo importante que se move e não é para trás 



 
 

Mulheres protestam contra PEC 181 que pode criminalizar o aborto, na Avenida Paulista, em novembro de 2017 
 

ELE estava lá, o homem perplexo. Ele tinha dito qualquer coisa como “gostosa” para uma jovem mulher. E ela tinha 
mostrado o dedo, bem na sua cara. Tipo “te liga”. Ele explicava que aquilo não era abuso, era cantada. E a cada vez que 

explicava parecia encolher de tamanho. Acostumado ao topo da cadeia alimentar por quase toda uma vida, porque ele já 
era um velho, ele não conseguia compreender porque os lugares haviam mudado. Ele não podia mais fingir que era 

desejado, ele não podia mais dizer o que queria, e por fim ele desabafou que não era capaz de viver num mundo em que 
uma mulher não gostasse de ser chamada na rua de gostosa por um homem como ele. De repente, ele tinha ficado muito 

mais velho. E perguntava: mas por quê? E tenho certeza de que ele não estava blefando. Ele não sabia. Porque por tempo 
demais não precisou saber. E agora precisa. Naquele exato momento, aquele homem perdeu o último pinto que ainda ficava 

duro. E não tinha a menor ideia sobre como alcançar potência sendo o que não sabia como ser. 

De tantas cenas fortes deste ano, a minha foi essa pequena, quase despercebida. Um desacontecimento que desvela 
um acontecimento feito onda. Há uma brutalidade objetiva no que vivemos, no Brasil e em boa parte do mundo, que se 

acentuou ainda mais em 2017, neste período da história que talvez possa ficar conhecido como a paródia que ele também é, 
a da boçalidade do mal. E como já sabemos, em fases assim os anos não terminam nem começam, apenas se emendam, e 

a boçalidade do mal acordará em 2018 tão boçal quando dormiu em 2017. Possivelmente sem sequer saber de si, porque é 
constitutivo dos boçais ter certeza sobre tudo, inclusive sobre aquilo que menos conhecem, que é sobre si mesmos. Quem 

sabe de si tem dúvidas enormes, acorda sobressaltado à noite duvidando do seu próprio rosto. Os boçais jamais as têm, 
pensam que a máscara que colaram é sua única face e repetem muito a palavra “verdade”. 

Não é preciso fazer aqui a retrospectiva de nossos horrores. Nós os conhecemos, eles se imiscuíram como parasitas íntimos, 

aproveitando-se das fissuras que eles mesmos abriam na nossa pele e foram nos sugando a alegria. Mas há uma outra 
tessitura, uma que se costura numa camada abaixo dos acontecimentos, e que nos aponta onde está a vida e a 

possibilidade. Há algo que se move – e não é para trás. 
 

Não é possível ejacular nas mulheres em nenhum meio de transporte 
 

As mulheres riscaram o chão. Com as unhas. Não é um de repente, é um processo. Mas algo emergiu com força, 

também por conta da facilidade de mobilização das redes sociais que, se destroem – e destroem –, também rompem. E 

https://brasil.elpais.com/tag/mujeres/a/
https://brasil.elpais.com/tag/acoso_sexual/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/23/internacional/1514057371_076739.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/03/02/opinion/1425304702_871738.html
https://brasil.elpais.com/tag/redes_sociales/a
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fazem irromper. E quando escutamos o que nós mesmas dizemos, quando nos escutamos, é chocante que tenha sido 
preciso dizer. 

Não, não é possível ejacular em nós nos ônibus, nos metrôs e nos aviões. Está vetado ejacular em nós em qualquer 
meio de transporte. Não, não é possível passar a mão na nossa bunda nas ruas ou nos corredores das firmas. Nem dar 

tapinhas. Não, não é possível dizer que a mulher é a parte chata da buceta ou fazer qualquer outra piada machista em 
festas ou em qualquer lugar. Não, não é possível mostrar o pinto quando passamos nem nos olhar de cima abaixo como se 

quisesse nos lamber. Não, não é possível nos chamar de gostosa ou emitir qualquer comentário sexual no espaço público. 

Não, não é possível dizer que “é das novinhas que eles gostam mais” nem que “panela velha é que faz comida boa”. Não é 
possível. Acabou. 

Um não é um não. Não é um sim disfarçado, não é não mesmo. E um homem terá que ser mais sensível, se esforçar 
mais, para entender quando há consentimento para olhares e para aproximações e para sexo. Um homem, se ainda não 

sabe, porque muitos já sabem, terá que aprender a escutar melhor. Não é tão difícil assim, desde que se compreenda algo 
muito simples: um não é um limite inultrapassável. E isso vale para os estranhos, isso vale para os amigos, isso vale para os 

solteiros, para os casados, para os que escolheram o poliamor. Isso vale. Isso vale para a direita e vale para a esquerda. 
Isso vale. 

Com consentimento, pode experimentar todas as fantasias, até a de não ter consentimento. Sem consentimento, não 

pode nada. Mas. Há um mas. Se em qualquer momento a mulher mudar de ideia e quiser parar, o consentimento vira um 
não. E um não é um não. 

 

O homem podia ser abusado pelo patrão ou abusado pelo branco, mas havia uma mulher que ele abusava 
depois 
 

Não pode bater em mulheres. Não pode assediar e abusar de mulheres. Não pode violentar mulheres. Não pode matar 

mulheres. Entendo que, para um homem que sempre pôde tudo, porque em qualquer classe social e em qualquer raça os 
homens sempre puderam mais, parece difícil. O homem podia ser abusado pelo patrão ou abusado pelo branco, mas havia 

uma mulher que ele abusava depois. Em alguma instância da sua vida ele tinha esta outra a quem poderia impor sua 

vontade, subjugar. Assujeitar. Arrebentar. Um dia matar. 
Está terminando o autoconsentimento tácito do homem sobre a mulher, produzido pelo silêncio, pelo preconceito, pelo 

domínio ainda masculino das instituições. Produzido como direito de nascença, que vinha junto com o pinto. Produzido pelo 
discurso do “ela provocou”, “ela estava pedindo”, “ela usava saia curta”, “ela tinha aquele decote”, “ela andava na rua tarde 

da noite”, “ela no fundo queria”. De nossos desejos só nós sabemos. Mas eventualmente podemos contar. E estamos 
contando. Basta escutar. 

 

Para quem sempre monopolizou o poder, é difícil dividir o poder: para alguns é o privilégio de falar sozinho 

que está em risco 
 

Quem pensa que está cada vez mais difícil ser homem, com mulheres que dizem não, tem razão. Deve ser bem difícil 
dividir o poder para quem sempre monopolizou o poder. E para alguns é o poder de falar sozinho que está em risco. Para 

alguns dos mais envernizados pela educação formal e pelos livros, o que dói mais é a perda do privilégio de ser a única voz 
na sala, na mesa do bar, nas livrarias. No palco. 

E há algo que dói ainda um pouquinho mais, que é a perda do privilégio de se achar tão bacana, tão moderno, tão 
cosmopolita, até um pouco feminino. E então chega uma mulher – uma mulher! – e diz: seu rosto, este que você vê no 

espelho, não é o mesmo que eu vejo. E, olha, você não é tão importante assim, você não está aí rompendo paradigmas com 

seu discurso, seus posts name-dropping não nos impressionam. Quem está quebrando paradigmas são estas mulheres 
juntas, andando de mãos dadas pelas ruas. 

Aí os envernizados, sentindo-se atacados em seus privilégios de homens e de brancos e de esquerda, adaptam o 
discurso dos toscos, daqueles que têm menos repertório para atacar. As mulheres então não são mais “as loucas”, “as 

histéricas”, aquelas “em TPM permanente”. Dizer isso seria se expor em demasia. A ideia de que enxerguem sua brutalidade 
os horroriza, é preciso exercê-la com palavras melhores e com referências, muitas referências, para encobrir a violência do 

discurso. Os “esquerdomachos”, uma das palavras mais interessantes que se consolidou em 2017, são sofisticados demais 
para dizer isso. O que eles dizem então, empacotando suas teorias em esperma e citações? 

A mulher que conquistou espaços de poder e de fala, apesar de todo o machismo vigente, quando aponta privilégios de 

gênero e de raça “não entende os conceitos”, “nomeia erroneamente os fenômenos”, “é incapaz de debater”, “estava indo 
bem, mas perdeu-se”, “em vez de pensamento têm compaixão”, sua ignorância os constrange. 

 

Uma mulher envelhecer virou não só sinônimo de perda de beleza e de potência num mundo masculino, mas 
também “velha” virou palavrão 

 

Os esquerdomachos arrancam frases do contexto, o que é uma forma de violência no debate público. Deslocam 
imagens também do contexto. Para ilustrar seus posts, buscam fotos em que a mulher parece raivosa, talvez porque 

estivesse falando sobre genocídios quando a fotografia foi tirada e jogada na internet. O carimbo machista do momento é 
justamente mostrar como as mulheres se tornaram “agressivas”, “raivosas”, “violentas”. E nada mais instantâneo que a 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/01/politica/1504299619_341992.html
https://brasil.elpais.com/tag/machismo/a
https://brasil.elpais.com/tag/sexo/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/06/politica/1512579402_832697.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/05/opinion/1512496629_876262.html
https://brasil.elpais.com/tag/asesinato_mujeres/a
https://brasil.elpais.com/tag/asesinato_mujeres/a
https://brasil.elpais.com/tag/prejuicios/a
https://en.wikipedia.org/wiki/Name-dropping
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/21/opinion/1508588947_280811.html
https://brasil.elpais.com/tag/relaciones_genero/a
https://brasil.elpais.com/tag/relaciones_genero/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/19/politica/1511101895_918314.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/09/politica/1481308817_062038.html
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imagem para “provar” esse “fato”. Vale tudo para exercer a misoginia sem parecer exercer a misoginia. O desonesto fala de 
honestidade, o sem ética fala de ética. 

E então, sentindo cheiro de sangue, os lambaris acreditam que são tubarões, autorizam-se e acusam: “Sua velha!”. 
Porque uma mulher envelhecer virou não só sinônimo de perda de beleza e de potência num mundo masculino, mas 

também “velha”, uma palavra tão rica de sentidos e de experiências, passou a ser usada como palavrão. Ou outro clássico: 
“Espero que você morra de câncer, sem nem mesmo paracetamol para aliviar a dor!”. E, para não deixar dúvidas, passam a 

perseguir a mãe, a filha, as mulheres que aquela a ser destruída ama. 

O truque já é um clichê. As mulheres, que passaram a vida de violência em violência, percebem a obviedade do propósito 
na primeira linha. 
 

Em 2018 teremos que andar juntas, de mãos dadas, também com os homens capazes de escutar e de dialogar 
de igual para igual 
 

Os direitos das mulheres sobre o seu corpo seguirão sendo atacados em 2018. Os direitos às suas mentes, também, 

mas de formas mais capciosas. Em ano eleitoral, e numa eleição nebulosa como a que temos pela frente, o corpo das 
mulheres é convertido em moeda. Todas as formas de controle sobre nossos corpos, das mais evidentes, como 

a criminalização do aborto até em casos hoje permitidos pela lei, às mais sutis, como nos converterem em insanas ou em 

burras ou em raivosas, estará valendo. 
Mais do que nunca teremos que andar juntas, de mãos dadas, também com os homens capazes de escutar e de 

dialogar de igual para igual. E andar juntas é também escutar, porque o “outro” tem o direito de problematizar tanto quanto 
“eu”. O direito que não tem é o de desqualificar a pessoa, em vez de enfrentar o seu argumento com argumentos. A 

premissa de qualquer diálogo é o respeito pelo interlocutor, mesmo que se divirja de suas ideias. Que venham mais livros 
com cada vez mais vozes e mais diferenças. E que os textos que buscam silenciar argumentos que perturbam sejam apenas 

esquecidos. 
Nos Estados Unidos o ano começou com a marcha das mulheres contra Trump e termina com o barulho dos corpos 

dos abusadores caindo de seus postos em Hollywood. Mesmo que um homem seja um superpoderoso de uma das indústrias 

mais lucrativas, já não pode mais assediar, abusar, estuprar. No Brasil, alguns passos começam a ser ensaiados nesse 
sentido. Se as brasileiras romperem o silêncio sobre o que acontece nos bastidores de grandes empresas e também de 

redações da mídia, em universidades e coxias, algo por aqui vai se mover um pouco mais. 
 

O homem branco e heterossexual que ainda não compreendeu que terá que dividir poder e perder privilégios 
já começa a pagar um preço alto 
 

Pelo menos dois fatos possivelmente inéditos marcaram 2017: a Globo, maior rede de comunicação do país, afastou 

um de seus principais galãs de novelas por assédio sexual e rescindiu o contrato com um de seus jornalistas mais 
conhecidos por um comentário racista que se tornou público. São dois fatos de um Brasil que se move – e não é para trás. 

Essa é a tessitura, de camada mais profunda, feita pelos feminismos – e também pelos movimentos negros e 
pelos movimentos LGBTQ. Essa segue, persiste, se complexifica, avança. Há muito para conquistar, uma enormidade. Ainda 

vivemos a boçalidade do mal da direita à esquerda. Mas o homem branco e heterossexual que ainda não compreendeu que 
terá que dividir poder e perder privilégios já começa a ser enfrentado. E o custo começa a aumentar. 

De certo modo, este ano, que não começou em janeiro de 2017 nem acabará em 31 de dezembro, se iniciou com um 
retrato. O retrato de grande poder simbólico do primeiro ministério de Michel Temer: branco e masculino. E com a mulher 

relegada ao papel de primeira-dama “bela, recatada e do lar”, enquanto parlamentares, empresários e jornalistas, 

especialmente jornalistas, produziam textos e comentários embasbacados com a beleza e a juventude de “dona Marcela” e 
com a potência de Temer, construindo a paródia de um folhetim de Nelson Rodrigues com efeitos na narrativa política. 

Há todo um imaginário dos sentidos deste casal presidencial e de seus papéis, que produziu impactos na crônica de 
Brasília, e que ainda precisa ser desvelado para a melhor compreensão desse momento histórico. Talvez, no campo das 

simbologias, seja interessante observar que 2017 termina com o marido de dona Marcela governando o país com 
uma sonda na uretra. 

 

ELIANE BRUM é jornalista, escritora e documentarista. Ganhou mais de 40 prêmios nacionais e internacionais de reportagem. É 
autora de um romance – “Uma Duas” – e de três livros de reportagem: “Coluna Prestes – O Avesso da Lenda”, “A Vida Que 
Ninguém Vê” (Prêmio Jabuti 2007). Site: desacontecimentos.com. Site do Jornal EL PAÍS (http://brasil.elpais.com), 
Dezembro de 2017. 

