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Ler para aprender: desafio para a sociedade moderna (LENALDO DA SILVA) 
 

A competência de leitura constitui um instrumento primordial para a aprendizagem escolar. Tal como se 
sustentou muitas vezes, os conhecimentos das distintas áreas e matérias se articulam de forma linguística e 

grande parte dos conhecimentos se obtém por meio de textos escritos 


 
 

LONGE de considerar a competência de leitura como uma técnica que se aprende e aplica sem mais a uma 
variedade de textos, as tendências educativas atuais consideram que os diversos componentes curriculares são 

espaços não só conceituais, mas também retóricos e discursivos, cada um com suas formas específicas de elaborar e 
comunicar a informação. Assim, aprender um componente curricular (Ciências, Matemática, Literatura etc.) implica 

também aprender a ler e escrever seus próprios textos. 

O leitor que aprende tem, ou estabelece, um propósito claro para a tarefa; planeja as estratégias de leituramais 
adequadas para alcançá-lo, atendendo a seus próprios recursos e às demandas específicas da tarefa; supervisiona o 

progresso para a meta fixada, detectando eventuais problemas e tomando medidas para resolvê-los, e avalia o 
resultado de seus esforços. Entretanto, muitas demandas que os estudantes recebem nas escolas podem ser 

resolvidas de uma forma bastante rotineira ou mecânica. São exercícios para os quais basta — ou os estudantes 

consideram que é suficiente — uma leitura superficial, que não se consolida e que costuma ser esquecida, sem 
deixar rastro na estrutura de conhecimentos. 

 

PESQUISAS 
 

Diversas pesquisas evidenciam que os exercícios para ensinar a usar a leitura para aprender são muito pouco 
frequentes. Por sua vez, e contrariamente ao que se costuma acreditar, os trabalhos empíricos mostram que as 

tarefas de aprendizagem que envolvem a leitura e a escrita apresentam níveis de complexidade bastante elevados 
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para os estudantes. Indicam também que a ausência de um contexto de sentido promove um uso técnico, superficial, 
de tarefas que, estrategicamente usadas poderiam gerar aprendizagens profundas e relacionadas entre si. 

Por exemplo, pesquisas recentes com professores e alunos (Ensino Fundamental II – rede municipal de cidades 
da região Centro-Sul/SE) nas quais se lhes perguntava a respeito dos exercícios de leitura e escrita para aprender, 

que propunham e realizavam, respectivamente, revelou, entre outros aspectos, que as tarefas que implicam ler e 

escrever para aprender mais propostas e realizadas são, maioritariamente, tarefas pouco complexas, como tomar 
apontamentos, sublinhar, reconhecer ideias principais, responder a perguntas simples. 

Esses exercícios requerem ler e processar um só texto, copiar as explicações do professor ou fragmentos do 
texto, exigem níveis muito simples de produção escrita e conduzem maioritariamente a reproduzir o conhecimento. 

Em troca, os exercícios de aprendizagem que exigem um alto grau de elaboração, integração de fontes documentais 
diversas e produção escrita não são frequentes em nenhum nível educativo, pese a que sejam reconhecidos pelos 

professores como favoráveis para fomentar uma aprendizagem profunda e sólida. Entre esses exercícios, teríamos: 

elaborar mapas conceituais, sintetizar dois ou mais textos, comentar textos, elaborar perguntas de diferente 
complexidade etc. 

O estudo também constata que uma porcentagem elevada de estudantes, inclusive em níveis mais elevados, 
interpreta erroneamente o que leu. Não são estudantes que não saibam ler, mas a ausência de releitura ou de revisão 

conduz a não detectar nem compensar os erros, que acabam, assim, fazendo parte do que se aprende. 
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O QUE SIGNIFICA LER PARA APRENDER? 

 

A competência de leitura requer uma gama ampla de conhecimentos e destrezas e põe em ação múltiplos 

processos cognitivos e metacognitivos. Ler é um processo de interação entre leitor e texto, a partir do qual o leitor 
tenta satisfazer seus objetivos de leitura. Isso implica a existência de um leitor ativo, que constrói o significado do 

texto em função de seus conhecimentos prévios e propósitos de leitura. Excetuando situações muito concretas (a 
leitura de um número de telefone, por exemplo), a leitura implica compreender o texto escrito, o qual situa a 

compreensão no núcleo da competência leitora, entendendo-a como um processo no qual intervém tanto o texto (em 

sua forma e conteúdo), como o leitor (com suas expectativas e conhecimentos). 
A compreensão de texto é uma atividade comunicativa interativa, em que um autor pretende comunicar e sugerir 

uma série de ideias ao leitor. Essencialmente, a compreensão é a razão da leitura. Se os leitores podem ler as 
palavras, mas não entendem o que estão lendo, em realidade não é leitura. As competências de ler com compreensão 

e de escrever com eficácia comunicativa são centrais nas competências comunicacionais e constituem a base de um 

pensamento ordenado. Estas competências são essenciais para a aquisição de conhecimentos em diversos 
componentes curriculares, e para a capacidade de aprender durante toda a vida e de relacionar-se com outros. A 

competência de leitura foi definida inicialmente como a possibilidade de compreender, utilizar e analisar textos 
escritos, com o fim de alcançar as metas próprias, desenvolver o conhecimento e potencial, e participar na sociedade. 

A definição revisada acrescenta a participação na leitura como uma arte integral da competência de leitura: A 
competência é a compreensão, o uso, a reflexão e o compromisso com os textos escritos, com o fim de alcançar as 

metas próprias, desenvolver o conhecimento e potencial, e participar da sociedade. (PISA 2009, p. 23). 

Por sua relevância, esta competência foi a principal área avaliada desde o primeiro ciclo do projeto PISA (PISA 
2000) e continua sendo um domínio prioritário, enquanto os resultados desta avaliação advertem a necessidade de 

realizar uma revisão completa de seu marco instrutivo, assim como das formas de avaliá-la. 
Neste sentido, colocam-se duas modificações importantes à definição da competência de leitura: (a) enfatiza-se a 

importância ativa na leitura (aspectos motivacionais) e do envolvimento dos processos metacognitivos e (b) incorpora-

se a leitura de textos eletrônicos (OECD, 2010, p. 20). A seguir, vamos explicar em que consiste esta 
reconceitualização, fazendo referência às estratégias que ela implica e à sua potencial repercussão na melhoria da 

aprendizagem. 
  

PARTICIPAÇÃO NA LEITURA: COMPREENDER, APLICAR, REFLETIR SOBRE O QUE SE LÊ 
 

A compreensão de palavras está diretamente conectada com a compreensão de leitura, digamos que é um 
componente básico, mas não suficiente. A competência de leitura, com propósito de aprendizagem, requer, além 

disso, que a leitura seja proveitosa. Quer dizer, que seja possível fazer algo com o que lemos. É por isso que é 
necessário refletir sobre o que se lê, sublinhando a ideia do caráter interativo da leitura. Quer dizer que, enquanto 

leem, os leitores devem recorrer a seus próprios pensamentos e experiências, participar com o texto, identificar as 
vozes etc. 

A compreensão da leitura é o processo de elaborar o significado pela via de aprender as ideias relevantes do 

texto e relacioná-las com as ideias que já se tem; é o processo por meio do qual o leitor interage com o texto. Temos 
que ter em conta que a leitura inclui uma ampla gama de competências cognitivas, da básica descodificação ao 

conhecimento das estruturas das palavras, da gramática e de outras questões linguísticas e textuais. Também inclui 
as competências metacognitivas, como a capacidade de utilizar uma variedade de estratégias adequadas no 

tratamento de textos. 

Nas tarefas de aprendizagem, estas competências se ativam quando, em sua elaboração, pensa-se nos 
estudantes como leitores, quando se têm em conta seus conhecimentos e seus interesses. Portanto, um objetivo da 

educação para cultivar esta competência tem que ser conseguir que os estudantes participem da leitura, encontrem 
gosto e proveito realizando tarefas que exijam saber ler. A participação deve entender-se como o envolvimento 

efetivo na leitura, que parte da motivação para ler. Esta ativa participação se concretiza em um conjunto de 
características e a possibilidade de manter um autocontrole sobre o que se lê. 

Por outro lado, para ler, é necessário um material (um texto ou um conjunto de textos relacionados com uma 

tarefa em particular) que tem que ser coerente em si mesmo. Que dizer, o texto deve ter sentido por si mesmo, sem 
necessidade de material adicional. Não obstante, não se pode desconhecer que existem, além disso, algumas 

características importantes dos textos que se devem considerar na hora de vinculá-los aos exercícios de 
aprendizagem, como o fato de serem longos ou não, a complexidade linguística e a familiaridade que os estudantes 

possam ter com o tema que lhes é apresentado. E, por último, também devemos atender à diversidade de textos que 

podemos encontrar, que de alguma maneira determinam a função da leitura. 
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De maneira geral, os textos se podem diferenciar em função de quatro questões: (1) o tipo de texto: descrição, 
narração, exposição, argumentação, instrução; (2) o contexto: autor e a mensagem base, (3) o formato de texto: 

contínuo, descontínuo, misto e múltiplos; (4) o suporte: impressos e eletrônicos. É precisamente este último aspecto 
aquele que apresenta novidades no desenvolvimento da competência leitora. 
 

INCORPORAÇÃO DA LEITURA DE TEXTOS ELETRÔNICOS 
 

É evidente que, frente à revolução tecnológica digital, devemos começar a dar legitimidade à utilização de 

textos eletrônicos em uma sociedade em que cada vez se utiliza mais a tecnologia móvel, as mensagens de texto e o 
correio eletrônico, especialmente no setor mais jovem da população. Esta prática, sem dúvida, influi nas competências 

comunicativas, modifica-as substancialmente. 
Mais além das mudanças no objeto, agora texto em formato eletrônico, constatou-se que os intercâmbios do 

leitor com este tipo de texto oferecem múltiplas possibilidades para estimular o interesse e criar novos incentivos com 

os quais desenvolver as competências leitoras. 
Outra modificação importante é o tipo de ajudas funcionais que inclui o texto eletrônico. Por exemplo, podem 

incluir ferramentas de navegação, ícones, barras de rolagem, guias (pestanas), menus, links incrustados, funções de 
busca de texto etc., que facilitam o acompanhamento e a compreensão do texto eletrônico e, de fato, os distinguem 

dos textos impressos. Estas diferenças, aparentemente físicas, estão-nos colocando um desafio educativo imprevisível 

que exige que pensemos uma resposta de maneira iminente. 
 

 
 

Para ler necessitamos, simultaneamente, de lidar com facilidade com as habilidades de descodificação e aportar 

ao texto nossos objetivos, ideias e experiências prévias; precisamos nos envolver em um processo de predição e 
inferência contínua, que se apoia na informação que aporta o texto e em nossa própria bagagem, e em um processo 

que permita encontrar provas ou recusar as predições ou inferências de que se falava. (Solé, 1998, p. 18). 

Ensinar os alunos a pensar e a exercer a reflexão crítica é uma meta que frequentemente mencionamos como 
inerente à função docente. Entretanto, muitas vezes isto não passa de uma enunciação de bons propósitos. 

Quando se fala da necessidade de esclarecer e tomar consciência do conhecimento, de convertê-lo em uma 
ferramenta para resolver problemas, estamos fazendo referência à necessidade de oferecer a possibilidade de exercer 
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a criatividade como único antídoto contra o pensar passivo, reprodutivo e superficial. “Sociedade dos Poetas Mortos”, 
clássico filme de grande valor educativo (Weir, 1989) apresenta um professor que ajuda os alunos a descobrir seus 

próprios caminhos, rompendo com algumas pautas da escola tradicional. 
E, mais importante ainda, é considerar que desenvolver a competência leitora não conduz somente ao domínio 

de habilidades e conhecimento para ler bem com a finalidade de aprender. Felizmente, também se valora a utilidade 

da leitura para uma variedade de propósitos da vida social e cotidiana. É por tudo isso que se estabelece uma estreita 
relação entre as competências de comunicação e as competências cidadãs, e ambas são, desde sempre, objeto 

principal da escola. Com o tempo, à medida que as concepções da cidadania vão evoluindo, também o fazem as 
concepções sobre o que significa ler e, consequentemente, sobre a melhor forma de fazê-lo. 

Na prática, provavelmente a diferença não seja tão substancial e ambos os formatos podem coexistir e 
complementar-se. Para começar, muitos dos elementos dos textos eletrônicos têm seu símile no meio impresso e 

convém otimizar sua aplicação. Por exemplo, o texto impresso pode incluir tabelas de conteúdo, índices, divisões de 

texto em capítulos e seções, cabeçalhos e rodapés, notas, entre outros recursos de edição que facilitam a leitura. 
Não obstante, não se pode desconhecer o desafio educativo que traça a chamada “Sociedade da Informação” ao 

ensino e à aprendizagem em geral e, em particular, ao desenvolvimento da competência leitora. A mudança foi radical 
e será mais generalizada mais rapidamente do que possamos imaginar. 
 

LENALDO DA SILVA é Licenciado em Letras Português Francês - FFP Penedo, Alagoas. Especializado em Língua 

Portuguesa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de MaceióAL. Especializado em Metodologia do Ensino Superior 

Faculdade Pio Décimo, SE. Prof. Orientador dos Projetos Ler Pra Quê Pra que Ler. Revista LÍNGUA PORTUGUESA, 
Janeiro de 2018. 
 

A filosofia no Ensino Médio (RENATO JANINE RIBEIRO) 
 

 
 

A RECENTE reforma do ensino médio afetou duramente a filosofia e a sociologia. Desde os anos 1970 se 
lutou para estas disciplinas voltarem à grade curricular dos alunos de 15 a 17 anos. Eu mesmo participei desta 

mobilização no seu difícil início. Fernando Henrique Cardoso vetou essa volta em 2001, Lula a sancionou em 2008. 

Os colegas que atuam na área elogiam os resultados de oito anos da obrigatoriedade dessas duas matérias. Muitas 
escolas, porém, adotam só uma hora semanal de Filosofia. O professor tem que lecionar em várias escolas para ter 

um salário adequado, ou acumular o ensino de Filosofia e/ou Sociologia com outras matérias. É um grande problema. 
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Penso também que a área cometeu um erro ao insistir que Filosofia é história da filosofia. Claro, não há 
filosofia sem filósofos, dos antigos aos atuais. Mas, em geral, estudar os filósofos em torno de grandes temas me 

parece resultar melhor para a formação dos alunos. 
Defendi, no debate da base nacional curricular de filosofia e de sociologia, aproveitar as duas matérias para 

formar o aluno como sujeito ético, politico e profissional. Um defensor da supressão da filosofia e da sociologia no 

ensino médio disse recentemente: ninguém precisa conhecer sociologia para ler um jornal. Penso o contrário. Pode 
alguém ler o caderno de Geral ou Cotidiano, que trata sobretudo de violência e carências, sem saber o que é uma 

sociedade hierarquizada sobre as diferenças sociais? É isso o que a sociologia pode lhe ensinar de melhor. Sem isso, 
ele acreditará que miséria e crime resultam da vadiagem e maldade. Ignorará duzentos anos de conhecimento 

sociológico. 
Minha sugestão era: no primeiro ano do médio, priorizar na Filosofia a ética, em especial 

com Aristóteles, Kant, Maquiavel relido pelo século XX (Merleau-Ponty, Isaiah Berlin). Não seria uma lista do certo 

e do errado, mas um convite à autonomia, à escolha própria do que considera justo ou injusto. No segundo ano, 
teríamos Teoria Política Democrática, incluindo democracia direta e representativa, direitos humanos, eleições, 

presidencialismo ou parlamentarismo (isto é, um curso de Filosofia Política auxiliado pela Ciência Politica). Nessa 
idade, aos dezesseis anos, o aluno já pode votar: por que não o preparar para isso, sem doutrinação mas com 

formação? No terceiro ano, se poderia escolher entre Estética, Teoria do Conhecimento e História da Filosofia, 

conforme o projeto da escola. Em todos os anos, a maior parte dos autores a estudar seriam filósofos. 
Já em Sociologia, um ano se poderia dedicar à diferença de classes, necessária para se entender o mundo 

moderno; outro à Antropologia, tratando da diversidade das culturas e realçando a importância no Brasil da 
culturodiversidade, sobretudo indígena; um ainda, à Economia, explicando o capitalismo – regime econômico hoje 

dominante – e as críticas dirigidas a ele por movimentos trabalhistas, sociais e agora ambientais. 