 

 

 
 
 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/08/internacional/1465337563_419942.html
https://brasil.elpais.com/tag/derechos_mujer/a
https://brasil.elpais.com/tag/elecciones_brasil_2018/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/21/opinion/1511301893_230197.html
https://brasil.elpais.com/tag/estados_unidos/a
https://brasil.elpais.com/tag/donald_trump/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/23/internacional/1514057371_076739.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/16/politica/1466096086_656617.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/27/politica/1511789919_861528.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/10/opinion/1510327446_322611.html
https://brasil.elpais.com/tag/lgtb/a
https://brasil.elpais.com/tag/michel_temer/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/05/politica/1475703599_233017.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/25/politica/1508949954_862311.html
http://brasil.elpais.com/
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O pensamento filosófico-feminista de Simone de Beauvoir (MAGDA 

GUADALUPE DOS SANTOS) 


 
 

A escritora, filósofa, ativista política e feminista Simone de Beauvoir (Reprodução) 
  

DESDE O FINAL dos anos 1980 verifica-se uma retomada de interesse pelas obras de Simone de Beauvoir, sobretudo 

no referente às questões filosóficas. Relidos de distintas angulações, como a ética, a política e a corporeidade, por 
pesquisadoras de várias partes do mundo (Sara Heinämaa, M. Luisa Femenías e Carla Rodrigues), os textos de Beauvoir 

desvelam uma fenomenologia da experiência e da condição das mulheres, em que se efetiva tanto a interlocução entre o Eu 
e o Outro, a corporeidade e a sexualidade, quanto a desconstrução identitária de um suposto sujeito feminino. O que resulta 

é uma filosofia feminista bastante atual, presente não apenas na sua mais conhecida obra, O segundo sexo, de 1949, como 

também no conjunto dos escritos de ficção e ensaios, nos textos autobiográficas e de memória. 
A fenomenologia tradicional, de Husserl a Merleau-Ponty e Sartre, investiga o corpo vivido sempre enquanto 

experiências genéricas, no sentido de se identificarem certas estruturas fundamentais, apresentando uma perspectiva dita 
universal, numa dicção bastante masculina. Assim, a filosofia da primeira metade do século 20 não parece se destacar do 

pensamento tradicional, já que o sujeito masculino assume a voz da universalidade corpórea e essencial. Nesse contexto é 
que Simone de Beauvoir rompe com as bases tradicionais de pensar e fazer filosofia, ao adotar um ponto de vista feminino 

do corpo vivido, o que constitui uma autêntica fenomenologia da experiência de mulheres em sua especificidade de gênero, 

como afirma Sara Heinämaa. 
Nos escritos de Beauvoir o termo que se usa como diferencial de experiências vividas entre mulheres e homens não 

é gênero, mas sexo. Entretanto, a filosofia feminista dos anos 1970 em diante reconhece as características de gênero que 
ela utiliza, dando início a duas correntes opostas, a da diferença sexual e a da teoria do gênero. Se a teoria da diferença 
sexual tem origem europeia e a teoria do gênero procede do ambiente anglo-americano, ambas são devedoras de O 
segundo sexo em seu entendimento do gênero como uma construção social e cultural. Desse prisma, o feminismo 

da diferença sexual, com Hélène Cixous, Luce Irigaray e Rosi Braidotti, considera o gênero como um conceito produzido e 
encerrado na ordem masculina e falogocêntrica da cultura patriarcal ocidental. O gênero é entendido como um produto 

cultural que se sobrepõe a um sujeito corporal previamente dado, ou seja, o gênero é um suplemento, um significado 

acrescentado corporeamente. Nesse sentido, o sexo seria um dado não acidental, autêntico, que permanece sem 

https://www.youtube.com/watch?v=J-F2bwGtsMM
https://revistacult.uol.com.br/home/quem-tem-medo-de-simone-de-beauvoir/
https://revistacult.uol.com.br/home/tag/simone-de-beauvoir/
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representação, ou seja, se faz representar somente como a falta de inscrição na linguagem e no domínio da ordem 
simbólica masculina, que impõe a lógica do mesmo, do uno, do ser, em face do outro, o negado, o subordinado: a mulher. 

O sexo feminino é assim o outro do Outro, escreve Irigaray, em Speculum de l’autre femme (1975). 
No variado espectro da teoria de gênero, pensadoras feministas têm discutido, a partir de Beauvoir, com opções 

liberais, como as de Kate Millet, com alternativas igualitárias, como as de Betty Friedan, e, com elaborações 
que transcendem a marca do sexo, como em Monique Wittig e Judith Butler. De modo bastante crítico, Butler, 

especialmente em Gender trouble (1990), enfatiza as práticas sexuais acima da identidade de gênero ou sexual e separa 

sexualidades e gênero, de modo a revisar a opressão sobre elas exercida por outros elementos, inclusive o da regulação 
sexual, questionando as dissonâncias entre identidades de gênero e práticas sexuais. 

Nesse debate atual sobre a problematização do gênero, a obra de Simone de Beauvoir permanece como ponto de 
interlocução e se abre a novas abordagens epistemológicas. Repensar o lugar dos feminismos nos discursos filosóficos 

atuais é o desafio que leva a novas indagações sobre as possibilidades de identidades generizadas. Se não há como 
destacar abstratamente “a mulher”, como falar de experiências de mulheres, individuadas e descritas por meio de 

uma situação de mulher? O que os escritos de Beauvoir realçam é justamente essa dimensão paradoxal constituída pela 
experiência das mulheres em geral, num mundo registrado pelos homens, autorizado pelos códigos e leis dos homens, 

abençoado pelas religiões e paradigmas masculinos. 

É por Beauvoir saber transitar por uma expressiva variedade de gêneros, como os ensaios, os romances, o jornalismo 
político e textos autobiográficos, que uma multiplicidade de vozes é trazida para seu projeto filosófico, cabendo salientar que 

ela sempre se considerou apenas uma escritora. Dizer isso, contudo, não implica que abdique de abordar os vários 
contornos do mundo, as questões da vida real e os sexismos que perpassam teses e argumentos feministas. 

Seu método de trabalhar a realidade é sem dúvida fenomenológico, buscando estar sempre consciente de seu entorno 
e de suas vivências, mas leva em consideração sua situação cultural e histórica como uma mulher francesa de meados do 

século 20. A interrogação inaugural de O segundo sexo é “o que é uma mulher?” E o pressuposto de experiência que ela 
assume é “eu sou uma mulher”. Centrando-se sempre numa moral da ambiguidade, em que se realça o apreço à vida e o 

questionamento de suas condições de possibilidade, Beauvoir traz para os debates feministas a dimensão fenomenológica 

de tornar-se mulher. Nesse sentido, ela tanto descreve a situação de “má-fé” enquanto um comportamento feminino que se 
lança à histeria, narcisismo, abandono e violências, resultando na assunção de um destino de “a mulher” e das mulheres 

como uma concepção social, quanto se vê ligada ao destino de todas as mulheres enquanto alguém que descreve a 
realidade, mas se percebe inserida no contexto situacional e contingencial de sua vida. 

Beauvoir escreve em uma de suas obras de memória, Tout compte fait (1972): “Aprisionando-a em frases, meu relato 
faz de minha história uma realidade acabada que ela não é”. Seu projeto de vida se orienta, sobretudo, para o relato da 

vida, ato no qual sujeito e objeto temático se mesclam em unidades e interrupções; tal como um sujeito que registra o 
mundo e que nele se insere para experimentá-lo corporalmente enquanto uma mulher que discute igualdade e diferença, 

subjetividade e alteridade, cultura e suas determinações naturalizantes e assimétricas. 

Levando em consideração sua influência nas correntes feministas, seu legado explicita-se como uma tensão dialética 
entre o singular e o universal, a situação histórica das várias mulheres em suas características de gênero, raça, etnia, classe 

social, participação política, vivência sexuais e corpóreas e as análises e teses feministas sobre igualdade e diferenças, 
opressão e alteridade. A partir de O segundo sexo, os feminismos puderam compreender que cada mulher passa por 

experiências individuais de opressão e de exclusão, a articulação dialética entre o geral e o particular desenhando o quadro 
valorativo das experiências vividas. 

Contudo, como se mostra em O segundo sexo, a questão acerca do “que é uma mulher” e a afirmação de não 
neutralidade epistemológica diante dessa pergunta levam Beauvoir, nesta obra e nas memórias, a distinguir dois tipos de 

alteridade: aquela entre os iguais e uma outra entre os diferentes, entre os quais não há que falar em reciprocidade. É o 

traço dialógico de suas obras que torna possível à filosofia reconhecer aspectos dos feminismos e problematizá-los sob 
enfoques sempre renovados. 

 

MAGDA GUADALUPE DOS SANTOS é professora-adjunta de Filosofia e do curso de Direito da PUC-Minas. Revista CULT, 
Dezembro de 2017. 
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O que vemos e o que nos olha (IVANA BENTES) 


 
 

Menino observa fogos no Réveillon de Copacabana; foto provocou debates nas redes sociais (Lucas Landau/Reuters) 
  

DIANTE DA IMAGEM! E 2018 já começou com teste cognitivo/afetivo de interpretação de imagem! A fotografia de 

Lucas Landau, do menino diante dos fogos no Réveillon de Copacabana, produziu uma onda de sentimentos, indignações e 
mil interpretações. A fotografia poderia ser apenas uma imagem incrível de um menino siderado pelos fogos em um 

momento de catarse, isolado da multidão de branco. O fotógrafo, pelo que vi, trabalha nesse campo em que o 

fotojornalismo cruza com o ensaio e ultrapassa e/ou reforça clichês. A composição, de cara, se abre e se fecha para um jogo 
de opostos e interpretações que nos aflige: como tirar as imagens dos clichês (sociais, psíquicos) e libertá-las? Cada um vê 

o que quer ou o que pode ver? O olhar sempre foi condicionado pelos clichês. 
A primeira coisa que vi foi simplesmente um menino “sem pose”, o que, digamos, é chocante! Mais chocante ainda 

porque vemos um menino consigo mesmo, apartado da multidão festejante, apartado de uma euforia multitudinária com 
alegria contada no relógio. Frágil, encolhido, mas siderado à sua maneira, em um instante singular e intenso, pleno. Bem, 

mas estamos no Brasil e um menino negro, sem camisa, apartado da multidão festejante e se protegendo do frio é lido 

como: desigualdade, racismo e abandono. De novo a “literalidade” da imagem se fechando e reafirmando os nossos 
próprios clichês sociais e psíquicos. 

Nem todo menino negro é um “menino de rua”. Nem todo menino negro sem camisa sozinho não tem família ou está 
abandonado. O racismo também está nos olhos de quem olha. Colocar os meninos negros do Brasil nesse lugar 

despotencializado e vitimizante é uma das formas de assujeitá-los também – de maneira mais soft e bem intencionada, 
diga-se! Diga-se também que a postura do menino invoca (inconsciente ótico e iconografia da história do Brasil) alguém 

“submetido” a uma força que o domina, o que por si só dispara todo um inconsciente colonial, terrível. 
Os clichês apontam para um incômodo real! Não nascem do nada! Os clichês são clichês porque aprisionam um estado 

de coisas. São a repetição do já sabido e reforçam o que todos sabem: o racismo e desigualdades brutais que, entre tantas 

horrores, nos impedem de ver. 
Mas o que é um clichê?  É algo que  nos “protege” do incômodo e da violência do pensamento, diz Gilles Deleuze: 

“Temos esquemas para nos esquivarmos quando é desagradável demais, para nos inspirar resignação quando nos é 
horrível, nos fazer assimilar quando é belo demais. Notemos a este respeito que mesmo as metáforas são esquivas sensório-

motoras, e nos inspiram algo a dizer quando já não se sabe o que fazer: são esquemas particulares, de natureza afetiva. 
Ora, isso é um clichê. Um clichê é uma imagem sensório-motora da coisa”, escreve em A imagem-tempo. 

Libertar os meninos negros dos clichês nunca será apenas uma tarefa estética ou de descondicionamento do olhar. O 
fotógrafo pode ter visto só os contrastes estéticos e de sensações: preto/branco, multidão/indivíduo, adultos/criança, 

caloroso/frio, esperado/inesperado (o que deixou em foco no primeiro plano), e as imagens fluídas e desfocadas no fundo. 

Originalmente colorida, a foto foi publicada pela Reuters em preto e branco, produzindo drama e força adicionais. 
Fosse o registro de um menino branco, talvez observássemos apenas uma imagem “poética” e sem indignações prêt-à-
porter(prontas para usar). 
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Para além das imagens, hoje pode-se fazer uma etnografia das redes e das recepções em tempo real diante da 
imagem que passa, trazendo embarcada nela as mil narrativas, o que é incrível. Vi a foto pela Mídia Ninja e estou viciada e 

muito atenta aos comentários, o novo lugar da “pesquisa de campo” na cultura pós-digital, e o lugar em que se pode hoje 
fazer mais do que “teoria da recepção”, realmente interagindo com os muitos. É aí que encontramos a expressão de todas 

as inquietações, que vão do campo da estética até a ética e o jurídico. 
Quem é o menino? A indignação vem em parte de não se supor que já existe uma classe média negra no Brasil. Esses 

piedosos são racistas também? Existe um racismo embalado em piedade? Fotografados não têm biografias e são apenas 

imagens abertas ao infinito das narrativas? Defender a autonomia da arte exige cada vez mais jogo de cintura e habilidades 
e está cada vez mais difícil. 

Judicialização da vida e de todos os campos. O menino está sendo “exposto”? Qual é o limite do direito de imagens e 
quando se ultrapassa esse limite? Uma foto artística está submetida a que limites? Também questiona-se cada vez mais a 

monetização da dor do outro, ou simplesmente a monetização das imagens dos outros (principalmente de minorias e de 
grupos cujos direitos são violados, inclusive no campo das imagens) – o que não é novo, mas a velocidade da circulação e 

difusão das imagens nas redes sociais traz novas questões e limites ao tema. 
Sem controle, a economia dos likes e a velocidade com que imagens viralizam em tempo real, produzem um “só 

depois”, um questionamento pós-fatos, quando o que nos resta é o infinito dos discursos. É que estamos experimentando 

uma mutação antropológica na qual tempo, espaço, sensibilidade e limites éticos terão que ser acordados e renovados. 
Vamos passar por muitos testes em 2018. É bom saber que as narrativas dizem muito de quem vê, e que não vai ser 

fácil para ninguém em um ano no qual o poder das imagens as tornam sujeitos. As imagens são vivas. Vivemos entre elas e 
convivemos com imagens que nos ensinam e nos sensibilizam para viver e amar a alteridade, o outro. Precisamos amar as 

imagens  como os sujeitos e coisas, pois o que acontece com elas, acontece conosco. Trata-se de um só circuito, estético, 
ético, afetivo, cognitivo. 

As desigualdades, o racismo, o ódio, passam pela gestão de imagens tanto quanto pela gestão dos corpos. Menos 
juízes e mais analistas simbólicos! Ao mesmo tempo ninguém mais está protegido na sua “zona de conforto”, nem 

fotógrafos, nem juízes, nem artistas e nem analistas. “Um clichê é uma imagem sensório-motora da coisa. Como diz 

Bérgson, nós não percebemos a coisa ou a imagem inteira, percebemos sempre menos, percebemos apenas o que estamos 
interessados em perceber, ou melhor, o que temos interesse em perceber, devido a nossos interesses econômicos, nossas 

crenças ideológicas, nossas exigências psicológicas”, escreve Deleuze em A imagem-tempo. 
“Olhar é um ato violento”, diz Arthur Omar, fotógrafo e artista. O olhar fere. E as imagens nos olham de volta e nos 

atravessam e nos constituem. Libertem os meninos dos clichês! É um demanda acertadíssima e justíssima, mas não 
podemos nos contentar só com isso: imagens livres, enquanto os meninos negros continuarem sendo mortos. 
 

IVANA BENTES é jornalista e escreve para esta publicação. Revista CULT, Janeiro de 2018. 

 

Não sou racista, minha obra prova (WILLIAM WAACK) 
 

SE OS RAPAZES que roubaram a imagem da Globo e a vazaram na internet tivessem me abordado, naquela noite de 
8 de novembro de 2016, eu teria dito a eles a mesma coisa que direi agora: "Aquilo foi uma piada —idiota, como disse meu 

amigo Gil Moura—, sem a menor intenção racista, dita em tom de brincadeira, num momento particular. Desculpem-me pela 
ofensa; não era minha intenção ofender qualquer pessoa, e aqui estendo sinceramente minha mão." 