O principal: nenhuma disciplina no ensino médio deve ser um trailer da futura graduação. O ensino médio 
completa os 14 anos de escolaridade obrigatória. Deve pois completar no que for possível a formação da vida pessoal, 

cidadã e profissional. Deve se inspirar em Rabelais, que preferia a cabeça bem feita a repleta, e em Rousseau, que 
queria que se ensinasse coisa útil. O problema maior de nosso ensino é que o excesso, o inútil, volta o tempo todo. 

Pouco se pensa no aluno. 
  

RENATO JANINE RIBEIRO é ex-ministro da Educação do governo Dilma (2015) e, há mais de 40 anos, é professor titular 
do ética e filosofia política departamento da Universidade de São Paulo (USP). Também é um curador assíduo do “Café 

Filosófico”, série de palestras comandadas pela TV Cultura e CPFL. Revista FILOSOFIA, Janeiro de 2018. 
 

Para que esse sangue no olho? (MALU FONTES) 
 

OS TEMAS se atropelam e nos atropelam em timelines, smartphones, telas, páginas e ainda nas bancas de 

revistas. Em meio às purpurinas e à dança de corpos suados, penas, cores, máscaras e dentes abertos dos palhaços 
do Rio Vermelho, pulam também as imagens de uma privada de ouro chamada “América”, ofertada ao homem mais 

poderoso do mundo, Mr. Trump, pelo Museu Guggenheim de Nova York para decorar a Casa Branca.  

Ecoam sons de vídeos da turma do MBL comemorando a condenação de Lula da Silva em Porto Alegre e os fãs 
do ex-sapo barbudo nunca na história da República postaram tanta coisa, disseram tanta coisa. Não há métricas para 

saber quem odeia mais e melhor. Os petralhas? Os coxinhas? Os esquerdopatas? O curral vip do liberalismo doriano? 
Os bolsominions? É uma vertigem de ódio ininterrupta, um vômito em verde e amarelo ou vermelho, mais, maior e 

melhor que o da mocinha do Exorcista.  
 

Penico 
 

Aliás, nesses tempos em que a atitude mais importante é ter um grande outro contra quem vomitar ódio a partir 
do sofá e atrás de uma tela com teclado, a mocinha do Exorcista já nos parece expelir apenas um mero sorvetinho 

inocente verde pálido, em tom pastel. A cada dia vemos uma Arca de Noé ideológica radical mais cheia de gente e 
assistimos de queixo caído e meio atordoados nossos melhores amigos e nossa família embarcando nela, por pura 

ignorância e estupidez, é preciso admitir.  

A consciência política, a informação sobre o andar da carruagem, as engrenagens da realidade no chão da rua e 
a coerência se mostram inexistentes já na segunda frase, quando muito. Como Trump e seu penico de ouro são 

referências distantes demais e Lula já foi tido como mártir ou bandido da República, a depender do seu lado da 
arquibancada, as personagens da semana para alimentar a idolatria e o ódio foram a filósofa de esquerda Márcia 

Tiburi e o ativista de direita Kim Kataguiri. 
 

Lobo mau 
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E aqui vai só um case do quanto ninguém está disposto a ver, ouvir, entender nada, a olhar um milímetro além 

do que já vem pronto e embalado para curtir ou odiar. Todo mundo que já amava Márcia a ama mais agora porque 
ela levantou de um estúdio onde comentava o julgamento de Lula quando viu que Kataguiri iria sentar à sua frente e 

comentar o mesmo tema. E quem já amava Kataguiri passou a amá-lo muito mais depois que ele entrou no estúdio, 
cumprimentou uma Márcia até então distraída sobre quem era aquele outro comentador, e reagiu com cinismo irônico 

após ela ter se dado conta de quem beijara e levantado possessa por detestá-lo. E vice-versa para quem odiava um 
ou o outro. 

Márcia é uma intelectual e se coloca como filosoficamente do lado certo do mundo, enquanto, para ela, Kataguiri 

pertence à indecência e ao perigo. Concordando com ou discordando dela, alguém ouviu que, antes do seu 
antagonista entrar, ela referia-se ao juiz Gebran Neto como abjeto, um senhor que não dormiu, torturado e 

envenenado, porque ele estava votando pela condenação de Lula? Quando discordamos do outro, isso significa que 
esse outro só tem como opção ser abjeto ou torturado? Mas ninguém está disposto a refletir sobre nada. Os nossos 

estarão sempre certos porque nós os amamos e isso basta. Paradoxalmente, aplaudimos os amigos pelas mesmas 

razões pelas quais queremos matar os inimigos. 
Moral da neo-história: quando Chapeuzinho Vermelho encontrar de novo o Lobo Mau fingindo ser a vovozinha, o 

diálogo será: “para que esse sangue no olho, vovozinha? Para te matar melhor, Chapeuzinho”. Nem o lobo tá mais 
interessado em comer gente. Até ele tá ocupado e obcecado demais apenas em odiar e matar, sem propósito nem 

fome. Ninguém quer mais perder tempo comendo, pois isso exige mastigar com os próprios dentes e digerir expelir. 
Queremos tudo mastigado, pronto para vomitar ou cuspir. 
 

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

CORREIO, Janeiro de 2018. 
 

Quanto você é? (LÚCIO PACKTER) 
 

 
 

HÁ QUEM se considere assim: trabalhou 10 anos na Gerdau; 3 horas para chegar à praia aos domingos; 8 quilos 
acima do peso; 5 anos para se aposentar; a filha tem mestrado, fala inglês; comprou uma TV de plasma; IPTU é 

roubo; tem casa própria. E, na maior parte das coisas que vive, o “quanto” é importante; não tem uma conta certa, 
mas sabe aproximadamente “quanto vale” por se traduzir em números relacionados ao que fez, ao que faz, ao que 

sentiu. Amor, bem-estar, experiências possuem como fundamento e validação valores traduzidos em números, 
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ainda que outros elementos participem. Esse é um primeiro exemplo sobre quanto uma pessoa é na versão dela para 
ela mesma. Para cada pessoa os vetores variarão. 

“Quanto você é?” Imagine que por questões de autoestima, entre outras, a pessoa aceite e  desenvolva um fator 
que a promova enormemente no “quanto”. Isso parece promissor, razoável, indicado? Entender que va le muito, 

atrelar a própria vida a um valor de quantidade? Entre os possíveis problemas, em uma sociedade repleta de 

indexações flutuantes como a nossa, ao proceder daquela forma, esta pessoa pode se comportar como quem “vale” 
100, enquanto o “mercado existencial” lhe confere apenas 15. O que acha que acontecerá, então?! Há problemas 

complexos também, pois a existência da pessoa pode passar a ser analisada e direcionada por um “mercado de 
ações existenciais”, uma vez que ela mesma inseriu sua vida em tal mercado; fez essa inserção quando começou a 

se considerar existencialmente pelo crivo do “quanto sou”. 
Tornou-se, de certo modo, produto, coisa. Está sob as leis do mercado. Não é raro que pessoas assim tragam ao 

consultório questões típicas de um vendedor de automóveis que precisa negociar um carro antigo em mau estado; 

elas passam a reclamar dos valores e dos critérios do mercado, mas raramente se dão conta de que criaram e de que 
promovem a manutenção deste mercado. Como fazem isso? Fazem, por exemplo, reclamando dele, procurando 

“negócios” mais justos, segundo o que consideram justiça. A maioria parece não entender que se trata de uma guerra 
perdida. Poucos parecem sair contentes de tal batalha. Quem assina isso? A história e a historicidade da humanidade. 
  