Sim, existe racismo no Brasil, ao contrário do que alguns pretendem. Sim, em razão da cor da pele, pessoas sofrem 
discriminações, têm menos oportunidades, são maltratadas e têm de suportar humilhações e perseguições. Durante toda a 

minha vida, combati intolerância de qualquer tipo —racial, inclusive—, e minha vida profissional e pessoal é prova eloquente 
disso. Autorizado por ela, faço aqui uso das palavras da jornalista Glória Maria, que foi bastante perseguida por intolerantes 

em redes sociais por ter dito em público: "Convivi com o William a vida inteira, e ele não é racista. Aquilo foi piada de 

português." 
Não digo quais são meus amigos negros, pois não separo amigos segundo a cor da pele. Assim como não vou dizer 

quais são meus amigos judeus, ou católicos, ou muçulmanos. Igualmente não os distingo segundo a religião —ou pelo que 
dizem sobre política. O episódio que me envolve é a expressão de um fenômeno mais abrangente. Em todo o mundo, na era 

da revolução digital, as empresas da chamada "mídia tradicional" são permanentemente desafiadas por grupos organizados 
no interior das redes sociais. 

Estes se mobilizam para contestar o papel até então inquestionável dos grupos de comunicação: guardiães dos "fatos 
objetivos", da "verdade dos fatos" (a expressão vem do termo em inglês "gatekeepers"). Na verdade, é a credibilidade 

desses guardiães que está sob crescente suspeita. Entender esse fenômeno parece estar além da capacidade de empresas 

da dita "mídia tradicional". Julgam que ceder à gritaria dos grupos organizados ajuda a proteger a própria imagem 
institucional, ignorando que obtêm o resultado inverso (o interesse comercial inerente a essa preocupação me parece 

legítimo). 
Por falta de visão estratégica ou covardia, ou ambas, tornam-se reféns das redes mobilizadas, parte delas alinhada com 

o que "donos" de outras agendas políticas definem como "correto". Perversamente, acabam contribuindo para a 

https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2017/11/william-waack-e-acusado-de-racismo-apos-video-vazado-na-internet.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2017/12/globo-demite-william-waack-apos-caso-de-racismo.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2017/12/globo-demite-william-waack-apos-caso-de-racismo.shtml
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consolidação da percepção de que atores importantes da "mídia tradicional" se tornaram perpetuadores da miséria e da 
ignorância no país, pois, assim, obteriam vantagens empresariais. Abraçados a seu deplorável equívoco, esquecem ainda 

que a imensa maioria dos brasileiros está cansada do radicalismo obtuso e primitivo que hoje é característica inegável do 
ambiente virtual. 

Por ter vivido e trabalhado durante 21 anos fora do Brasil, gosto de afirmar que não conheço outro povo tão 
irreverente e brincalhão como o brasileiro. É essa parte do nosso caráter nacional que os canalhas do linchamento —nas 

palavras, nesta Folha, do filósofo Luiz Felipe Pondé— querem nos tirar. Prostrar-se diante deles significa não só desperdiçar 

uma oportunidade de elevar o nível de educação política e do debate, mas, pior ainda, contribui para exacerbar o clima de 
intolerância e cerceamento às liberdades –nas palavras, a quem tanto agradeço, da ministra Cármen Lúcia, em aula na PUC 

de Belo Horizonte, ao se referir ao episódio. 
Aproveito para agradecer o imenso apoio que recebi de muitas pessoas que, mesmo bravas com a piada que fiz, 

entenderam que disso apenas se tratava, não de uma manifestação racista. Admito, sim, que piadas podem ser a 
manifestação irrefletida de um histórico de discriminação e exclusão. Mas constitui um erro grave tomar um gracejo 

circunstanciado, ainda que infeliz, como expressão de um pensamento. 
Até porque não se poderia tomar um pensamento verdadeiramente racista como uma piada. Termino com um saber 

consagrado: um homem se conhece por sua obra, assim como se conhece a árvore por seu fruto. Tenho 48 anos de 

profissão. Não haverá gritaria organizada e oportunismo covarde capazes de mudar essa história: não sou racista. Tenho 
como prova a minha obra, os meus frutos. Eles são a minha verdade e a verdade do que produzi até aqui. 

 

WILLIAM WAACK, 65, é jornalista profissional desde os 17; trabalhou em algumas das principais redações do país e foi 
correspondente internacional por 21 anos na Europa e Estados Unidos. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Janeiro de 2018. 
 

Os privilégios dos heterossexuais (RENAN QUINALHA) 
 

 
 

O MINISTRO João Otávio de Noronha, integrante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), declarou na segunda (4) que os heterossexuais “não têm mais direito nenhum” no Brasil. Em sua fala em um 

seminário sobre “Independência e Ativismo Judicial: Desafios Atuais”, Noronha defendeu que “o nosso juiz constitucional 
não pode ser pautado pelas minorias só. Aliás, eu já vi que eu quero meus privilégios porque o heterossexual agora está 

virando minoria no Brasil”. Ainda que tivesse sido realmente em tom jocoso, conforme sugerem as matérias divulgadas na 
grande imprensa, a colocação do Ministro deve ser levada a sério. 

Isso porque ela expressa, com contornos precisos, uma nova identidade política que tem emergido, com frequência, no 

debate público sobre direitos humanos: a do homem heterossexual, cisgênero, branco, bem posicionado profissionalmente, 
mas que se considera um “oprimido” pelas “minorias”. Sim, a formulação é claramente uma contradição em termos. Afinal, 

alguém que ocupa posições de privilégio por conta de sua raça, de seu gênero, de sua orientação sexual, de sua identidade 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2017/11/1936629-linchamentos-atuais-sao-parte-de-uma-economia-de-mercado-e-marketing-digital.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2017/11/1936629-linchamentos-atuais-sao-parte-de-uma-economia-de-mercado-e-marketing-digital.shtml
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de gênero e de sua classe certamente não é a pessoa mais indicada para reclamar das opressões que, objetivamente, lhe 
favorecem. 

No entanto, infelizmente, Noronha está longe de ser o único exemplar de homem hétero, cis, branco “oprimido”. Basta 
lembrar uma entrevista, publicada há poucos dias, com o deputado Rodrigo Delmasso, do Podemos, intitulada “A dura vida 

dos héteros”, na qual ele defende seu projeto de lei que cria uma “semana para a valorização do heterossexual”. 
Segundo o raciocínio por trás da visão do Ministro e do Deputado, as “minorias” estariam, por meio de políticas 

identitárias, impondo uma perspectiva particularista que se materializaria em privilégios. Assim, qualquer demanda por 

reconhecimento de grupos vulneráveis implicaria, necessariamente, na “opressão” dos heterossexuais, brancos e cisgêneros. 
Há diversos equívocos nessa visão que, propositadamente, confunde direitos com privilégios. As elites brasileiras 

sempre impuseram uma cultura política que desqualificava a luta por direitos dos segmentos vulneráveis como se fossem 
uma busca por privilégios. Assim, as leis não seriam construções forjadas nas lutas políticas desde baixo, mas dádivas ou 

concessões benevolentes dos donos do poder. 
Não à toa, atualmente o direito do trabalho é apresentado como um “privilégio” que se deva combater pela reforma 

trabalhista e não como fruto da ação política e sindical da classe trabalhadora. É preciso, portanto, afastar essa confusão 
perversa entre direito e privilégio. Romper com a ordem sexual heteronormativa não significa rebaixar os heterossexuais à 

precariedade jurídica da condição homossexual. Não se trata de inverter o sinal de uma relação de dominação e opressão. 

Ao contrário, trata-se de garantir aos homossexuais os mesmos direitos assegurados aos heterossexuais. 
Direitos – ainda – não são como dinheiro. Ou seja, não é preciso tirar direitos de alguns para garantir direitos de 

outros, como se fosse uma soma zero. O reconhecimento jurídico dos homossexuais e sua cidadania plena não exige 
supressão de nenhuma garantia dos heterossexuais. 

Aliás, heterossexuais não precisam “assumir”, em um difícil processo de (auto)aceitação, sua sexualidade. 
Heterossexuais não são expulsos de casa por suas famílias. Tampouco sofrem bullying nas escolas, preconceito no mercado 

de trabalho ou violência físicas nas ruas caso demonstrem sua sexualidade ou afeto publicamente. Heterossexuais podem 
casar e formar famílias. E ainda podem doar sangue. 

Tudo isso são direitos dos heterossexuais e assim deve seguir sendo. No entanto, enquanto tais direitos não forem 

também garantidos aos homossexuais, eles não passam de privilégios dos heterossexuais. Estender esses direitos a todos e 
todas não torna os heterossexuais uma minoria e tampouco oprimida, pois eles seguirão tendo as mesmas garantias que 

todos os demais independentemente da orientação sexual. Não reconhecer isso é sonegar reconhecimento pleno à cidadania 
de um expressivo segmento social em uma clara discriminação injustificada. Tal posição do Ministro é uma afronta às 

políticas públicas e às decisões judiciais, dentro e fora do Brasil, que já têm reconhecido, cada vez mais amplamente, a 
igualdade de direitos. 

É evidente que nem todos heterossexuais são homofóbicos, mas é preciso reconhecer que há uma estrutura de poder 
que normaliza um tipo de sexualidade como a única aceitável e legítima, excluindo e discriminando todas as outras 

experiências dissidentes dessa ordem sexual. Isso é opressão e não o mero sentimento de desconforto pessoal do Ministro 

com um mundo heteronormativo que está mudando. 
E ele precisa mesmo mudar e cada vez mais rapidamente, ainda que doa em alguns heterossexuais que não sabem 

diferenciar direitos de seus próprios privilégios, como o Ministro Noronha. 
 

RENAN QUINALHA é jornalista e escreve para esta publicação. Revista CULT, Janeiro de 2018. 
 

Discussão política no Brasil (CAROLINE SVITRAS) 
 

Veja como a situação política no Brasil está afetando as relações 
 

A DEMOCRACIA nos países ocidentais, nos últimos anos, produziu resultados inesperados e surpreendentes. Lugar 
comum nas análises atualmente é a referência à falência das representações políticas tradicionais (ou dos políticos) e ao 

papel e a função das redes sociais, que teriam dado ensejo ao surgimento de lideranças mais caracterizadas pelo seu 
voluntarismo do que pelo conjunto das suas ideias e programas. 

O que a primeira vista se apresenta como um conflito entre ideias de “esquerda e de direita”, não resiste à uma 
observação mais cuidadosa, a não ser que tomemos como válida a noção de que tal ou tal partido “representa” a esquerda 

ou sua essência, e o mesmo sendo válido para a direita, o que parece temerário e simplório; ou então que se tomemos 

como referência o viés “para o povo” em oposição ao “para as elites”, aceitando como qualificação, dizendo de forma 
simples, como “bons” os indivíduos que adotam a primeira, e “maus”, os outros. 

A discussão política no Brasil coloca hoje em campos antagônicos anônimos, pessoas comuns que, justamente 
através das redes sociais tornam manifestas suas “posições políticas” – colocadas entre aspas dado a insuficiência dessa 

categorização – e deixando evidente um marcante grau de violência e intolerância. Da mesma forma que pode-se discernir, 
na economia, a importância central dos fatores psíquicos -a diferença entre necessidade e desejo, o último impulsionando o 

consumo e a mercadoria como “fetiche”-, sem questionar aqui o seu mérito ou a sua inevitabilidade, apenas constatando a 
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sua centralidade, pode-se igualmente lançar um olhar crítico sobre a centralidade, agora, dos fatores psíquicos na dimensão 
da atividade política dos indivíduos numa sociedade. 

Por “atividade política” classifica-se não exatamente participação político partidária em legendas, mas posicionamentos 
e identidades em torno de ideias ou ideais, mesmo que de forma reservada, anônima, individual. É em relação a 

essa atividade política que a violência tem se destacado. 
 



Conflito 
 

Assistimos a um combate com aparentes matizes ideológicos. “Aparentes” porque existe um substrato que é composto 
pelas motivações subterrâneas que alimentam o conflito, e este é da ordem das paixões. Mas não apenas paixão como na 

analogia feita com o futebol. Há outros elementos a se observar, e embora sejam mais sutis e não tão visíveis, ocupam na 
verdade um lugar fundamental. O primeiro: o caráter autoritário, não democrático, totalitário das ações e suas 

justificativas nos representantes deste ou aquele agrupamento ideológico. 
Colocando-se como “portadores do BEM absoluto” tanto os da extrema esquerda como os da extrema direita – 

categorias, como dito antes, que já sem serventia mas aqui utilizadas para fins de clareza e simplicidade – seus atos seriam 

sempre justificados, meritórios. Quer seja “em nome do povo”, quer seja em nome da “moralidade e dos desígnios de 
Deus”, o que se encontra ao fim e ao cabo é apenas a defesa (silenciosa) de que os fins justificariam os meios. Desde que 

sejam os “meus” fins. Totalitarismo e fascismo. Negro e vermelho. 
Além do desprezo pelo outro diferente e suas ideias, são aqueles proponentes de ações impulsivas, imediatistas, menos 

por convicção da necessidade de uma ação inadiável, e mais por incapacidade de vislumbrar a complexidade das sociedades 
contemporâneas, sua dimensão sistêmica e a interligação, muitas vezes, sutil entre seus elementos, e o como uma escolha 

eventualmente eficaz de forma local e momentânea pode revelar consequências desastrosas num tempo futuro, quando o 
sistema evolui no tempo, ou seja, advogam medidas rasas e sem perspectiva. 

Movidos que são, basicamente, por motivações psicológicas, não aprendem com a experiência – rejeitam a percepção 

da realidade frustrante – e repetem sempre os mesmos erros. Há uma obra ímpar no que podemos chamar de “psicologia 
sociológica” cujo conteúdo aplica-se diretamente ao que estamos vivendo no Brasil: “Psicologia de massas do fascismo”, de 

W. Reich, onde é analisada a estrutura irracional do ser humano médio na sua relação com a política. 
Estão caraterizados tanto o fascismo negro (fascismo e nazi fascismo) quanto o fascismo vermelho (comunismo), nas 

suas ênfases na produção de dominação. E mais do que distinguir o modo de ação sobre as massas, é a psicologia do 
homem médio que é examinada, e como esta dá ensejo à existência da dominação. Certamente este é o ângulo menos 

conhecido, e o segundo fator destacado: o psiquismo do ser humano passível de dominação, como este anseia por isso, o 

que leva um indivíduo não só a se submeter mas a buscar, a DESEJAR essa imposição. A referência ao homo demens no 
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título assinala este viés. Não que a categorização de Morin implique uma negatividade, ao contrário, ao incorporar ao 
sapiens a dimensão do imaginário, da poesia e da arte, (paixão), Morin dá ensejo a uma outra racionalidade, uma que não 

seja apenas objetificação da realidade. 
Tomo de empréstimo seu termo e uso de forma diferenciada, justamente para sublinhar a presença do psíquico, no 

sentido psicológico e psicanalítico (no viés reichiano) no quadro examinado, em especial a relação entre anseio e 
dominação, e como a violência ingressa nesse quadro. Me refiro a uma parte da população, não toda ela. Mas parte 

significativa. E o acréscimo que fiz do termo paixão na listagem serve para apontar que é um falso dilema a oposição 

absoluta racionalidade/paixão, a segunda não tem intrinsicamente negatividade. 
Não é difícil ao olhar do observador treinado encontrar motivos pouco nobres em muitas manifestações de revolta 

contra o quadro de corrupção sistêmica em que se transformou a realidade política brasileira. O Júbilo manifesto ao 
momento da revelação de uma condenação por desvio de verbas deixa antever muitas vezes menos o senso ético e mais a 

satisfação de uma inveja silenciosa aplacada (ele teve vantagens que eu não tive, morro de inveja mas agora ele irá pagar!). 
Lembrando que que o foco aqui é o júbilo, e não a concordância com a condenação, o que é sublinhado. Inveja, raiva, 

destrutividade etc., são fáceis de encontrar como motivações silenciosas de simpatias, antipatias e posturas ideológicas em 
política, sob um olhar psicanalítico. 