Virtual e real, sem separação 
  

“Quanto você é?”. Observe um cálculo ilustrativo; o rapaz pega um lápis e papel e anota: deixo de ir ao boliche 

para estar com a minha namorada + sou fiel, mesmo podendo não ser + vou sempre até a família dela, quase nunca 
estou com a minha + gasto quase tudo o que ganho comprando coisas para casa + aguento desaforos dela = ela me 

deve muito. Ou seja. “Quanto ele é” para ela = ela me deve muito. Dificilmente a conta realizada por ela, a 

namorada, terá as mesmas variáveis e o mesmo resultado. Não é uma regra, mas raramente no “mercado existencial” 
temos uma moeda única; e a troca de moedas é usualmente problemática. Pergunta fundamental e reveladora: qual é 

o motivo de fazer tais contas? Elas indicam, explicam e mostram quais caracteres sobre a pessoa que usa mecanismos 
de “quanto sou”. 

É amplo, mas não universal, que quem entra no “quanto sou” do mercado existencial apresente sintomas. 
Quais provavelmente seriam os sintomas? Disputar cabos de guerra em várias frentes, tornar-se cético, passar a 

sofrer de sintomas como rancor, mágoa, inveja, ciúme, medo, ansiedade, caça a miragens, comer e dormir, stress, 

mentiras desnecessárias (quase sempre em forma de justificativas), visão de ave de rapina sobre as coisas em geral, 
seriam alguns possíveis sintomas? 

Certa ocasião, falando sobre esse assunto em uma aula, uma aluna perguntou se não teríamos também aspectos 
bons, positivos. Respondi a ela que esses aspectos citados eram os bons, os positivos… “Quanto sou?” deveria ter 

chegado à pele, aos sentimentos, à alma, à vida? Por que não ficou restrito a coisas como um quilo de feijão? Como 

foi mesmo que chegou ao quilo de feijão?! Como chegou a áreas da vida nas quais isso ocasionaria dilemas 
dolorosos? Por que isso foi permitido? 
  

Entenda a ideologia por trás da moda 
  

“Quanto você é?” Vamos a exemplos de quando se é pelo “quanto”, coisas que podem ocorrer. A menina se 
decepciona ao sair com o rapaz, fica sem jeito, pois ele aparece em um Ford Fiesta 2008; o rapaz desiste do belo 

colar de pérolas, ao saber que se trata de bijuteria que é adquirida na barraquinha do camelô por quinze reais; a 

garota declina de ir à festinha com as amigas porque não tem um sapato novo; o jovem se irrita porque o amigo 
incompetente ganha três vezes mais do que ele, fazendo a metade do serviço; implica com o garçom porque a conta 

veio um pouco acima do esperado, sente que está sendo roubado; acha certo se aposentar aos 55 anos, afinal 
começou a trabalhar aos 13 anos, e não quer saber de onde vem o dinheiro da aposentadoria, pois o merece… e os 

exemplos seguem em muitos sentidos e direções. Upton Sinclair tinha uma frase: “É difícil conseguir que uma pessoa 

entenda algo quando o seu salário depende de que não entenda”. 
Um médico brasileiro ganha quatro vezes menos do que um médico norte-americano. Professores, publicitários, 

dentistas e outros ficam na proporção dos 4 por 1, sem falar na gama de benefícios que vão da segurança ao modo 
de vida. O que aconteceria se o nosso valor não dependesse dos nossos salários, dos nossos feitos, das nossas 

inteligências? O que aconteceria se fôssemos amados, compreendidos, aceitos e considerados pelo simples fato de 

existirmos? Seria possível? Utopia? Bem, e viver indexado a “quanto sou” não é utopia nociva? 
  

LÚCIO PACKTER é filósofo clínico e criador da Filosofia Clínica. Graduado em Filosofia pela PUC-FAFIMC de Porto 

Alegre (RS). É coordenador dos cursos de pós-graduação em Filosofia Clínica da Faculdade Católica de Cuiabá e Faculdades 

Itecne de Cascavel. Revista FILOSOFIA, Janeiro de 2018. 

http://filosofia.uol.com.br/virtual-e-real-sem-separacao/
http://filosofia.uol.com.br/entenda-a-ideologia-por-tras-da-moda/
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Por que precisamos de um Deus? (MATÊUS RAMOS CARDOSO) 
 

Uma discussão acerca do aspecto negativo da Religião, que se caracteriza como a negação do homem, e o 
processo de devolução proposto por Feuerbach e Nietzsche por meio de um antropocentrismo 
 

 
  

MARTIN Heidegger (1889-1976), grande expoente da Filosofia contemporânea, afirma que “nenhuma 

época soube menos que a nossa que coisa seja o ser humano. Jamais o ser humano assumiu um aspecto tão 
emblemático como em nossos dias”. De fato, o ser humano é um ser reflexivo, e a reflexão determina nele um 

contínuo surgir de questionamentos e problemas. No entanto, o ser humano é sujeito e objeto da investigação, e 
percebe que não há problema no qual ele não esteja implicado. Ou seja, o interrogante é sempre colocado 

implicitamente em toda pergunta que faz. 
  

Iniciando o sequestro: o vale das lágrimas 
 

A visão de homem como pessoa é uma criação própria do cristianismo, o conceito cristão de pessoa parte da 
vivência histórica da parceria divino-humana, o homem é chamado por deus para participar de sua vida. Desde a 

criação, que fundamenta a dignidade humana, essa parceria é notada. Deus coloca o homem acima de todas as 

coisas criadas e o torna solidário. 
A evolução do termo “pessoa” na Teologia cristã pode ser descrita da seguinte forma: persona, em latim, tal 

como o equivalente em grego prósopon, significava máscara de teatro e, também, rosto de homem. Ocorre que essa 
mesma máscara sufoca a liberdade da pessoa humana, em que ocorre o “vale de lágrimas”, no qual cada cristão deve 

caminhar com sua cruz e ainda agradecer a deus. Assim, a concepção de pessoa, num primeiro momento, é criada 

pelo cristianismo, que, depois, em uma espécie de sequestro, acaba retirando o ser humano de si mesmo. 
Segundo o texto bíblico do Gênesis, no jardim do Éden deus passeava com sua criação, e nisso percebemos a 

necessidade que as religiões têm de mostrar como um ser superior está disposto a se encontrar com a pequenez da 
sua criatura. Contudo, a interpretação dessa relação custou caro a muitos fiéis. Outros, porém, nem notam o 

problema gerado por essa interpretação. É o que chamamos de sequestro da subjetividade. A imagem do sequestro 
pode parecer forte, mas é metodologicamente útil, porque as religiões também aprisionam pessoas. Mas as ideias, por 

não serem tão visíveis, tornam-se difíceis de serem analisadas em suas consequências. Entendemos melhor da 

seguinte maneira: quando uma pessoa é lançada para fora de suas relações, ela se torna impotente, fraca, porque é 
afastada de tudo aquilo que, outrora, lhe conferia sentido e força. Como quando há um sequestro, a pessoa é levada 

para um cativeiro, um lugar desconhecido, e para ela sem sentido algum, passando a viver a privação das suas 
vontades, das suas capacidades. 
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Segundo Nietzsche, o cristianismo concebe esse mundo 
como uma espécie de vale de lágrimas. Portanto, a felicidade 

somente poderia estar fora do alcance desse mundo, numa 
realidade eterna. 

O mundo parecia, então, uma prisão, e o sentido não 

estava dentro dele. Muito embora, na história do conceito de 
pessoa, tenha surgido a necessidade de mostrar a unidade da 

pessoa humana, nem sempre tal explanação ficou clara, e 
isso custou caro aos seguidores cristãos. Auxilia nessa 

discussão a crítica que Nietzsche(1844-1900) fez 
à Metafísica e de certa forma ao cristianismo. Tudo aquilo 

que é terrestre recebe a marca de aparente e provisório. 

Segundo Nietzsche, no cristianismo há um ódio a tudo que é 
humano, a tudo que é matéria. Todavia, seus escritos 

demonstram uma espécie de devolução, que almeja 
recuperar as capacidade humanas.  

Assim, entendemos quando ele fala da vontade de 

poder, que nada mais seria reivindicar tudo aquilo que é 
humano, bem como a posição nietzschiana sobre o super-

homem. Da mesma maneira, conseguimos compreender a 
posição nietzschiana, como o desejo de dominar 

independente de valores estabelecidos. Por esse caminho, 

volta-se o olhar para as capacidades humanas como sendo 
humanas e, quando ele fala da vontade de potência, percebe-

se a necessidade de criar, sendo próprias de cada ser 
humano, e não influência de um deus supramundano. 

Segundo Nietzsche, “quanto mais diminuísse o império das religiões (…) mais os homens se preocupariam 
realmente em eliminar os males”. Uma vez que, para ele, os líderes religiosos viviam da anestesia dos males 

humanos. Quando a vida religiosa se iniciava, “não se possuía conhecimento das leis naturais, e por exemplo, (…) 

quando se remava não era o remo que movia o barco; remar era apenas uma cerimônia mágica, pela qual se 
forçavam demônios a mover o barco”. Obviamente, isso não é especificidade do cristianismo, mas abre horizontes 

para a compreensão da Religião em Nietzsche. Segundo ele, o cristianismo eliminou a crença nas suas virtudes, 
nas capacidades que ele possui. Não se quer perceber a religiosidade como apenas uma criação humana, mas 

perceber como a Religião despovoou o homem de si mesmo, retirou ele de si, sequestrando-o e lançando-o num 

cativeiro anos-luz de si mesmo. Todavia, não se busca dogmatizar os pensamentos nietzschianos, mas retirar deles a 
colaboração para a construção do pensamento aqui proposto. Acrescenta a esse pensamento o seguinte: “O 

cristianismo nasceu para aliviar o coração; mas agora deve primeiro oprimi-lo, para mais adiante poder aliviá-lo”. Com 
isso, há uma espécie de poder anestesiante do cristianismo, que ora alivia, ora cria a dor novamente, para de novo 

voltar a aliviar o ser humano de suas mazelas. O ser humano não seria realmente humano, apenas um objeto para 
que a Religião se manifestasse, e mostrasse o poder de um deus. 
  

Ciência e religião devem se misturar? 
  

Parece haver uma espécie de sequestro, em que se explica sobrenaturalmente aquilo que poderia se explicar de 

maneira natural. O poder colocado sobre as religiões passa, necessariamente, muitas vezes, pelas capacidades 
retiradas da humanidade. É preciso considerar que determinadas realidades devem-se aos seres humanos, são 

próprias deles, da sua estrutura física e psicológica. Na mesma medida, pode-se pensar num cristianismo que promete 

a paz para um outro mundo.  
Não que ele expresse isso por meio de seus documentos, mas, por vezes, se encontra difundida uma imagem 

assim, que ensina as pessoas a sucumbirem nessa vida porque é preciso carregar a cruz, porque vida, mesmo, só na 
eternidade. Há nisso uma religião que nos projeta para uma realidade etérea. Isso acaba gerando em alguns cristãos 

a capacidade de justificação, porque repetem o que aprendem, justificam seus erros para outro mundo, a vontade 

divina assim o quis, ou foi o próprio inimigo da natureza humana, o demônio, que o influenciou a tomar essa 
decisão. Assim, o sequestro ocorre quando se joga para outro mundo a capacidade de realização, de felicidade. 

Todavia, se quer inclusive repensar a imagem de intervenção de deus. A função específica deste texto não é a de 
negar ou afirmar a existência de deus, mas de afirmar o ser humano. 

 

http://filosofia.uol.com.br/ciencia-e-religiao-devem-se-misturar/
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Feuerbach e o caráter negativo da Religião 
 

Ao analisar a contribuição do filósofo Ludwig Feuerbach (1804-1872) acerca do caráter negativo da Religião, 
percebe-se que há uma negação do ser humano, mostrando que aquilo que aparentemente é divino não passa de 

uma realidade humana. É exatamente dessa perspectiva que a Religião se alimenta, a saber: a falta de consciência 
genérica do homem. 

O resultado desse estranhamento do homem em relação à sua essência é o surgimento de um ser estranho ao 
homem. O caráter negativo é de fato esse, o distanciamento do homem em relação a sua essência. Diante de deus e 

da Religião, o homem perde a consciência de sua essência, escondendo-a em ilusões e mentiras. Como o próprio 

Feuerbach afirma: “O carácter da religião é a contemplação imediata, espontânea, inconsciente da essência humana, 
como outra essência. Mas esta essência objetivamente contemplada num objeto da reflexão, da teologia, torna-se 

uma mina inesgotável de mentiras, ilusões, cegueiras, contradições e sofismas”.  
O distanciamento do homem em relação à sua essência é a causa da alienação, pois com a projeção da essência 

humana se estabelece a infinita diferença entre deus e o homem individual. Com isso, acaba-se afirmando o domínio 

de deus sobre o homem. O homem é dominado por sua própria ilusão, “deste modo, a origem da religião é explicada 
por Feuerbach como a projeção hipostasiada em um deus estranho, independente, todo poderoso e ídolo, tornando o 

ser humano um sujeito passivo e alienado”. O resultado dessa ação é que o ser humano se torna passivo e alienado, 
pois esse ser ilusoriamente independente que ele criou passa a determiná-lo. O homem não tem mais o poder sobre 

si, perdendo o controle. 
  

 
 

Para Feuerbach, o homem é quem cria deus, e não o contrário. Segundo o filósofo alemão, a Filosofia precisa 

se ocupar deste homem em sua completude, e não somente da razão que o compõe. 
  

A alienação humana, para Feuerbach, é caracterizada como um momento de projeção, pelo qual o homem cria 
uma realidade que se torna estranha a ele, ou seja, a hipostatização. “Neste sentido, a religião é um processo de 

esvaziamento do homem, uma vez que a verdadeira grandeza humana, sua infinitude, é projetada num ser distinto do 
homem”. A Religião se torna um “autoestranhamento” de cada homem individual, pois ele não se reconhecerá mais 

como participante do gênero humano; ou seja, não se verá mais como um ser genérico, mas apenas como indivíduo. 

O homem religioso abre mão de sua humanidade, da essência genérica, atribuindo a deus os tesouros de sua 
interioridade. Com a alienação toda a sua riqueza passa a ser a de deus, ou seja, toda a infinitude da essência é 

atribuída a ele. 
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O sentimento de dependência do homem diante de deus o impede de amar a si mesmo, pois tudo fica mais fácil 
quando envolve um ser superior. Mas essa é uma consciência iludida, deficiente e provisória, segundo Feuerbach; que 

deve ser desfeita. Pois a dependência de deus se revela como a fraqueza do homem, conferindo a origem ao erro e 
ao fanatismo. Daí a importância da Filosofia para Feuerbach, que tem a tarefa de revelar ao homem a sua essência, 

ou seja, trazer às claras sua consciência: é necessário dar ao homem a conciência de si, retirando-o de sua alienação 

e propondo o ateísmo como caminho de superação e como forma verdadeira de vida, pois o homem é consciente de 
sua essência genérica. Com o fim da Religião, o homem passa a ter consciência de seu gênero, de sua essência e não 

necessita mais de um deus. Desse modo, deve-se amar ao homem, abandonar o além para dar atenção ao aquém, 
preocupar-se com o hoje, e não com a vida eterna. 
  

Émile Durkheim: religião e socialismo 
  

O processo de retomar a consciência não é simples, exige do homem um confronto com a Religião. Pois, no 

momento em que se vai afirmando a identidade do homem, no sentido contrário a Religião vai lutando em manter a 
distinção entre o homem e deus, para que a diferença não seja anulada. Para Feuerbach, existe uma íntima relação 

entre um grau de alienação e a perfeição da Religião. Quanto mais perfeita for a Religião, maior será a alienação do 
homem. É o que acontece com o cristianismo, que, para Feuerbach é uma das religiões mais perfeitas, por isso ela 

mantém o cristão num alto grau de alienação. “Com o cristianismo perdeu o homem o sentimento, a capacidade de 

pensar-se dentro da natureza do universo”. Tão grande a ilusão do cristão que não consegue mais compreender a sua 
verdadeira relação com a natureza. 