 

CAROLINE SVITRAS é Jornalista e escreve para esta publicação. Revista FILOSOFIA, Janeiro de 2018. 
 

Planos de saúde e os abusos contra idosos (LUCIANO BUENO BRANDÃO) 
 

Se as mudanças nas leis forem cumpridas, o cenário será mais favorável para os mais velhos 
 

 
 

DEPOIS de anos pagando o plano de saúde sem necessariamente usufruir plenamente, quem tem 60 anos ou mais 
não é respeitado nos seus direitos. Para burlar a lei, que proíbe reajuste, muitas operadoras antecipam o aumento para 59 

anos, como se fosse 70. Isso acontece porque o sistema de reajustes dos planos de saúde por mudança de faixa etária 
segue uma lógica simples: pessoas dentro de uma determinada faixa etária mais jovem tem uma probabilidade de 

apresentar problemas de saúde menor do que aquelas dentro de uma faixa etária composta por indivíduos mais velhos. Em 
outras palavras, quanto mais idosa a pessoa, os valores aumentam paulatinamente como forma de remunerar os custos 

com despesas médicas que, com o avançar da idade, tendem a se tornar mais caras e corriqueiras. 
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Nesse sentido, o Conselho Superior de Saúde (CONSU) havia estabelecido originalmente, por meio da Resolução 
nº 06/98, que as operadoras de planos e de seguro saúde poderiam aplicar reajustes dentro de sete faixas etárias, 

incluindo 60 e 70 anos. Ocorre que, a partir de janeiro de 2004, entrou em vigor o Estatuto do Idoso, que estabeleceu o: 
Art. 15 (…) §3o – É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão 

da idade”. 
No intuito de adaptar os contratos de planos de saúde ao Estatuto do Idoso, a ANS definiu que os aumentos entre 

faixas etárias poderiam se dar no máximo até os 59 anos. De acordo com a Lei nº 10.741/ 2003, o indivíduo passa a ser 

considerado idoso a partir dos 60 anos, onde não pode vir a sofrer cobrança de valores diferenciados. A grande discussão 
surgiu no que diz respeito à questão da vedação de reajustes aos contratos firmados anteriormente à vigência da lei. 
  

Nova lei do estelionato contra o idoso: mais do mesmo? 
  

Sustentam os planos de saúde que uma lei posterior não poderia retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas 
há anos – se o indivíduo firmou conscientemente um contrato no qual sabia que haveria certos e predeterminados reajustes 

por idade, este contrato não poderia ser modificado pela incidência de legislação posterior. Obviamente, a questão foi 
levada aos tribunais. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que o tema é muito importante e 

deve ser analisado em definitivo pela mais alta corte do país. Enquanto isso não acontece, os casos já analisados 

demonstram que os idosos têm tido ganho de causa na maioria das vezes. O entendimento que vem se consolidando é no 
sentido de que o Estatuto do Idoso, por ser norma de grande abrangência e importância social, incide os seus efeitos de 

regulamentação mesmo aos contratos firmados anteriormente à sua edição. 
 

Posição 


O próprio STF já se manifestou anteriormente no sentido de que “(…) o consumidor que atingiu a idade de 60 anos, 

quer seja antes da vigência do Estatuto do Idoso, quer seja a partir de sua vigência (1º de janeiro de 2004), está sempre 
amparado contra a abusividade de reajustes das mensalidades com base exclusivamente no alçar da idade de 60 anos, pela 

própria proteção oferecida pela Lei dos Planos de Saúde” (STJ – Resp. 809329 – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – TERCEIRA 

TURMA). 
O Tribunal de Justiça de São Paulo consolidou seu entendimento no sentido de que o Estatuto do Idoso se aplica a 

todos os contratos. Dessa forma, idosos atingidos por aumentos abusivos e extremamente onerosos podem adotar 
medidas judiciais para afastar a incidência de tais reajustes. É certo que os consumidores, especialmente os idosos, que ao 

longo de muitos anos contribuíram – por vezes com esforço -, com o pagamento de planos de saúde, devem, no momento 
mais delicado de suas vidas, ter assegurado que os contratos observem a sua função social, o que abrange a proteção ao 

idoso garantida no texto constitucional. 
  

LUCIANO BUENO BRANDÃO é advogado especialista em Direito à Saúde, do escritório Bueno Brandão Advocacia da Bueno 
Brandão Advocacia. Revista PSIQUE, Janeiro de 2018. 
 

Orçamento 2018, uma carta de intenções aos pobres do Brasil 
(FRANCISCO MENEZES) 
 

Parece que, na lógica da atual gestão, é preciso tirar de agricultores familiares, povos e comunidades 
tradicionais e pobres urbanos para manter os ganhos de quem sempre concentrou a riqueza  

 

COSTUMA-SE dizer que o orçamento público é como um cobertor curto, que nunca dá para cobrir todo o corpo. 
Por isso, o momento em que um governo envia sua proposta orçamentária para o próximo ano é especial, porque ele se 

vê obrigado a colocar a nu suas reais intenções, sem poder se valer de estratagemas em que possa esconder os 
interesses que protege e prioriza. E se obriga, ao mesmo tempo, a dizer quais áreas, programas e grupos sociais são 

menos importantes para ele. Mesmo o mais ingênuo dos observadores do atual contexto não poderia ter ilusões sobre o 
que foi enviado como proposta do governo Temer para o ano de 2018. Na melhor das hipóteses, era esperado que 

houvesse a continuidade do que foi o orçamento de 2017, que já significou forte retrocesso para as políticas sociais. 
No entanto, a primeira versão do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) do Executivo para o exercício de 2018, 

enviada ao Congresso em 31 de agosto deste ano, surpreendeu até os mais pessimistas, causando perplexidade ante a 

dimensão dos cortes, que inviabilizariam completamente a execução de políticas essenciais para a segurança alimentar, 
a agricultura familiar e camponesa, os povos indígenas e povos e comunidades tradicionais, e as populações em 

situação de pobreza, além de causar efeitos nefastos para o meio ambiente.  
Como consequência, essa versão inicial do Ploa desencadeou forte indignação em representações da sociedade 

civil, demonstrada em diversas ocasiões, como em reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutrici onal 
(Consea),1 realizada no final de setembro; em manifestação de repúdio do Conselho Nacional de Assistência Social 

(Cnas), que se desdobrou em representativo abaixo-assinado de centenas de entidades; e por meio de pronunciamentos 
de diversos estudiosos do orçamento público. 

http://visaojuridica.uol.com.br/2017/01/10/nova-lei-do-estelionato-contra-o-idoso-mais-do-mesmo/
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Em 30 de outubro, nova proposta do governo2 chegou ao Congresso, substituindo a versão inicial. Esse segundo 

documento trouxe um aporte geral ao orçamento de R$ 44,5 bilhões, dado o aumento na previsão do déficit fiscal para 
2018. O bode foi retirado da sala? Em parte. De fato, alguns cortes nas políticas agrária, ambientais e sociais foram 

atenuados, mas não se pode ignorar que, ainda que menores, eles incidem sobre orçamentos que vêm sendo 
debilitados desde 2016. E, em alguns casos, deixam programas de incontestável importância fadados a um desempenho 

medíocre ou simplesmente condenados ao desaparecimento. 

O enxugamento de recursos permeia praticamente todas as ações estratégicas do investimento social. Para 
demonstrar o que poderá resultar dessa conduta do governo federal, detalham-se aqui os impactos previstos sobre 

áreas fundamentais para o combate à fome e à miséria no Brasil, analisando a situação dos programas de Aquisição de 
Alimentos (PAA), de Cisternas e Bolsa Verde. E também na área da assistência social, avaliando o desmantelamento que 

poderá ser causado a instrumentos essenciais para a execução dessa política.  
 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
 

A agricultura familiar reúne, em todo o país, quase 15 milhões de pessoas e participa com 74% dos postos de 

trabalho na agricultura, embora ocupe apenas 24% da área total dedicada à produção agrícola. Responde ainda pela 

maior parte da produção de alimentos consumidos pelos brasileiros. Esses dados, por si sós, justificam a aplicação de 
políticas públicas que fortaleçam a atividade desses agricultores. Essa foi a tônica que perdurou até 2015, quando os 

recursos orçamentários definidos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e para a 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) cresceram significativamente. Porém, nesse período de maior estímulo à 

agricultura familiar, o maior destaque ficou para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que consolidou a ideia da 
política pública de aquisição institucional de alimentos produzidos pela agricultura familiar e camponesa e que, depois, 

também seria adotada pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Sua proposta se ancorou no objetivo de 
erradicação da fome. Simples e de fácil execução, ligava a ponta da produção de alimentos com a ponta da oferta de 

alimentação de qualidade em escolas, hospitais e na rede de assistência à população vulnerável à fome. Gerou, assim, 

um mercado garantido para o pequeno produtor, assegurando emprego e renda para um grupo social historicamente 
vulnerável, além de ter fortalecido economias locais. 

O melhor ano do PAA foi 2012, quando envolveu 180 mil agricultores, com um orçamento executado de R$ 800 
milhões. Em 2015, ainda se trabalhou com quase R$ 650 milhões. Depois disso, os recursos para o programa entraram 

em queda. Para 2017, o orçamento aprovado foi de R$ 319 milhões, porém mais da metade disso está contingenciada. 
Na primeira proposta do governo Temer para o orçamento de 2018, o corte foi de quase 100% em relação ao aprovado 

para 2017. Na segunda proposta, somado o que está previsto para o programa no Ministério do Desenvolvimento 
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Agrário (MDA) e no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o total é de R$ 178 milhões, ou seja, um corte de 
aproximadamente 46% no já magro montante de 2017. Estimativas mostram que cada família que participa do 

programa custa, em média, R$ 6 mil. Ou seja, não chegaríamos a 30 mil famílias de agricultores atendidas em 2018 – 
uma redução de 83% daquilo que se atingiu em 2012. Da mesma forma, resultarão consequências iguais ou mais 

graves para os consumidores em condição de vulnerabilidade que recebem os alimentos por meio do programa. Na 
proposta orçamentária enviada em agosto ao Congresso Nacional, a sentença de morte do PAA previa execução 

imediata; agora se optou pela morte mais lenta. 

Vale lembrar que, ao mesmo tempo que o Brasil assiste à destruição do PAA, o programa é fonte de insp iração 
para países da América Latina e África, que vêm introduzindo com êxito a política, com ótimos resultados.  

 

Programa de Cisternas 
 

O Programa de Cisternas é hoje considerado um modelo exemplar de política que traz resposta a diferentes 
campos do interesse público, passando pela convivência com o semiárido, a segurança alimentar e nutricional, a saúde 

e o combate à desertificação, entre outros. Assinale-se que 58% das áreas do semiárido nordestino são suscetíveis a 
algum tipo de desertificação. Esse reconhecimento ultrapassou as fronteiras do país, conferindo ao projeto diversos 

prêmios, entre eles o segundo lugar no Prêmio Internacional de Política para o Futuro (Future Policy Award), promovido 

pela organização World Future Council. Essa premiação foi realizada em parceria com a Convenção das Nações Unidas 
de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos das Secas (UNCCD) e entregue na China, em setembro. 

Compareceram à premiação a Articulação do Semiárido (ASA), legítima criadora e executora dessa pol ítica pública, e 
representante do governo Temer. 

A ASA foi criada no início da década de 1990 e se tornou uma rede que hoje congrega mais de 3 mil organizações 
da sociedade civil, reunindo associações de agricultores, cooperativas, sindicatos rurais e ONGs. Trabalhando com o 

princípio da convivência com a condição climática do semiárido, concebeu essa tecnologia social de baixo custo e 
manuseio simples. Adota cisternas de placa que armazenam água de chuva para o uso nos períodos de seca, atendendo 

famílias rurais pobres que antes ficavam submetidas aos carros-pipa ou a longas caminhadas de mulheres para buscar 

água nos açudes. 
Se a marca desse programa é a participação de organizações da sociedade civil, há que se admitir que os 

resultados alcançados ocorreram também porque, no Brasil, houve espaço para que as políticas públicas refletissem 
demandas populares. A Campanha 1 Milhão de Cisternas virou um projeto de porte, com recursos garantidos no 

orçamento público e que, em 2014, bateu a meta estabelecida, algo que parecia inatingível no Brasil de gerações 
castigadas pela indústria da seca. Hoje, são 1,25 milhão de unidades. Mesmo assim, mais de 400 mil famílias ainda 

demandam cisternas para consumo humano e mais de 1 milhão, para a produção. 
O governo Temer, que buscou capitalizar internacionalmente os louros da premiação do World Future Council, já 

impediu a continuidade e expansão do programa ao contingenciar os R$ 240 milhões previstos para este ano, tendo 

liberado, até agora, volume mínimo de recursos. Mas a pá de cal parece que ocorrerá em 2018, com corte de 92% do 
minguado orçamento de 2017. Dos recursos ainda não liberados este ano, a última proposta do governo para 2018 se 

restringe a R$ 20 milhões, o que não dá para construir sequer setecentas cisternas. Tudo isso no contexto de uma das 
mais rigorosas secas na região, situação que já dura cinco anos e que, até aqui, não repetiu o cenário de calamidade de 

outras estiagens, com mortes, perdas de animais e migrações, graças às políticas sociais que agora vão sendo 
destruídas. 

 

Programa Bolsa Verde 
 

O Bolsa Verde foi criado em 2011, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, e é executado pelo Ministério do Meio 

Ambiente.3 A exemplo do programa Bolsa Família, ele efetua transferência de renda com condicionalidade, vinculada à 
conservação ambiental. Destina-se a famílias em situação de extrema pobreza, transferindo R$ 300 a cada três meses. 

A contrapartida é o uso sustentável dos territórios onde vivem os contemplados pelo programa. Esses territórios se 
localizam em Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais, Reservas de Desenvolvimento Sustentável federais e 

Assentamentos Ambientalmente Diferenciados de Reforma Agrária. Também podem ser incluídos nesse conjunto 
territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. 

O objetivo do Bolsa Verde é criar melhores condições para a conservação dos ecossistemas e elevar a renda de 

famílias extremamente pobres, incentivando a participação dos beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, 
técnica e profissional. Assim, desde que foi criado, o programa seguiu a lógica de compensações a comunidades 

tradicionais e agricultores familiares que prestam serviços ambientais. Todos os titulares do Bolsa Verde são titulares do 
Bolsa Família, funcionando como estratégia de incentivo e complemento. 

A meta inicial, que não foi atingida, era contemplar 73 mil famílias até o final de 2014. Para atingi -la, seria 
necessária uma intensificação no processo de identificação das famílias com o perfil exigido. Atualmente, o Bolsa Verde 

atende cerca de 50 mil famílias, quase todas na região amazônica. Seu peso no orçamento é pequeno, limitando-se a 
R$ 73 milhões, mas nem por isso os recursos foram suficientemente disponibilizados em 2017, sofrendo forte 

contingenciamento e comprometendo sua aplicação. Na proposta orçamentária para 2018, os recursos para o Bolsa 
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Verde são zerados. Ou seja, o programa está sendo extinto, como já temiam tanto funcionários do Ministério do Meio 
Ambiente quanto aqueles que tinham direito a dele participar. 