 

O “sequestro” e o desaparecimento de deus 


Nota-se, em muitos relacionamentos humanos, no 
qual se transfere a possibilidade da mudança não para o 

indivíduo, porque é realizado o roubo da decisão tão forte 

que ele não pode mais decidir sobre seu casamento, por 
exemplo, mesmo que esteja sofrendo, a ponto de a morte 

ter a palavra mais forte do que o que ele percebe. Pois, 
estando fora de si, suas decisões também estarão. Assim, 

o poder de decisão é lançado para fora. Deus tem que 

decidir, ou a morte. Isso não parece estranho a um deus 
que nos oferece inclusive o “livre arbítrio”? O que se 

propõe é um um processo de devolução. O objetivo é 
observar até que ponto não se tira das mãos humanas a 

decisão de sua própria vida. É procurar perceber quando o 

ser humano é privado de si mesmo. Devolver o ser 
humano a si mesmo, dar ele a si mesmo. Devolvê-lo às 

suas capacidades, levá-lo para dentro da sua própria casa, 
sua morada interior, em vez de lançar suas possibilidades 

a um deus distante e intocável.  
Por isso, a antropologia feuerbachiana colabora 

para essa discussão, uma vez que busca construir um 

homem concreto, afirmando sua centralidade no processo 
religioso. “Por isso, aos olhos de Feuerbach, a crítica à religião justifica-se pelo fato de ela, ao tirar de Deus as 

qualidades da espécie humana que lhe eram erroneamente atribuídas, enriquece e liberta a humanidade. Como todo 
o Iluminismo, também a filosofia de Feuerbach pensa poder realizar este ato de libertação, emancipação pela simples 

transformação da consciência”. 
  

A alienação humana 
 

Pôr fim à alienação humana concedendo ao homem a humanidade que lhe é devida é a proposta de reintegrar o 
homem em si mesmo. E esse ato de libertação acontece pela emancipação da consciência, que estava perdida em 

deus, mas é resgatada pelo homem. Dessa maneira, segundo Feuerbach, o cristianismo tenta responder aos 
problemas da existência humana, mas o faz de maneira alienante. Diante do problema da morte, apresenta um deus 

imortal. Quando se mostra o problema da vida, indica um deus onipotente, estando, assim, apto para solucionar a 

contingência da vida. Na perspectiva do relacionamento humano, propõe um deus carregado de amor, afastando o 
mal do egocentrismo. Por isso é que se volta a afirmar que deus não passa de outra coisa que uma humanidade 

mitificada. E sob essa perspectiva é preciso negar deus. 

http://filosofia.uol.com.br/emile-durkheim-religiao-e-socialismo/
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O mesmo ocorre para Nietzsche, que trata a morte de deus como possibilidade de afirmação do homem. Assim, 
diante dos problemas como a morte, vida, convivência, em vez de buscar resposta num deus distante, é preciso 

enfrentá-los, uma vez que as capacidades para isso pertencem ao ser humano, estão nele, e não fora dele. Assim, o 
ser humano humano passa a ser proprietário de si mesmo e se torna capaz de enfrentar o mundo, desde que tome 

conhecimento das suas possibilidades e limites. Não precisamos de um deus que seja um peso à nossa humanidade. 

Ao contrário de Nietzsche, podemos dizer que deus não está morto, mas que precisa morrer, porque viver com a 
imagem de um deus que nos aliena de nós mesmos torna impossível nossa existência. É preciso matá-lo, eliminar a 

possibilidade de existência de uma divindade que aja dessa maneira. 
  

 
 

O cristianismo, talvez por influência do platonismo, determina o mundo como lugar do pecado, e o corpo 
humano como uma prisão da alma. 
  

A reflexão a que este artigo se propôs é uma revisão bibliográfica a partir das críticas feitas à Religião e a todo 

seu material teórico. Toda vez que a possibilidade de existir é lançada para uma realidade sobrenatural, temos o 
sequestro, o roubo da subjetividade. Com isso podemos refletir sobre como se explica sobrenaturalmente aquilo que 

de maneira tão fácil se pode explicar naturalmente. O que propomos aqui é tão somente uma devolução. Passando 
por alguns pensadores, podemos perceber cada qual apresentando sua forma de ver a Religião, e nesta releitura, 

passamos a ver como cada qual percebia o que a Religião tirava, e a necessidade de uma devolução das capacidades 

humanas. Propomos com isso uma valorização daquilo que é estritamente humano, demasiado humano. 
Não há deus que nos defenda ou demônio que nos influencie em nossas decisões. Somos senhores de nossas 

histórias, sem predeterminações. Múltiplos senhores de si mesmos. Voltando a nossa pergunta inicial: por que o ser 
humano precisa de deus? Por meio dos escritos dos filósofos vimos que o ser humano sempre luta para ser ele 

mesmo ou para se encontrar numa imagem divinizada de ser humano. Se podemos realizar um mundo, uma ética, 

ações totalmente humanas, por que seria necessário um ser transcendente? 
  

MATÊUS RAMOS CARDOSO é especialista em Ética pela Finon – Faculdade do Noroeste de Minas Gerais. Especialista em 
Ciências da Religião pela Universidade Cândido Mendes-RJ. Professor na Escola E. E. M. “Macário Borba”, Sombrio-SC. 
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Quem foi Emily Dickson (EDMILSON SÁ) 
 

A poesia melancólica de umas escritoras mais importantes da Literatura Norte-Americana apresenta 
elementos que refletem a sua vida reclusa numa linguagem bastante inovadora 
 

 

EMILY Dickinson viveu em Amherst, Massachusetts, de 1830 a 1886 e, assim como Robert Frost, é associada 

à Nova Inglaterra. Porém, diferente de Frost, que escreveu sobre seu cenário e sobre seu povo, Emily Dickinson escreveu 

principalmente sobre si mesma e foi nas poesias que divulgou o impacto que sua vida muito restrita teve sobre elas. 
 

Nascido em 1874 e falecido em 1963, Robert Frost foi um dos mais 

populares e respeitados poetas americanos, tendo recebido, em vida, 
quatro prêmios Pulitzer de poesia. 

Era a segunda filha de Edward e Emily Norcross Dickinson. 

Proveniente de uma família abastada, Dickinson teve formação escolar 
irrepreensível, chegando a cursar durante um ano o South Hadley 

Female Seminary. Quando completou os estudos, a jovem Dickinson 
retornou à casa dos pais para cuidar deles, juntamente com a irmã 

Lavínia que, como ela, nunca se casou. 
Após uma breve educação elementar, a escritora 

realista iniciou sua reclusão espontânea na casa de sua família. 
Vestida sempre de branco como um avental, criou fama como um mito 

local, uma mulher que se recusava a sair de casa e jamais era vista por 

estranhos que acaso visitassem a casa de sua família. Por não ter se 
casado, seus biógrafos até hoje se esforçam para determinar até que 

ponto seus amores platônicos evoluíram. 
Filha de puritanos da Nova Inglaterra, Dickinson surpreendia seu 

pai, um importante advogado da cidade, com seu gosto por 
literatura e seus hábitos pouco usuais. Em sua casa a única leitura 

permitida era a Bíblia. Seus primeiros livros eram lidos secretamente para que seu pai não descobrisse. Em torno de 

Dickinson, construiu-se o mito acerca de sua personalidade solitária, sendo até considerada a “Grande Reclusa”. É 
importante que se diga que este comportamento de Dickinson coadunava-se com o modelo de conduta feminina que era 

apregoado no Massachusetts de 1800. 
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A poesia de Ferreira Gullar 
  

Dickinson em raros momentos deixou sua vida reclusa, tanto que, em toda sua vida, fez poucas viagens: algumas para 

a Filadélfia para tratar de problemas de visão e uma para Washington e Boston. Foi numa destas viagens que ela 

conheceu dois homens que teriam marcado influência em sua vida e inspiração poética: Charles 
Wadsworth e Thomas Wentworth Higginson. Alguns críticos até creditam a Charles Wadsworth, um clérigo de 41 

anos, que conheceu em sua viagem à Filadélfia, como sendo o alvo de grande parte dos seus poemas de amor. 
  

 
Cartas valiosas 
 

Quase tudo que se sabe sobre a vida de Emily 

Dickinson tem como fonte as correspondências que 
ela manteve com algumas pessoas, dentre elas Susan 

Dickinson, que era sua cunhada e vizinha, alguns 
colegas de escola, familiares e 

alguns intelectuaiscomo Samuel Bowles, o Dr. e a 
Mrs. J. G. Holland, T. W. Higginson e Helen Hunt 

Jackson. Nessas cartas, além de tecer comentários 
sobre o seu cotidiano, havia também alguns poemas. 