 

Assistência social 
 

O Sistema Único de Assistência Social (Suas) foi implantado por deliberação da IV Conferência Nacional de 
Assistência Social, realizada em 2003. Apesar da demora em sua criação, ele concretizou o que foi definido na 

Constituição de 1988 para a temática. O Suas estabelece um modelo único para a assistência social no país, nos níveis 

federal, estadual e municipal, voltado para a proteção social de famílias, crianças, adolescentes, jovens, pessoas com 
deficiência e idosos, e se organiza em dois tipos: Proteção Eventual e Proteção Básica. Esta última tem um caráter 

permanente e é dirigida à população em condição de pobreza, pela falta de renda suficiente, acesso inexistente ou 
precário a serviços públicos e fragilização diante de situações de preconceito. Seu principal instrumento é o Benefício da 

Prestação Continuada (BPC), que garante o pagamento de um salário mínimo mensal às pessoas com renda per capita 
familiar inferior a um quarto do salário mínimo e que tenham 65 anos ou mais, e às pessoas com deficiência, 

incapacitadas para o trabalho. 
As portas de entrada para a proteção básica estão nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). É nesses 

espaços que são realizadas as inscrições no cadastro único para o acesso a programas sociais, como o Bolsa Família. 

Existem ainda os Centros de Referência Especializada em Assistência Social (Creas), que oferecem serviços de proteção 
especial a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Uma das atribuições do Cnas é propor o 

montante de recursos necessários para o orçamento da área. Desde 2004, o orçamento da assistência social seguiu uma 
trajetória ascendente e convergente com as propostas do conselho. Em julho deste ano, o Cnas aprovou uma proposta 

orçamentária de R$ 59 bilhões para 2018, dos quais R$ 52 bilhões seriam destinados ao BPC; R$ 2,7 bilhões, à rede de 
serviços e ao pagamento de parcelas em atraso; e R$ 3 bilhões, à execução de outros serviços e à ampliação da rede.  

A proposta inicial feita pelo Executivo ao Congresso simplesmente ignorou a recomendação do conselho. Ela 
liquidaria a assistência social pela falta de recursos, o que é anticonstitucional em vários aspectos, dadas as garantias 

de direitos previstas na Carta de 1988. 

Diante da enorme pressão que sofreu em conselhos e fóruns, o governo recuou no segundo documento enviado ao 
Legislativo e manteve algum recurso para a assistência, mas o montante é mínimo diante da proposta aprovada pelo 

Cnas. Na nova versão do Ploa 2018, o BPC para pessoas idosas sofre perda de R$ 410 milhões em relação ao previsto 
pelo Cnas, enquanto o benefício destinado às pessoas com deficiência tem perda de R$ 495 milhões. Preocupa, em 

especial, o valor de R$ 1,148 bilhão previsto para o Serviço de Proteção Social Básica – 56% de redução em relação ao 
indicado pelo Cnas – e a quantia de R$ 299 milhões para o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, 

que atende pessoas e famílias que estão vivendo alguma situação de violação de direitos, desde violência  física ou 
psicológica ou ainda adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua – 44% de redução 

em relação ao aprovado pelo conselho.  

Assinale-se que o governo faz parte do Cnas, o que demonstra que, contraditoriamente, não acatou 
posicionamento do qual participou. Como consequência, os 8 mil Cras e 2,5 mil Creas de todo o país serão duramente 

impactados e, mais grave, toda uma população que busca assistência nesses espaços, em situações de maior 
necessidade, poderá ficar desamparada. 
 

Próximos passos em um caminho já conhecido 
 

Agora no Congresso Nacional, a segunda versão do Ploa 2018 ainda sofrerá modificações. A maior parte virá das 

emendas parlamentares que atenderão, em sua maioria, a interesses específicos dos congressistas,  ávidos para que 
Temer pague a conta de tantas concessões feitas para livrá-lo em julgamentos e aprovar medidas impopulares em 

2017. Como se não bastasse, o orçamento com investimentos enxutos ainda encontra respaldo na absurda emenda à 
Constituição que limitou o aumento dos gastos públicos à variação da inflação por vinte anos. Já em 2017, a população 

brasileira sentiu o amargo sabor dessa política em contingenciamentos extremamente severos sobre as políticas sociais.  
Ao mesmo tempo que corta recursos de áreas estratégicas que garantem dignidade e melhoria de vida para 

populações em situações de vulnerabilidade, a carta de intenções do governo para 2018 – uma boa forma de se referir 
às propostas orçamentárias – mantém intocáveis os ganhos do grande capital e do rentismo. Num país que debate o 

desequilíbrio das contas públicas, não é alterada a política de isenção fiscal a empresas, que, no ano atual, custará 

cerca de R$ 280 bilhões. As instituições financeiras continuam a multiplicar seus lucros por meio do recebimento 
assegurado dos juros da dívida pública, estimado, para este ano, em R$ 400 bilhões. Parece que, na lógica da atual 

gestão, é preciso tirar de agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais e pobres urbanos para manter os 
ganhos de quem sempre concentrou a riqueza. Mas ainda há tempo para lutar: é preciso que a população deixe claro 

para o Congresso Nacional qual é sua responsabilidade. 
  

FRANCISCO MENEZES é analista de políticas da ActionAid no Brasil. Jornal LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL, Janeiro 
de 2018. 
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O casamento gay aterrissa na Ásia (EVA AING) 
 

Taiwan dividido pela reforma legislativa - Ilha independente de facto desde 1949 e “província da China” segundo 
as autoridades de Pequim, até 2019 Taiwan deve se tornar o primeiro país asiático a legalizar a união de casais 
do mesmo sexo. A população está fortemente dividida com relação ao assunto. A sociedade continua alicerçada 
em tradições culturais confucionistas, como a piedade filial e a estabilidade da família 
 

TAIPEI, 16 horas, 24 de maio de 2017. A menos de 2 quilômetros da Suprema Corte, uma tela gigante transmite 

o veredicto em tempo real. De repente, bandeiras de arco-íris tremulam por cima de uma multidão de adeptos loucos de 
alegria. Alguns choram. A mais alta autoridade jurídica da República da China (Taiwan) acaba de declarar 

inconstitucional a lei sobre o casamento que, limitando a união a um homem e uma mulher, não tratava os cidadãos 
com equidade. No mesmo momento, diante do prédio da Corte, opositores protestam: “Parem de examinar a lei, deixem 

que o povo decida!”. 

Anunciando que o Parlamento terá dois anos para legislar, sem o que os casamentos homossexuais serão 
automaticamente inscritos no registro civil, a Corte admite que a união de casais do mesmo sexo se tornará legal num 

futuro próximo. Para Tsai Ing-wen, que dirige o país desde 2016,1 a hora é de união: “O julgamento não é  um caso de 
vitória ou derrota. Pouco importa como vocês se posicionem, chegou o momento em que todos devemos nos considerar 

irmãos e irmãs”, declarou em sua página do Facebook, pouco depois do anúncio.  
 a origem do julgamento, duas petições datando de 2015: a da prefeitura de Taipei, que solicitava uma 

interpretação da lei no quadro de um processo iniciado após sua recusa de registrar a união de três casais 
homossexuais; e a de Chi Chia-wei, um dos pioneiros na luta das lésbicas, gays, bissexuais e transexuais (LGBT) em 

Taiwan. Então com 57 anos, ele acionou a Corte depois que o cartório se recusou a casá-lo com seu companheiro. 

Vitória de peso para esse militante que tinha sido encarcerado por se declarar publicamente homossexual. Se hoje 
Taiwan pode se considerar progressista, nem sempre posou de porta-bandeira da militância LGBT na Ásia. Lá, viver 

abertamente a homossexualidade era impensável há trinta anos. 
Em 1986, quando Chi foi preso, o país amargava o jugo da lei marcial. Todavia, começava a tomar corpo o 

movimento de oposição Dangwai (literalmente, “os que estão fora do partido”), que militava pela democracia, a 
liberdade de expressão e o reconhecimento das raízes históricas da ilha. Ao contrário do partido único, o Kuomintang 

(KMT), que sonhava reconquistar a China continental, o Dangwai, do qual surgiria em 1988 o Partido Democrata 
Progressista (PDP), pretendia inventar uma identidade distinta daquela da República Popular.2 Embora limitada pelo 

poder vigente, essa oposição permitiu a candidatos de “fora do partido” eleger-se – sobretudo os taiwaneses ditos “da 

gema”3 – e contornar a censura. Assim, mais e mais escritos questionavam o caráter pretensamente imoral das relações 
homossexuais à medida que o país se democratizava. O famoso romance Rapazes de cristal (Niezi),4 que contava a 

trajetória de jovens gays nos anos 1970, foi publicado em 1983 pelo escritor Pai Hsien-yung. Mas, se nenhuma lei 
reprimia explicitamente a homossexualidade, muitas pessoas eram presas por “atentado ao pudor”. “Em 2003, quando a 

primeira manifestação do Orgulho Gay ocorreu em Taipei, ainda se viam batidas policiais nas saunas gays”, relata 
Stéphane Corcuff, que dirige a seção taiwanesa do Centro de Estudos Franceses sobre a China Contemporânea (CEFC).  

Os progressos alcançados nessas questões estão intimamente ligados ao longo processo de democratização que se 

desenvolveu entre a suspensão da lei marcial em 15 de julho de 1987, pelo presidente Chiang Ching-kuo, filho de 
Chiang Kai-shek, e a eleição presidencial por sufrágio universal em 1996. A arte tongzhi,5 que se tornou florescente e 

popular, contribuiu para a aceitação dos gays e das lésbicas. O ano de 1990 foi marcado pelo surgimento da primeira 
revista lésbica, Entre Nós [Women Zhijian], publicada até 1999. Nessa época, as minorias se tornaram mais visíveis que 

nunca. A atmosfera parecia propícia à luta contra a discriminação e à supressão do tabu.  
Em 2010, as grandes cidades do país organizaram, depois de Taipei, uma marcha dos “orgulhosos”. Os primeiros 

debates sobre casamento apareceram em 2012, quando a deputada Yu Mei-nu propôs um texto de lei. “Achávamos que 
era o momento oportuno para iniciar a discussão no Parlamento e na sociedade”, lembra-se a antiga defensora dos 

direitos humanos. Após a primeira leitura, o texto suscitou viva oposição, antes de ser posto de lado. Em 2016, a 

perspectiva de união para casais do mesmo sexo foi relançada com a vitória do PDP. Desde o começo de sua campanha, 
a presidenta Tsai se declarou abertamente favorável. 

A partir de outubro do mesmo ano, o debate sobre o casamento para todos foi retomado na Assembleia. Quando 
se passeia pelos bairros animados de Taipei, Taichung e Kaohsiung, é comum cruzar com uma das “pequenas abelhas 

do casamento para todos” (hunyin pingquan xiao mifeng), jovens voluntários que percorrem as ruas para sensibilizar o 
público. Jornadas de testes de HIV, ajuda psicológica, organização de eventos… – as atividades de associações como a 

Taiwan Tongzhi Hotline, a Aliança pela Declaração dos Direitos Humanos LGBT e a Aliança pela Promoção do Direito à 
União Civil6 ajudam os jovens a se afirmar, além de informar e tentar mudar os costumes da sociedade. Os militantes 

LGBT integram uma comunidade cada vez mais ativa. Na aparência, tudo leva a crer que a sociedade se dispõe a 

acolher modelos familiares mais diversificados que antes. 
Não falta energia, porém, aos opositores do casamento para todos. Bom número deles se manifesta regularmente, 

sob a bandeira da União Taiwanesa para a Proteção das Famílias, contra a ampliação da lei. Embora não constitua uma 
força de oposição tão poderosa quanto os meios católicos tradicionais da Manif pour Tous na França, a União parece em 
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grande parte insuflada por cristãos, uma comunidade que só representa 5% da população taiwanesa, mas se mostra, 
ainda assim, “bastante ativa por causa dos meios financeiros de que dispõe e do apoio que recebe de alguns lobbies 

norte-americanos”, afirma Tanguy Lepesant, especialista em juventude e movimentos políticos taiwaneses no CEFC. Ela 
atrai também muitos budistas e taoistas que, sem considerarem a homossexualidade anormal, se apegam a seus valores 

tradicionais. “Os homossexuais sempre existiram, mas é forçoso reconhecer que a reprodução da vida humana e a 
estabilidade da família só são permitidas pelo casamento entre um homem e uma mulher. Cumpre ter uma visão de 

conjunto objetiva dessas duas realidades”, pondera Zhang Zhaoheng, secretário-geral da Associação Taoista da 

República da China.7 Essas críticas podem igualmente ser interpretadas como um acúmulo de frustrações e de 
desconfiança dos grupos religiosos em relação ao governo. Com efeito, as medidas recentes de proteção ambiental 

limitaram muito, e mesmo proibiram, práticas rituais existentes há milênios, sobretudo as que envolvem queima de 
objetos. 
 

 
 

Chi Chia-wei (no dia contra homofobia em Taipei, Taiwan. REUTERS/Tyrone Siu – RC1D4D025220 
 

Como perpetuar a linhagem familiar? 
 

Por trás desse ativismo matizado de religião não vislumbramos as divisões políticas clássicas entre o KMT e o PDP, 

os dois grandes partidos da ilha, que se opõem em todos os assuntos relacionados de perto ou de longe com a 
identidade: o primeiro, favorável a uma reaproximação com Pequim, defende uma cultura chinesa única, enquanto o 

segundo preceitua uma identidade taiwanesa fundada na diversidade e uma diversificação de suas parcerias 
internacionais. Há um fosso entre a geração que cresceu sob a lei marcial, mais ligada aos valores confucionistas 

tradicionais da família, e os jovens criados no ambiente pós-lei marcial, defensores dos direitos humanos. Essa 
juventude, formada e socializada num quadro político diferente, assistiu ao advento das reivindicações, notadamente 

aborígines, e à valorização de um patrimônio mais diversificado. A causa LGBT caminha lado a lado com esse 
movimento, sendo disso exemplo um programa educativo de tolerância em matéria de sexualidade, existente desde  

2004. “Tudo isso ajuda na normalização da presença social da homossexualidade”, explica Tanguy Lepesant.  

Muitos acham difícil conciliar casamento para todos, de um lado, com piedade filial e perpetuação da linhagem 
familiar, de outro: “O maior obstáculo é a paternidade”, constata Stéphane Corcuff. Não espanta, pois, que temas como 

a gravidez clinicamente assistida e a barriga de aluguel sejam bem mais discutidos entre os opositores que entre os 
defensores, ao contrário do que ocorre na França. “Não é nada fácil debater esses temas ao mesmo tempo”, reconhece 
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a deputada Yu Mei-nu, que, embora defenda o direito de adoção por casais homossexuais, não invoca a gravidez 
assistida nem a barriga de aluguel em suas propostas de emendas ao código civil. Se o casamento para todos não 

consegue unanimidade, as opiniões são ainda mais divididas nesses assuntos, que ultrapassam o quadro dos direitos à 
união. 

Yu acha que a luta está longe de terminar: “Há ainda muito trabalho pela frente, como combater as discriminações 
e incentivar a educação em matéria de igualdade de gênero”. Iris, uma militante, pensa que os pontos de vista dos dois 

campos são irreconciliáveis. Segundo ela, a ênfase deve ser posta na educação: “É preciso dizer à nova geração que 

existem várias orientações sexuais. Não importa qual seja a sua, a sociedade tem de aceitá-la”. 
Logo após a decisão da Corte Suprema, do outro lado do estreito de Taiwan, as mídias oficiais chinesas não 

opinaram nem criticaram, mas insistiram nas posições mais refratárias: “O acontecimento constitui uma publicidade 
danosa para Pequim, que não gostaria de parecer excessivamente retrógrada diante de uma ilha que considera parte 

integrante de seu território”, afirmou Stéphane Corcuff. “Por isso, não parece impossível que o próximo país da Ásia a 
aceitar o casamento para todos seja a China. O assunto já foi discutido na Assembleia Nacional Popular.”  

Todavia, para Yu, “ao legalizar o casamento para casais do mesmo sexo, Taiwan poderia se afirmar como o país 
mais liberal da Ásia”, uma ideia partilhada por dois militantes pró-casamento, Wei-hsuan e Mu-hsi, que preferiram 

guardar o anonimato. Em seu entender, a legalização contribuirá para a imagem progressista de Taiwan, o que é 

também uma maneira de promover os direitos humanos. Iris, ao contrário, julga que o acontecimento não terá 
consequências diplomáticas, pois os países estrangeiros já veem Taiwan como uma ilha “onde o nível de tolerância é 

alto”. 
Para os dirigentes taiwaneses, despertar a simpatia da “comunidade internacional” mostrando-se um exemplo de 

respeito aos direitos humanos é inseparável de uma estratégia diplomática que permita combater, bem ou mal, o 
regime de Pequim, pelo menos no plano ideológico. 
 

1 Cf. Brice Pedroletti, “À Taïwan, la nouvelle présidente veut défendre la démocratie taïwanaise face à Pekin” [Em 
Taiwan, a nova presidenta quer defender a democracia taiwanesa diante de Pequim], Le Monde, 16 jan. 2016; ler 
também Tanguy Lepesant, “Taïwan en quête de souveraineté économique” [Taiwan em busca de soberania 
econômica], Le Monde Diplomatique, maio 2016. 
 

2 Jens Damm, “Same-sex desire and society in Taiwan, 1970-1987” [Desejo homossexual e sociedade em Taiwan, 
1970-1987], The China Quarterly, n.181, Cambridge University Press, mar. 2005. 
 

3 A expressão “da gema” (bensheng ren) designa os taiwaneses cuja famí lia migrou para a ilha antes de 1945. 
Aqueles cuja família chegou depois são chamados “continentais” (waisheng ren).  
 

4 Pai Hsien-yung, Garçons de cristal [Rapazes de cristal], Flammarion, Paris, 2004. 
 

5 Tongzhi (literalmente, “seguir o mesmo caminho”) é um termo popularizado nos anos 1980 em Taiwan e Hong Kong 
para designar as minorias sexuais. Cf. “Cinéma et littérature tongzhi à Taiwan” [Cinema e literatura tongzhi em 
Taiwan], Aurore Formosane, n.9, primavera de 2017. 
 

6 Os nomes ingleses oficiais são, respectivamente, Lobby Alliance for LGBT Human Rights Declaration e Taiwan 
Alliance to Promote Civil Partnership Rights. 
 

7 “Doit-on continuer de soutenir le changement politique et social de Taïwan si les conciles religieux s’opposent au 
mariage pour tous?” [Devemos continuar apoiando a mudança política e social de Taiwan se os concílios religiosos 
proíbem o casamento para todos?], The Initium, maio 2017. 

 

EVA AING é mestranda em Relações Globais Ásia-Europa na Sciences Po (Paris) e na Universidade Fudan (Xangai); Alice 
Hérait é mestre em Relações Internacionais pelo Instituto Nacional de Línguas e Civilizações. Jornal LE MONDE 
DIPLOMATIQUE BRASIL, Janeiro de 2018. 
 

Simulacros reais da cibercultura (ALEXANDRE QUARESMA) 
 

O ciberespaço trouxe muito mais do que hiperconexão e ubiquidade. Ele ampliou as possibilidades de exploração 
das realidades não locais 

 
O FILÓSOFO francês Jean Baudrillard (1929/2007) estava certíssimo em suas reflexões acerca do real e do virtual, 

ainda que estes termos adjetivos não sejam – na análise da cibercultura e do ciberespaço – propriamente opostos ou 
antagônicos, e sim relativos e complementares, figurando como alegorias de natureza definitivamente não absolutas. Ele 

dizia em seus escritos que o ciberespaço, o virtual e as auto-estradas da informação – de alguma forma desconcertante – 

determinam uma desertificação sem precedentes do espaço real, da realidade, de tudo que nos cerca fisicamente, já que 
estamos ingressando numa nova era civilizacional humana importante, em que há uma tecnicização sem precedentes. 

E essa nova época disruptiva está indissoluvelmente ligada às tecnologias que criamos e usamos massivamente, nossas 
superestruturas técnicas, que, por seu turno, também transformam as relações que estabelecemos com o próprio mundo e 

a realidade que nos circunda e inscreve, seja no plano simbólico, no representativo ou mesmo no prático. Destarte, essas 
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forças tecnológicas também mudam radicalmente a maneira como vemos a nós mesmos, nossas sociedades, as relações 
interpessoais, e até mesmo o próprio planeta que habitamos. 

Se por um lado elas abrem portas e horizontes virtuais, potenciais, não locais – e quanto a isso não há dúvidas –, por 
outro elas nos absorvem a razão e a atenção, nos imitam e nos intimidam com suas simulações cada vez mais sofisticadas, 

ao passo que também – ambiguamente – nos confundem e nos esclarecem, aceleram nossa percepção do tempo, 
comprimindo-a cada vez mais, de modo que o real e o virtual resvalam juntos num limiar, onde já não é mais possível 

percebermos diferença alguma entre ambos. 
 

 
 

Outro aspecto relevante e drasticamente inaugurador – do ponto de vista dos usuários dessas novas 
tecnologias cibernético-informacionais, frise-se – é certamente a autonomia e reciprocidade comunicacional participativa 

que nenhuma outra mídia de massa anterior permitiu ou permitia até então. Ou seja, se com os livros, jornais, revistas, 

rádio, televisão e congêneres havia uma única via de trânsito das informações e dos conteúdos lógico-discursivos que 
circulavam  nas sociedades da época, num sentido de mão-única vertical, de cima para baixo, emissor-receptor, em que só 

esses meios emitiam e veiculavam valores, notícias, ideologias, enquanto a maioria apenas as recebia, com a cibercultura 
e o ciberespaço todos são inexoravelmente receptores, mas também emissores. Esse é o grande avanço cívico e social 

que a cibercultura e o ciberespaço propiciaram às coletividades humanas da contemporaneidade. Em resumo, você não só 
acessa e recebe conteúdos, mas também os cria e os veicula livremente. 

 

Moscas no vidro 
 

Mas seria ingenuidade acreditar que tudo isso é apenas benéfico às pessoas e às sociedades humanas, pois, assim 

como as duas faces de Janus, essa nova conjuntura também traz problemas e crises nunca dantes imaginados. Mesmo 
porque, enquanto ascende o virtual, o cibernético-informacional, que nos media e suporta perante o mundo e a 

realidade, declina – em igual medida – a condição fática do mundo local, em que nos encontramos corporeamente, 
geograficamente, o plano do imediato e a própria concepção de real. 

E é exatamente por isso que não é tarefa fácil delimitar o que seria um (virtual) e o que seria o outro (real), ou seja, o 
universo do âmbito virtual compete frontalmente com a realidade imediata presencial e local, cuja raiz etimológica vem 

exatamente daquilo que não possui (ou não precisa de) mediações, ou seja, que acontece diretamente, sem mediações. 
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“Não podemos imaginar [escreve Jean Baudrillard (1997, p. 71-72)] o quanto o virtual já transformou, como que por 
antecipação, todas as representações que temos do mundo. 

Não podemos imaginá-lo, pois o virtual caracteriza-se por não somente eliminar a realidade, mas também a imaginação 
do real, do político, do social – não somente da realidade do tempo, mas a imaginação do passado e do futuro”. Tratamos 

aqui de um tempo sem pensamento, uma espécie de percepção distorcida da própria realidade, que nos sequestra e nos 
remete a uma nova condição perceptiva e existencial intrínseca ao próprio sistema. 

Jean Baudrillard (1997, p. 71) também afirma que “hoje, não pensamos o virtual; somos pensados pelo virtual. Essa 

transparência inapreensível, que nos separa definitivamente do real, nos é tão inteligível quanto pode ser para a mosca no 
vidro contra o qual se bate sem compreender o que a separa do mundo exterior”. Essa sagaz e certeira analogia de Jean 

Baudrillard se aplica com perfeição às vidraças cibernético-informacionais do virtual, que experimentamos ao nos 
debatermos compulsiva e inconscientemente nas telas de computadores, televisores, tablets, telefones e demais próteses. 

Mas, muita atenção: há uma ambiguidade conceitual flagrante aqui, pois mesmo que soe contraditório e confuso, 
o simulacro, na cibercultura e no ciberespaço, é absolutamente real. Ele simula e media as relações e processos, mas 

as simulações e mediações também são dados e fenômenos da realidade factual, do mundo físico, do real, ou seja, do que 
existe no mundo. Pois, por trás de cada computador, de cada link, de cada postagem, de cada imagem, dado e informação, 

existem pessoas físicas, reais, e real também é a própria superestrutura cibernético-informacional que possibilita que tudo 

isso funcione materialmente, com seus infindáveis cibercircuitos, já que esta superestrutura depende inequivocamente de 
processos físicos, técnicos e tecnológicos para poder funcionar e nos mediar. 

Virtual, nesse âmbito, não significa de maneira nenhuma imaterialidade ou inexistência, mas sim novas formas e 
possibilidades de existir e materializar ideias, conceitos, ao mesmo tempo em que essa virtualidade despe a própria 

realidade de sua possível compreensão imediata, direta, o que vale dizer, uma compreensão sem mediações. 
O que o filósofo francês nomina como desertificação do real diz respeito a essa mediação, sem a qual o próprio real 

passa a ser um simples e mero dependente ou coadjuvante do virtual. A verdade e o sentido – por mais que esses sejam 
conceitos difíceis de definir com clareza – não estão mais (apenas) aqui fora, no mundo imediato, e sim na rede, de forma 

mediada. E ambos – em muitos sentidos – se fundem e se confundem. 

 

ALEXANDRE QUARESMA é Jornalista e escreve para esta publicação. Revista SOCIOLOGIA, Janeiro de 2018. 
 

Lula ficará inelegível se condenado em 2ª instância? NÃO 
 

Devido processo legal e democracia (GILSON DIPP) 
 

UMA EVENTUAL condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (24) pelo Tribunal Regional 

Federal (TRF) da 4ª Região não o tornará inelegível automaticamente. A condenação a nove anos e meio de reclusão, multa 

e suspensão dos direitos políticos, determinada pelo juiz Sergio Moro, poderá ser anulada por vício processual, confirmada 
ou reformada, no todo ou em parte, inclusive com absolvição. 

Nesse cenário, em que estão contrapostos a soberania popular e os efeitos de condenação judicial não definitiva, 
muitas questões despertam dúvidas sobre eventual inelegibilidade do ex-presidente. Uma condenação criminal pode 

repercutir na esfera eleitoral por dois caminhos distintos e separados no tempo. De um lado, a suspensão dos direitos 
políticos, um dos possíveis efeitos da condenação criminal, consiste na retirada temporária dos direitos políticos, como 

filiação a partido político, exercício de cargo em entidade sindical, nomeação para certos cargos não eletivos, além do direito 
de votar e de ser votado. 

Nesse caso, tem-se automaticamente a suspensão dos direitos políticos, o que afeta a condição de elegibilidade e 

impede a candidatura, conforme o artigo 14, § 3º, da Constituição Federal. Contudo, a suspensão dos direitos políticos só 
produz efeitos após o trânsito em julgado (sentença definitiva) da condenação penal, conforme o artigo 15, III, da Carta 

Magna. Frise-se que a tão em voga execução provisória da pena consiste na possibilidade de prisão ou encarceramento do 
condenado antes do trânsito em julgado, mas não na suspensão dos direitos políticos antes da condenação definitiva, 

conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 
Outro caminho pelo qual a condenação penal pode repercutir no âmbito eleitoral decorre da aplicação da Lei da Ficha 

Limpa, que determina que é inelegível quem for condenado, mesmo em decisão provisória, por crimes contra a 
administração pública, como é a corrupção. Porém, a restrição ao direito à elegibilidade não é presumida e deverá ser 

objeto de apreciação pela Justiça Eleitoral em processo judicial próprio — impugnação ao registro de candidatura — e no 

momento certo (período eleitoral). 
Até lá, a lei resguarda ao pretenso candidato o devido processo legal, com os recursos a ele inerentes. Na verdade, a 

própria Lei da Ficha Limpa acabou por criar esse cenário de incerteza político-eleitoral ao permitir a concomitância entre o 
processo de registro de candidatura e a pendência de recursos –prevendo, inclusive, a suspensão das condenações pelos 

tribunais superiores. A prática eleitoral revela inúmeros e frequentes casos em que candidatos conseguiram a suspensão de 
condenações antes ou mesmo durante o embate eleitoral, o que incentiva a apresentação de candidaturas daqueles 

afetados por condenações provisórias. 
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Longe de ser ideal, essa situação existe e não pode ser usada em benefício apenas de alguns e em prejuízo de outros. 
Ainda que persista a condenação, caberá à Justiça Eleitoral, no processo próprio e no momento previsto na lei, sopesando 

os valores democráticos envolvidos, julgar a possibilidade ou não da candidatura. Portanto, afirmar com tanta antecedência 
a inelegibilidade por condenação provisória nem sequer submetida aos tribunais superiores é negar o princípio constitucional 

do devido processo legal e a própria existência da Justiça Eleitoral. 
 

GILSON DIPP, sócio do escritório Carneiros e Dipp Advogados, foi ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), 
corregedor do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e presidente do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) 
 

Lula ficará inelegível se condenado em 2ª instância? SIM 
 

Condenação e inegibilidade (GUSTAVO BADARÓ)  
 

 
 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro com apoiadores em São Paulo 
 

SE O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva for condenado, no julgamento do próximo dia 24, à unanimidade, estará, 

sim, inelegível. Para justificar a resposta, é preciso analisar os reflexos ou efeitos que uma condenação penal, proferida pela 
Justiça Comum — no caso, a Justiça Federal —, pode ter perante a Justiça Eleitoral. 

No âmbito do direito eleitoral, a chamada Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010), fruto 
de uma importantíssima iniciativa popular, ampliou as hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64, de 

18 de maio de 1990. Entre outras hipóteses acrescidas, passaram a ser inelegíveis "os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado" (art. 1.º inc. I, alínea "e"). 

Se a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, composta por três desembargadores federais, condenar o 
ex-presidente, estará caracterizada a hipótese de inelegibilidade acima mencionada: Lula terá sido condenado por órgão 

judicial colegiado. Se a condenação for à unanimidade, não há dúvida de que estará inelegível. Mas, se a condenação não 

for unânime, a questão poderá gerar controvérsia jurídica, por serem diferentes as premissas no campo penal e no eleitoral. 
Do ponto de vista penal, é muito diferente ser condenado no julgamento de uma apelação, à unanimidade ou por 

maioria de votos. Basta que Lula obtenha um voto favorável, sobre qualquer tema decidido no acórdão, para que sejam 
cabíveis os embargos infringentes. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus 126.292/SP, em 

restritivíssima e equivocada interpretação da garantia constitucional da presunção de inocência, decidiu que, uma vez 
esgotadas as instâncias ordinárias, no âmbito dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, é possível a execução 

provisória da pena. Se ainda forem cabíveis os embargos infringentes, ainda não haverá a posição definitiva do TRF, sendo 
inegável a aplicação da presunção de inocência e, consequentemente, inviável a prisão. 