Em 1862, quando a escritora começou a se 

corresponder com o poeta Thomas Wentworth 
Higginson, o qual tratava jocosamente como 

preceptor, sua primeira carta a ele se iniciava com a 
seguinte pergunta: “Estaria o senhor atarefado 

demais para me dizer se meus versos têm vida?”. 
Higginson ficou surpreso com a poesia de 

Dickinson, que jamais demonstrou interesse nos 
padrões tradicionais que ele tanto prezava e 

apressou-se em corrigir os “erros” daqueles poemas, 

operações que ela ironicamente chamava de 
“cirurgias”. 

Higginson, no entanto, escreveu um importante 
texto tratando de sua correspondência com Dickinson. 

Embora no íntimo não a considerasse uma poeta de 
grande talento, tendo chegado até a desestimular a 

publicação de seus poemas, ele exerceu papel 
importante em sua correspondência com Dickinson, 

que é considerada valiosíssima não apenas para seus 

biógrafos, mas também por seus dotes literários. 
Certa vez, ao pedir um retrato de Dickinson, 

Higginson recebeu uma intrigante descrição: “Sou 
pequena como um passarinho. Meu cabelo é arisco 

como a semente da castanheira e meus olhos são 
como o xerez na taça deixada pelo conviva. Será que 

isto bastaria?”. 
O curioso é que na primeira visita que a fez, 

Higginson a perguntou como vivia isoladamente sem 

sair de casa sequer para viagens, sem um trabalho. Emily respondeu que as tarefas domésticas a bastavam: “Alguém 
tem que fazer os pudins”. Para Emily bastavam as “colinas e o pôr-do-sol”. Seu dicionário era também um grande 

companheiro. 
 

A linguagem de Dostoiévski 
  

Conta-se também que, numa manhã em que Lavínia arrumou o quarto de Dickinson após sua morte, encontrou uma 

gaveta bem desarrumada com cadernos e folhas soltas com uma grande quantidade de poemas inéditos. No intuito de 
divulgar a poesia de sua irmã, Lavínia encontrou em contato com Higginson, que, como se pode perceber, renegou todos os 

versos que Emily lhe submetera e isso durou trinta anos. Lavínia também entrou em contato com uma abstrusa 

escritora, Mabel Todd que, por cinco anos, havia frequentado a casa da poetisa sem nunca chegar sequer a vê-la. Graças à 
união desses dois escritores, surgiu a publicação póstuma de alguns de seus poemas, seguida em pouco tempo de 

diversas outras edições, em vista da excepcional acolhida que tiveram. Por muitos anos ela viveu como reclusa, enquanto 
raramente se aventurava para fora da cerca viva que perpassava pela casa de seu pai, exceto para visitar seu irmão por 

http://literatura.uol.com.br/a-poesia-de-ferreira-gullar/
http://literatura.uol.com.br/a-linguagem-de-dostoievski/
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uma porta próxima. Nesse ambiente solitário e quase sempre anônimo, Dickinson produzia seus poemas ambíguos e 
irônicos, abertos a diferentes possibilidades de interpretação, como se já prognosticasse a liberdade de 

expressão do período moderno, que surgiria após a sua morte. É, pois, esse misto de solidão e bucolismo que dá hoje 
a Emily Dickinson um merecido lugar na literatura universal. 

  
 

Dickson e a solidão na Literatura 


Vale a pena apregoar também que a autora americana explorava o mundo dos livros. Ela era uma pessoa 
profundamente religiosa, embora sua forma de adoração poderia parecer não convencional como pode ocorrer em 

“Alguns Guardam o Sábado Indo à Igreja”, e seus pensamentos remetiam frequentemente à morte e à imortalidade. 
Emily Dickinson faz parte de um nicho literário que abriga escritores envoltos em uma irresistível aura de mistério. Autores 

como Rimbaud, Salinger, Genet, Pynchon e Burroughs, de uma forma ou de outra, criaram mitos que, muitas vezes, 

são mais responsáveis por suas reputações que suas próprias obras. No entanto, Emily é um caso singular mesmo entre 
estes autores. 
  

A lírica de Baudelaire 
  

Dickinson escrevia impetuosamente em papéis de embrulho, envelopes usados ou pedaços de papel. Apenas alguns de 
seus poemas foram intitulados e muitos têm mais de uma versão, sendo difícil saber qual é a definitiva, ou mesmo se há 

uma versão definitiva. Sua reclusão e seu desinteresse por rodas literárias e autores de seu tempo mantiveram sua obra 
distante do público até após sua morte. As primeiras seletas de seus poemas foram publicadas após 1890. Muitos editores 

decidiram “corrigir” os poemas, substituindo seus característicos travessões por pontuação convencional, corrigindo o uso 

de iniciais maiúsculas, inserindo conjunções e artigos e estabelecendo títulos para muitos deles. 
  

Emily Dickinson foi propriamente descoberta já neste 
século quando os modernistas se encantaram com sua obra, 

que guarda grande semelhança com os autores do período. De 
fato, Dickinson antecipou muitos artifícios que só foram 

introduzidos muito depois de sua morte. Além disso, aboliu 
a rigidez na métrica e na rima, insistindo em 

variantes métricas não fixas e em rimas assonantes. Seus 

poemas são também concisos e telegráficos, diferindo muito do 
estilo discursivo de sua época. 

Seus poemas tratam basicamente da morte, do amor e da 
natureza, nos primeiros casos de forma fervorosa, refletindo 

sua influência da Bíblia e dos hinos religiosos, e no último 
com uma leveza poucas vezes tão bem realizada em poesia. 

Fazendo uso de elementos simples da natureza, como flores, 
abelhas e colinas. Seus poemas são rápidos instantâneos que 

retratam com maestria impressões epifânicas. As mais 

básicas experiências diárias eram para Dickinson fontes 
inesgotáveis de encantamento, ironia e ambiguidade. Sua 

sensibilidade e sua imaginação compensavam enormemente seu 
isolamento e a trivialidade de sua vida diária. “Encontro 

êxtase na vida”, disse ela, certa vez, pois “a mera sensação de 
viver é felicidade bastante”. 

Dos 1775 poemas que Dickinson escreveu apenas 10 foram 

publicados durante sua vida, todos anonimamente. Pouco a 
pouco, os breves poemas que ela escreveu e guardou durante 

anos em meros alfarrábios de papel foram juntamente levados. 
Uma seleção apareceu pela primeira vez em 1890. Em 1955, 

uma edição definitiva foi publicada pela Harvard University 
Press. 

Hoje, Emily Dickinson é classificada como uma das poetisas verdadeiramente espetaculares da América. Seus poemas 
são novos e originais: ela trata da liberdade com gramática, pontuação e uso de maiúsculas e minúsculas; e suas inovações 

estão cada vez mais sugestivas. Porém, mais particularmente é a fusão caprichosa de pensamento com suas pinceladas 

rápidas de verdade que encantou uma nação e estende a sua reputação no exterior. 
Muitos de seus poemas têm sido traduzidos em vários idiomas em todo o mundo. Manuel Bandeira realizou a 

excelente tradução de “I died for beauty” que ele intitulou de Beleza e Verdade: 
 

http://literatura.uol.com.br/a-lirica-de-baudelaire/
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Beleza e Verdade 
 

Morri pela beleza, mas apenas estava 
Acomodada em meu túmulo, 
Alguém que morrera pela verdade, 
Era depositado no carneiro próximo. 
Perguntou-me baixinho o que me matara. 
– A beleza, respondi. 
– A mim, a verdade, – é a mesma coisa, 
Somos irmãos. 
E assim, como parentes que uma noite se encontram, 
Conversamos de jazigo a jazigo 
Até que o musgo alcançou os nossos lábios 
E cobriu os nossos nomes. 
(Antologia da Poesia Americana,  
Ediouro, 1992 – RJ, Brasil.)  
Nunca vi um campo de urzes 
Nunca vi um campo de urzes. 
Também nunca vi o mar. 
No entanto sei a urze como é, 
Posso a onda imaginar. 
Nunca estive no Céu, 
Nem vi Deus. Todavia 
Conheço o sítio como se 
Tivesse em mãos um guia. 
Minha vida acabou duas vezes 
Já morri duas vezes e vivo. 
Resta-me ver enfim 
Se terceira vez na outra vida, 
Sofrerei assim 
Dor tão profunda e desesperada, 
O pungir cotidiano e eterno. 
Só sabemos do céu que é adeus, 
Basta a saudade como inferno. 
 