Já no plano eleitoral, a solução deveria ser outra. Isso porque, mesmo no caso de condenação não unânime, já poderia 

se considerar caracterizada a hipótese de inelegibilidade. A Lei da Ficha Limpa considerou inelegível quem tenha sido 
condenado por decisão "proferida por órgão judicial colegiado". Bastaria, pois, a condenação por órgão colegiado, o que 

pode se dar de modo unânime ou por maioria de votos. 
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Todavia, chamado a se manifestar sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento AgRg no REsp Eleitoral 
484-66.2016.6.13.0298, ocorrido em 13 de junho de 2017, entendeu que, na pendência de embargos infringentes, por este 

recurso ter efeito suspensivo, fica suspensa a eficácia da condenação por órgão judicial colegiado, pelo que não há que se 
cogitar de inelegibilidade, por não estar presente a hipótese do art. 1.º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 

64/1990. 
Em suma, se o ex-presidente Lula for condenado criminalmente pelo TRF da 4ª Região por unanimidade, do ponto de 

vista penal, logo sejam julgados os prováveis embargos de declaração, poderá ser preso, tendo início a execução provisória 

de sua pena. E no campo eleitoral, estará inelegível. Por outro lado, em caso de condenação por maioria de votos, até que 
sejam julgados os embargos infringentes não haverá eficácia imediata do acórdão: Lula não será preso e não estará 

inelegível. 
 

GUSTAVO BADARÓ, advogado criminal, é professor livre-docente, mestre e doutor em direito processual penal da USP. Jornal 
FOLHA DE SÃO PAULO, Janeiro de 2018. 
 

A quem interessa negar o trabalho escravo pelo esvaziamento via 
ideologia? (CATARINA VON ZUBEN E ULISSES DIAS DE CARVALHO) 
 


 

Fiscalização contra trabalho escravo em fazenda de cana no sul da Bahia 
 

UMA DAS formas de rebater ou de enfraquecer conceitos ou argumentos é inseri-los na genérica categoria das noções 

ideológicas. Nesse viés argumentativo, se um determinado posicionamento é considerado "ideológico", ele é moralmente 
tomado por inferior e é logo descartado. Foi o que tentou fazer o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes em 

afirmação polêmica acerca da infeliz portaria nº 1.129, de outubro de 2017, do Ministério do Trabalho, que reduzia o 

conceito de trabalho escravo. Segundo o ministro, a interpretação das expressões "jornada exaustiva" e "condições 
degradantes de trabalho" não poderia ser ideologizada e, somente no Brasil, "altura de beliche e tamanho de armário geram 

discussão sobre trabalho escravo". Para ele, haveria um viés interpretativo a prejudicar empregadores. 
É comum empregadores flagrados ao submeter trabalhadores a condições degradantes reclamarem de "exageros" da 

fiscalização, como se os auditores agissem, por ideologia, favoravelmente aos trabalhadores. Por essa linha de pensamento, 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927436-governo-cria-regras-que-dificultam-acesso-a-lista-suja-do-trabalho-escravo.shtml
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deixa-se à margem importante debate a respeito das reais condições do trabalho da grande massa de trabalhadores no país, 
especialmente aqueles localizados em regiões distantes dos grandes centros, onde a fiscalização é precária e o mercado de 

trabalho, escasso. 
Mesmo com as empresas recorrendo à Justiça para desqualificar a atuação fiscal, é baixo o índice de anulações 

judiciais dos autos de infração lavrados. Omite-se que são praticamente inexistentes condenações da União por excessos 
cometidos por agentes públicos nas fiscalizações apontadas como "abusivas". Ao reputar como "ideológica" a ação dos 

agentes, intencionalmente, deixa-se de trazer ao debate público o fato de que, no Brasil, a força de trabalho é considerada 

pelas empresas como custo operacional e não como investimento — o que dificulta a valorização do trabalho humano e o 
desenvolvimento social do país. 

Ao se rotular a política de combate ao trabalho escravo como "ideológica", retira-se de foco outra política, esta sim 
verdadeiramente ideológica: a de que seria necessário acabar com as regras que protegem o trabalho decente como forma 

de reduzir os custos operacionais das empresas.  Se por um lado são constantes os ataques aos direitos sociais, por outro 
são evidentes as respostas por parte dos órgãos do sistema de justiça, da sociedade civil e da comunidade nacional. A nova 

Portaria nº 1.293, do MTb, no dia 28 de dezembro de 2017, é o reconhecimento dessa forte atuação. 
Devem os governantes observar que a ordem econômica brasileira é fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa. É por conta desses dois pressupostos constitucionais que a nova portaria, como reflexo à forte pressão dos 

diversos segmentos, reconhece que "o trabalho realizado em condição análoga à de escravo, sob todas as formas, constitui 
atentado aos direitos humanos fundamentais e à dignidade do trabalhador". A despeito das posições ideológicas, o Estado 

democrático de Direito se funda em princípios constitucionais inafastáveis. É inconstitucional e ilegítima a desconstrução do 
arcabouço normativo que ampara o trabalho decente no Brasil. Por anos reconhecido como exemplo de iniciativas de 

erradicação do trabalho escravo, o país acabou exposto internacionalmente. 
É preciso reconhecer que, somente com condições de trabalho dignas e justas, avança uma nação e diminuem-se as 

desigualdades sociais. E essa conscientização depende de todos, inclusive dos empregadores, que, se respeitam as regras e 
não utilizam mão de obra escrava, agregam valor social à empresa, algo cada vez mais exigido e valorizado pelos 

consumidores. 
 

CATARINA VON ZUBEN e ULISSES DIAS DE CARVALHO são procuradores do Ministério Público do Trabalho e coordenadores 
Nacionais de Erradicação do Trabalho Escravo (Conaete). Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Janeiro de 2018. 
 

Me engana que eu gosto (MALU FONTES) 

 

APESAR da expressão fake news estar na boca de todo mundo que consome notícias, quase todo mundo que a utiliza 
a cita com um significado diferente. No sentido jornalístico, fake news é mais do que uma notícia falsa. É uma informação 

inventada e disseminada de propósito por alguém com a intenção deliberada de prejudicar uma pessoa, uma instituição, um 

produto ou uma marca. 
Outra modalidade de fake news é a invenção de um fato falso com o propósito claro de ganhar dinheiro. Neste caso, 

normalmente se inventa algo sensacionalista, imoral e/ou escandaloso, envolvendo temas com grandes potenciais de gerar 
polêmica e de preferência associando a falsa notícia a celebridades, políticos, líderes religiosos ou artistas renomados. 

Compartilhadas nas redes sociais, essas informações geram milhões de cliques, por se referirem a gente famosa e a fatos 
polêmicos, como sexo, religião, política e crimes. Ao atraírem cliques, atraem também anunciantes dispostos a pagar para 

aparecer nesses sites. É assim que a engrenagem dessa modalidade de fake news funciona e gera lucro em dinheiro para 

quem as inventa.  
 

Analfabeto 
 

Hoje, quem se interessa em saber como funcionam as fake news é obrigado a estudar um fenômeno cuja tradução 

ainda é capenga: media literacy. De forma muito simplificada é algo próximo de alfabetização digital. Media Literacy é a 
habilidade de ler, compreender, interpretar e analisar criticamente uma informação midiática. Sem ofender ninguém, vamos 

combinar: diante do bombardeio de informações que recebemos, quanto por cento da população brasileira é capaz disso? 
Se o analfabetismo funcional já é escandaloso no Brasil, imaginem o analfabetismo midiático. O analfabeto midiático vê 

qualquer notícia nas redes sociais, por mais estapafúrdia que ela seja, e não pestaneja: compartilha o link na própria rede, 

espalhando a mentira, e em seguida envia para todas as listas de conversação on line. Quem está em lista de família sabe 
do que estou falando.  
 

Bambuzal  
 

Geralmente quem cria as fake news e as espalha nas redes sabe o que está fazendo. Escolhe a dedo a personagem da 
notícia, atribui à pessoa uma informação desagradável e com muita frequência arremeda de forma muito próxima a cara de 

um site noticioso de verdade ou de um grande veículo de comunicação. Salvador teve nesse final de semana sua primeira 
fake news de responsa. Alguém interessado em atacar a imagem do governador Rui Costa copiou o layout do site Bahia 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1946819-governo-recua-e-edita-regras-mais-duras-sobre-trabalho-escravo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1946819-governo-recua-e-edita-regras-mais-duras-sobre-trabalho-escravo.shtml










————————————————————————————————————————————— 
 25 

Notícias e espalhou uma notícia na qual anunciava a destruição do bambuzal do aeroporto e informava que o governador 
disse que o local ia “ficar mais bonito sem aquele matagal”.  

O que fariam os advertidos contra as fake news ou dotados de alguma “media literacy”, mesmo sem saber o que isso 
significa? Iriam ao próprio site verificar se informação estava lá ou checariam antes de compartilhar se estava em outro site 

jornalístico sério. É na falta desse cuidado que quem cria esses fatos aposta para prejudicar alguém, no caso o governador. 
Aposta-se também na tese do “me engana que eu gosto”. Os opositores do governador tendem a querer acreditar nesse 

tipo de notícia falsa porque ela reforça sua antipatia já existente e contribui para angariar novos antipatizantes. Daí também 

a não preocupação com a confirmação em outros sites. 
Se alguém inventar hoje que o Papa pediu a união do povo brasileiro em defesa da prisão de Lula, quantos antipetistas 

não adorariam ser enganados com essa informação e a compartilhariam? Quando o analfabeto digital e as más intenções 
encontram-se, as fake news tornam-se verdades nas redes e listas. Combater essas duas coisas juntas é um desafio e tanto 

para quem produz e consome notícia.  
 

MALU FONTES é Jornalista, Doutora em Cultura pela UFBA, além de professora desta mesma instituição. Jornal CORREIO, 
Janeiro de 2018. 
 

Saúde pública na berlinda (HÉLIO BACHA) 
 


 

Parque linear em Mairiporã (SP), cidade onde começou o surto de febre amarela em São Paulo 
 

DENGUE, febre maculosa, leishmaniose, zika, chikungunya, febre amarela, tuberculose e mais várias outras doenças 
ameaçam o ambiente urbano do mundo moderno, na contramão das expectativas dos anos dos meados do século 20, 

quando, então, essas seriam doenças erradicadas nas cidades e restariam restritas aos longínquos "sertões. Eis que elas 
estão de volta, batem às nossas portas. 

Por suposto cá não estão por destino traçado pelo divino nem por falta de alerta das autoridades sanitárias. Decorrem 
da incúria do desenvolvimento econômico em lidar e respeitar o meio ambiente. Grandes desastres ambientais — lembrem-

se de Mariana — e essas doenças resultam do desmatamento sem limites, do aquecimento global, do crescimento urbano 
desordenado. Aos serviços de saúde cabem as obrigações éticas de manter a sociedade informada dos eventos causais, 

prevenir os casos e as mortes, diagnosticar e tratar pacientes. Mas é preciso a participação de todos, de modo relevante a 

imprensa e entidades de representação. 
Quando o ciclo silvestre da febre amarela, como acontece agora em São Paulo, se estabelece em áreas onde a 

fronteira entre o urbano e a mata é esmaecida, a necessidade de ações de prevenção e de tratamento é urgente e 
excepcional. Há mais de uma década, no Brasil, pela destruição das barreiras naturais, a população de macacos que sofre a 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1949388-leia-perguntas-e-respostas-sobre-febre-amarela-infeccao-vacinacao-e-sintoma.shtml?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=topicos?cmpid=topicos
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infecção pelo vírus da febre amarela periodicamente expande-se em direção aos grandes centros como São Paulo, Rio, 
Minas, Bahia, onde a população não imune é de dezenas de milhões de pessoas. 

A principal arma de combate é a vacina desenvolvida em 1936, que contém vírus vivo atenuado, com alguns efeitos 
colaterais potencialmente graves — ainda que raros —, mas com muita eficiência imunogênica, ou seja, altamente 

protetora. Nos últimos dois anos, durante epidemias em países africanos, o uso de doses fracionadas mostrou-se capaz de 
garantir imunidade de prazo suficiente para se controlar a agudização epidêmica. 

Hoje a capacidade mundial de produção da vacina é limitada perante a demanda. No mundo são produzidos entre 70 a 

90 milhões de doses por ano, mas devido ao enfrentamento de várias epidemias nos últimos anos os estoques estão 
reduzidos. Assim, a Organização Mundial da Saúde, cuja reserva estratégica de 6 milhões de doses se esgotou, recomendou 

o fracionamento do conteúdo da dose clássica, de forma que seja possível garantir cobertura vacinal adequada das 
populações em risco que cresceu exponencialmente. 

Casos graves de febre amarela não são raros. Surgem após período inicial de infecção branda, seguida de aparente 
cura. Um contingente importante dos casos evolui com complicações que impõem assistência médica complexa. Em 

situações de ameaça grave à saúde de muitos, são fundamentais a transparência das informações pelos órgãos 
responsáveis pela vigilância epidemiológica; comando unificado na imunização de milhões de pessoas; e, 

fundamentalmente, apoio dos formadores de opinião, como a imprensa e os profissionais de saúde. Isso tem sido feito. O 

Brasil vai vencer a febre amarela. 
 

HÉLIO BACHA, médico infectologista, é doutor em doenças infecciosas e parasitárias pela USP. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, 
Janeiro de 2018. 
 

Pais, avós e o cabo de guerra (VERA IACONELLI) 
 

VOCÊ conseguiu a proeza de ter uma relação bacana com sua sogra/sogro ou pai/mãe, mas eis que chegou o 

pimpolho e tudo desandou? Ou ainda, era uma batalha até então, mas se tornou uma guerra declarada sem trégua depois 
que o bebê nasceu? Se você se reconhece nessa cena, seguem algumas reflexões. 

Do lado dos pais recém-empossados na função, vivemos em tempos cujo equívoco (cada tempo terá sua própria 
propaganda enganosa sobre a criação de filhos) é supor que os pais, mas acima de tudo a mãe, são tudo que o pimpolho 

quer e precisa. Na realidade, bebês e crianças precisam de sujeitos adultos que se dediquem insanamente a eles por um 

bom período, mas não é imprescindível que seja a mãe e tampouco que seja uma mulher. 
A propaganda enganosa de que os pais são tudo para os pequenos leva a crer que eles saberiam instintivamente como 

cuidar dos bebês. No entanto, eles não sabem e vão ter que inventar a roda com o carro andando, como todos nós. A 
insegurança que assombra os pais na atualidade passa também por uma experiência geralmente nula, pois não criamos 

mais os bebês de forma coletiva. Cada um tem o seu e tem que se virar para aprender como lidar com ele. Resumindo, não 
há instinto que garanta um saber, e tampouco podemos contar com a transmissão cultural de como cuidar dos bebês. 

Quando você tem filhos, pode ficar assombrado pelo imperativo de fazer tudo melhor do que seus próprios pais fizeram 
e provar que suas inúmeras queixas sobre eles têm fundamento. Mas eis que as coisas vão saindo do controle no dia a dia 

e, por melhor que você seja, se descobre tão distante do que esperava ser. Nesses momentos de insegurança e cobrança 

excessivas, as sugestões mais inócuas dos avós podem cair como uma bomba na sua autoestima cambaleante. 
Do outro lado do ringue temos os avós, com suas próprias questões. No mundo ideal, eles seriam os melhores 

candidatos a ajudar nessa inédita função, uma vez que a sobrevivência dos seus filhos é a prova de que eles devem ter feito 
alguma coisa certo. Mas a necessidade de justificarem seus erros e a busca por reconhecimento de seus acertos como pais 

podem criar uma tensão com as escolhas diferentes dos filhos. Os palpites "quase sempre" bem-intencionados dos avós 
podem estar a serviço de provar que no fundo eles é que tinham razão. 

Além disso, os netos tão amados nos lembram o quanto ficamos velhos, e que somos os próximos candidatos à 
extinção. Nesse sentido, os netos têm um lado "presente de grego". Eles são nossa continuidade e a marca de nosso fim. A 

resistência em passar cetro e coroa para a nova geração, assumindo o próprio envelhecimento, faz alguns avós ditarem 

regras e diagnósticos, desqualificando os pais novos. 
Mas como fica o pimpolho, enquanto tudo isso ocorre?! Dormindo, chorando, mamando, sujando as fraldas e assistindo 

ao cabo de guerra. Torçamos para que ele não seja a corda do jogo. Mas quer saber? Salvo raras exceções, os bebês vão 
muito bem obrigada, estando a salvo do narcisismo das pequenas diferenças, que se repete a cada nova geração. Afinal, 

não se trata do bebê a questão, não é? Mas sim, de nossas profundas inseguranças diante dos novos papéis tão 
arrebatadores, tanto de pais, quanto de avós. 
 

VERA IACONELLI é psicanalista e consultora em educação fala relações entre pais e filhos, as mudanças de costumes e as novas 
famílias do século 21. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Janeiro de 2018. 
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Como Maria engravidou sem relações sexuais com seu marido, José? 
(LUIZ FELIPE PONDÉ) 
 

 
 

AFINAL, como Maria apareceu grávida se não tinha ainda tido relações sexuais com seu marido prometido José, o 

carpinteiro? Essa resposta sempre foi simples: o anjo avisou a ela que Deus a havia escolhido para ficar grávida sem ter 
feito sexo porque seu filho seria o Messias, e sua concepção seria "sem pecado", isto é, sem sexo com o marido. 

Mas essa resposta está caindo de moda entre cristãos cultos. E esse processo é uma "constante cultural" desde o 

século 19. Antes de tratarmos desse tema sério, uma pequena anedota: algum tempo atrás, tive a oportunidade de ouvir 
um sujeito que se dizia a reencarnação de Jesus. Vive no Brasil. Segundo o que ele explicou na "palestra" que ministrava, 

sua mãe Maria e seu pai José tinham de fato transado, mas Deus os havia posto em condição sonambúlica, por isso depois 
disseram que nunca tinham transado, e "inventaram" a história da concepção sem pecado, por intervenção direta de Deus 

sobre os óvulos de Maria. 
Essa "explicação", para ele, era "científica" e "racional", e ele tentava, assim, agradar à sensibilidade cética da plateia. 

Mas nosso Jesus "fake", com essa história trôpega, não estava tão distante assim de uma sensibilidade de raiz hegeliana de 
meados do século 19 até hoje. Sim, devo minhas desculpas. Misturei crenças "new age" (Jesus reencarnado) com gente de 

peso como o filósofo alemão G. W. F. Hegel (1770-1831). Mas tenho um motivo pra isso. Em 1835, David Strauss (1808-

1874), um hegeliano da chamada "escola histórica de Tübingen", na Alemanha, publicou um livro chamado "A Vida de 
Jesus", que criou uma tendência "científica" nos estudos teológicos protestantes liberais, atingindo também os católicos e os 

judeus na sequência. 
O momento era de enorme importância: para você ter uma ideia, figuras como Karl Marx estavam em formação nesse 

mesmo caldo cultural, mas esse não é nosso assunto aqui. A propósito: a biografia "Karl Marx, Grandeza e Ilusão" de Gareth 
Stedman Jones (Cia. das Letras), é uma pérola, não só se você quiser conhecer melhor essa figura essencial que foi Karl 

Marx, mas também para entender o contexto social, cultural, religioso e político da época. 
Não chega a tanto, mas se aproxima em densidade da descrição do painel cultural russo da época descrita na biografia 

em cinco volumes que Joseph Frank dedicou a Dostoiévski (1821-1881), no Brasil, publicada pela Edusp. Essa biografia de 

Marx é fundamental para quem quer entender o próprio, sua formação e sua época. Mas voltemos a Jesus. O trabalho de 
Strauss visava "curar" o evangelho do "sobrenaturalismo" ignorante do passado. Para Hegel e seus discípulos, o cristianismo 

http://folha.com/no1240355
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era a religião mais avançada porque encarnara Deus num homem e, com isso, indicara que Deus está na história, e nela 
deve ser encontrado, porque o "Espírito Absoluto", Deus, "é" a história e nossa "autoconsciência". 

Com isso, para Strauss, a tarefa era encontrar o Jesus histórico e não o Jesus mítico, "fantástico", muito ao sabor dos 
conservadores evangélicos, que adoram mágicas e mulheres grávidas por milagre. É verdade que gente de peso, tanto entre 

cristãos como judeus (não vou citar mais ninguém para não encher sua paciência no início do ano, ok?), se levantará contra 
essa tendência "naturalizante" ou "historicizante" de Jesus e da Bíblia como um todo. Mas, o fato é que tanto o cristianismo 

quanto o judaísmo pós-Hegel, quando se querem "cultos" ou "progressistas", pensam seu ícones em chave histórica 

desmitologizada. E aí chegamos ao debate "culto" sobre como afinal uma menina (Maria) ficou grávida sem ter transado 
com o marido. Para a tradição "fundada" por Hegel e Strauss, as explicações sempre devem buscar o "racional". 

Hoje se fala, por exemplo, que ela foi violentada por soldados romanos, e que seu marido, José, sem nenhuma gota de 
machismo em seu sangue, a tomou como esposa e assumiu como seu filho o fruto da violência sexual. Outros, mais 

radicais, que ela simplesmente traiu seu marido, e que ele, "#superantimachista", a aceitou grávida. Eis os santos pós-
modernos. 
 

LUIZ FELIPE PONDÉ é filósofo, escritor e ensaísta, doutor pela USP, pós-doutorado em epistemologia pela Universidade de Tel 
Aviv, professor da PUC-SP e da Faap, discute temas como comportamento contemporâneo, religião, niilismo, ciência. Autor de 
vários títulos, entre eles, 'Contra um mundo melhor' (Ed. LeYa). Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Janeiro de 2018. 
 

Estupros, assédios, investidas e paqueras (CONTARDO CALLIGARIS) 
 


ESTA é só uma contribuição à discussão entre as mulheres de #MeToo e as mulheres (francesas e não) para quem 

investidas e paqueras, por desagradáveis que sejam, devem ser preservadas, sem confundi-las com assédios ou estupros. 

Não há como diferenciar estupros, assédios, investidas e paqueras catalogando vários comportamentos. No primeiro ano de 

ensino médio, minha classe aturou um camarada que, sentado na última fileira, mostrava e masturbava seu pênis, gozando 
duas ou três vezes por dia. Talvez o espetáculo fosse "engraçado" para algumas e alguns, mas era traumático para outras e 

outros. Ainda hoje, não sei se, para mim, a experiência foi só risível. 
No outro extremo do leque, uma mão que se pousa carinhosamente sobre um braço pode valer como verdadeira 

chicotada moral (basta que seja a mão abusiva de um superior, tio, padrasto). Tentemos, então, diferenciar abusos, 
paqueras etc. do lado dos perpetradores. A bibliografia sobre a psicologia do estuprador é contraditória, mas um primeiro 

fato é indiscutível: o verdadeiro estuprador não age por excesso de desejo ou por frustração ("a quero tanto que não me 
aguento"). 

Estuprador propriamente é quem não está atrás de sexo ou atrás daquela mulher que deseja. O estuprador gosta da 

própria violência que ele exerce sobre sua vítima. O gozo do meu camarada do ensino médio era o nosso constrangimento, 
e só. Poucos são estupradores nesse sentido restrito, mas muitos homens são capazes de violência sexual, assédio etc. No 

que esses seriam diferentes dos estupradores? 

http://folha.com/no1950118
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Com um pletismógrafo (instrumento que mede variações de volume no pênis), a pesquisa clássica de Barbaree & 
Marshall, "Journal of Consulting and Clinical Psychology", 59 (5), 621-630 (Revista de Consultoria e Psicologia Clínica), 

mostrou que, na ampla maioria dos homens, a visão de cenas de violência sexual corta o embalo pela metade. A mesma 
experiência entre estupradores condenados descobriu que as cenas de violência sexual só excitavam 10% dos detentos. 

Convenhamos, então: há uma minoria, inclusive de estupradores condenados, que gozam da própria violência de seus 
atos. E os outros? A perspectiva desses é seu prazer sexual e ainda mais, paradoxalmente, o das mulheres que violentam. 

Esses (que são a maioria) são pedagogos de araque: imaginam que vão forçar a vítima a se dar conta de que, 

contrariamente ao que ela grita, ela "adora" aquilo (a violência que lhe é imposta). 
Antes de ser violentos, são idiotas e convencidos de seu extraordinário poder de seduzir uma mulher, inclusive à força 

–"à força", no caso, significa, contra as resistências que ela mostra e das quais ela será grata de ser liberada. Essa 
convicção está na maioria dos homens por causa de suas mães –dica para as mães que queiram diminuir a idiotice 

masculina: parem de se extasiar com tudo que seus meninos fazem. 
Nas pesquisas de um volume também clássico, Prenky e Vernon ed., "Human Sexual Aggression: Current Perspectives", 

"Annals of the New York Academy of Sciences", 1998 (Agressão Sexual Humana: Perspectivas Atuais, Anais da Academia de 
Ciências de Nova York) aparecia que 25% dos estupradores eram presos porque, após o estupro, tentavam se relacionar 

sentimentalmente com as vítimas, convencidos de que elas os amariam justamente por ter descoberto sei lá o quê graças a 

eles. Ou seja, poucos homens são estupradores no sentido que gozam de sua própria violência. Mas muitos podem estuprar 
por idiotice –porque acham que a mulher vai gostar. 

Em suma, os homens podem ser estupradores ou idiotas. Os idiotas também podem estuprar, mas não por gosto: eles 
acreditam que a mulher precisa dessa "força" para descobrir enfim o que ela sempre quis. Entendo a irritação de muitas 

mulheres com a carta das francesas em defesa da paquera e da investida: há uma boa chance de que esse discurso 
mantenha a maioria dos homens na sua perigosa idiotice. 

Agora, se você acha que essa história toda é picuinha, reconsidere. O patriarcado, a falta de paridade, a idiotice das 
investidas e a brutalidade dos estupros são apenas sintomas: a doença é que nossa cultura, há 3.000 anos (desde as 

histórias de Eva e de Pandora), é fundada no ódio à mulher, como encarnação do mal e voz tentadora do demônio. Se isso 

mudasse, seria uma transformação cultural como nenhuma outra que vi. E uma que adoraria ver.  
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CONCLUINDO a coluna anterior, lembrei que nossa cultura, há 3.000 anos, é fundada no ódio pela mulher como 
encarnação do mal e voz tentadora do demônio. Ou seja, a misoginia (o ódio pelas mulheres) está no centro de nossa 

cultura. Tomás C. de Arruda e outros leitores sugeriram que eu continuasse o tema. O único livro que eu conheço sobre a 
misoginia de nossa cultura é o excelente "Misogyny - The World's Oldest Prejudice" (misoginia, o preconceito mais antigo do 

mundo), de Jack Holland (Robinson, 2006). 
Holland constata: "O mito da criação como é contado no Gênesis está agora no centro das crenças de 2 bilhões de 

cristãos em 260 países –ou seja, um terço da população do mundo herdou um mito que culpa as mulheres pelos males e os 

sofrimentos dos homens" (p. 68). E, Holland observa, a figura de Eva, cúmplice da serpente e tentadora de Adão (que se 
perde por causa dela), não é uma exclusividade judeu-cristã: Pandora, a primeira mulher mortal da mitologia grega, 

também não respeita uma proibição divina e é causa de todos os males entre os homens. 
Começa assim uma espécie de paranoia que está no senso comum: precisamos perseguir as mulheres para puni-las 

(por causa delas fomos expulsos do paraíso) e porque elas são as tentadoras –representantes do demônio e do mal. 
Cuidado, qualquer tentador seria inócuo se ele nos propusesse pecados que não nos interessam: ele só deve ser perseguido 

porque ele nos tenta com nosso próprio desejo. Holland reconstitui os últimos 3.000 anos de misoginia, mostrando que a 
caça às bruxas não é fenômeno que durou do século 15 ao 18 e matou 60 mil mulheres: a caça às bruxas é constante na 

história. Mas por que inventamos mitos originários geradores de tamanho ódio? 

A hipótese de Holland é notável. O ódio pela mulher e a vontade de dominá-la nasceriam da diferença que separa os 
humanos dos outros mamíferos: nas fêmeas humanas, a ovulação é escondida. Holland, citando Jared Diamond, lembra 

que, até 1930, mal se sabia em que momento a mulher era fecunda – os machos de outros mamíferos sabem 
instintivamente quando a fêmea é fértil e, por sorte deles, é bem quando ela está no cio. As mulheres, com a ovulação 

escondida, são livres da compulsão (ou da obrigação) de estarem automaticamente disponíveis para a reprodução na hora 
em que são férteis. Elas ganham assim o poder de escolher os parceiros que preferem. 

Ao homem resta a árdua tarefa de se propor e de decifrar se a mulher está ou não disposta a aceitar suas investidas. 
Nessa tarefa, os homens tentam influenciar as escolhas femininas: arte, cultura, guerra, procura de riquezas e poder, até a 

própria linguagem, podem ter surgido na tentativa de os homens agradarem uma ou mais mulheres. Mas, ao mesmo tempo, 

os homens parecem não ter nunca desistido de acabar com a liberdade feminina de escolher os parceiros sexuais (e se 
deitar com eles). 

Breve parênteses. Há uma excelente razão para sugerir um pouco de decência e silêncio aos homens que opinam a 
favor da criminalização do aborto: faz 3.000 anos (no mínimo) que os homens da nossa cultura estão inevitavelmente 

envolvidos no projeto de acabar com o desejo feminino e sua liberdade –eles esperam que as mulheres "voltem" à 
compulsão do cio, em que a reprodução seria o único horizonte da sexualidade feminina. Não seria sensato imaginar que 

um homem possa julgar em matéria de aborto sem seguir, querendo ou não, o declive natural da cultura ocidental. 
Na nossa cultura, a mulher, em suma, seria odiada por excitar um desejo ao qual ela pode se recusar – ela é o alvo do 

desejo masculino e também ela decide se esse desejo será frustrado ou satisfeito. O cristianismo, a partir de seus primeiros 

séculos (São Paulo, Tertuliano, Agostinho – nada a ver com Cristo), decretou que o prazer era um pecado e os desejos 
carnais deveriam ser reprimidos. A frustração produzida pela eventual recusa feminina foi assim substituída por uma 

combinação de repressão de nosso próprio desejo e ódio pela mulher, herdeira de 
Eva, que nos tenta e, ainda por cima, nos regula. Com esse passe de mágica, as mulheres se tornaram (e continuam 

sendo) representantes de nossos desejos reprimidos. Quem gosta de se reprimir pode assim odiá-las como ele odeia seu 
próprio desejo.  
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