EDMILSON SÁ é professor de Literatura Norte-Americana no Centro de Ensino Superior de Arcoverde e mestre em 

Linguística – UFPE e Doutor de Letras – UFPB. Contato: edmilsonjsa@hotmail.com. Revista LITERATURA, Janeiro de 
2018. 
 

Sexo no blockchain (LUIZ FELIPE PONDÉ) 

 

O TEMA assédio está na moda. Entre os extremos, a vida segue seu curso, às vezes, dando a impressão de que 
poderá se tornar irrespirável em algum momento. Num lado extremo dessa realidade das relações sexuais, homens 

violentos (ou mulheres violentas, em bastante menor número) que tornam a vida no trabalho ou nos espaços de lazer 
um inferno para suas vítimas. No outro extremo, o sentimento de risco (real) que muitos homens sentem de que a 

simples demonstração de desejo por uma mulher poderá ser tachada de assédio. 

Ou, pior, de que, mesmo tendo tido seu consentimento, ela poderá, posteriormente, dizer que o "retirou", ou que 
o cara mentiu sobre ela ter dado o consentimento, ou que a entendeu errado e que, portanto, o suposto "date" foi 

estupro. É justamente na área privada do consentimento que residem algumas das paranoias contemporâneas que 
ameaçam transformar as relações cotidianas entre homens e mulheres num tédio contínuo preenchido por pessoas 

civilizadas, limpinhas e imóveis. Mas, como tudo mais no mundo contemporâneo, principalmente em se tratando de 
relações humanas e serviços, o espírito do Vale do Silício oferece uma solução. 

Os holandeses criaram um aplicativo chamado Legal Fling, que visa garantir que pessoas (principalmente, 

homens) se defendam da acusação de assédio ou estupro quando houve consentimento prévio para o ato sexual ou a 
abordagem. A expressão em inglês "fling" é ambivalente. Entre o substantivo, que nos remete à ideia de um 

momento de diversão, gostoso, e o verbo, que pode significar um arremesso violento de algo, ou seja, algum tipo de 
ato com risco de violência, reside a realidade ambivalente do tema. 

mailto:edmilsonjsa@hotmail.com
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"Legal fling" seria, portanto, essa ambivalência tornada "legítima", levando essa arriscada ambivalência para o 
universo "garantido" pelo novo oráculo, a tecnologia blockchain (base de registro que funciona como prova de um 

acordo ou transação). Será verdade um aplicativo assim? Nem todos concordam que o aplicativo ofereça de fato a 
segurança absoluta contra acusações de que consentimentos supostamente dados se transformem em acusações 

supostamente falsas. O "supostamente" aqui é essencial. 

Voltamos ao caráter privado do tema. É difícil saber o que acontece entre quatro paredes. O combate à violência 
sexual tem razão em se preocupar com os abusos em geral. A crítica feita à tentativa de judicializar as relações entre 

homem e mulher também tem razão quando aponta a cultura da paranoia como fato dado no mundo presente. É 
possível um "meio-termo" ou "bom senso" nesse assunto? Não creio. O mundo vai, pouco a pouco, sucumbindo à 

ambivalência criada pela modernização, na sua contínua tentativa de organizar e limpar tudo. 
Zygmunt Bauman (1925-2017) acertou em cheio no seu "Modernidade e Ambivalência" ao apontar para esse 

caráter de "jardineiro" que o Estado moderno (e a sociedade como um todo) tem em querer fazer do mundo um 

"jardim do bem". O aplicativo funciona basicamente assim: você preenche um cadastro onde afirma aceitar ou não 
sair e fazer sexo com fulano, depois detalha o que gosta, tipo, sei lá, sexo anal, no carro, oral, se gosta ou não de 

apanhar, se gosta ou não de ser tratada ou tratado de forma humilhante, se gosta de ser chamado ou chamada por 
termos como "cachorra", "vadia", "filho da puta" e por aí vai. 

Sei. Pensar numa lista assim parece ridículo. Mas, se você tiver como princípio de entendimento do mundo 

contemporâneo o fato de que caminhamos para um contrato social baseado no ridículo como forma de vínculo, não 
estranhará tanto assim um aplicativo como esse. 

O aplicativo lançará então esse "contrato" numa plataforma blockchain e, portanto, você não terá como impedir 
que a "humanidade em cadeia" tenha ciência de que, sim, você gosta de apanhar no sexo ou que você, sim, aceitou 

ser amante do seu chefe, quem sabe, em troca de uma promoção no trabalho. 

O que salvaguardará juridicamente a legitimidade do ato sexual em questão será de uma ordem análoga à de 
uma moeda virtual, como o bitcoin. Neste caso, a "moeda" é a exposição pública da intimidade, em nome da 

segurança de cada cidadão envolvido em atos sexuais. 
 

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. 
 

Entrevista com o médico Sérgio Simon: “Adotar hábitos saudáveis 
reduz em 40% a incidência de câncer “ (CILENE PEREIRA) 
 

4.5KO MÉDICO Sérgio Simon tem 68 anos, 

38 deles dedicados ao tratamento de 
pacientes com câncer. Agora à frente da 

Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, 
entidade que reúne 1,4 mil especialistas 

brasileiros, Simon tem pela frente o desafio 

de ajudar a tornar mais acessíveis os 
recursos modernos contra a doença, que já 

chegou à marca de 600 mil novos casos por 
ano no País. Entre eles, os medicamentos 

imunoterápicos, hoje considerados uma das 

principais armas para reduzir ou curar 
tumores por agirem de forma muito mais 

precisa e menos danosa às células saudáveis 
em comparação à quimioterapia 

convencional. Outras urgências são oferecer mais opções para a aplicação de radioterapia, bastante usada para 
bloquear o crescimento dos tumores de forma não invasiva, e ampliar a rede de centros cirúrgicos. “Um dos 

problemas é que a marcação da consulta para as cirurgias já demora até três meses”, disse o médico nessa entrevista 

à ISTOÉ, na qual também fala do papel da fé e da importância do estilo saudável de vida no combate à enfermidade. 
 
 

Com tantas prioridades no tratamento do câncer no Brasil, quais serão as suas metas à frente da 

Sociedade? 

https://istoe.com.br/tag/cancer/
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Vou trabalhar para melhorar o acesso à terapia oncológica no sistema público. Um dos passos é manter a interlocução 
com o Ministério da Saúde, sugerindo a introdução de novas tecnologias e medicamentos na lista dos recursos 

disponíveis no Sistema Único de Saúde. Há várias patologias contra as quais o SUS ainda está defasado em relação ao 
que é oferecido pela saúde complementar. 
 

A lista de remédios disponíveis está muito desatualizada? 
 

Sim. Embora, para surpresa nossa, o governo tenha aprovado no ano passado um tratamento bem atual para o 

câncer de mama HER2 positivo (constitui cerca de 20% dos casos). Não estávamos esperando por isso. As drogas 
agora disponíveis na rede pública fazem muita diferença para essas pacientes. A sobrevida delas fica muito maior 

quando são utilizadas. Isso merece destaque. Por outro lado, há muitas outras opções de remédios, para diversos 
tumores, que ainda não chegaram ao SUS. Queremos auxiliar o ministério a encontrar soluções junto com as 

companhias farmacêuticas para que fiquem disponíveis. 
 

O que é mais urgente para ser incorporado? 
 

Um exemplo são opções contra o câncer de pulmão com mutação em EGFR (tipo que atinge até 60% dos casos em 
não fumantes). Hoje há um tratamento por via oral, bem melhor para o paciente, mas que não está disponível no 

sistema público. Em vez de tomarem um comprimido por dia apenas, os pacientes são submetidos à quimioterapia. O 

resultado do tratamento é inferior e a toxicidade, maior. 
 

 

A espera por radioterapia pode chegar a seis meses. Nesse tempo, você pode perder a chance  
de curar um paciente 

  

E quanto à lista de espera para a realização de cirurgias ou de tratamentos como a radioterapia? Uma 

lei federal determina que o início do tratamento ocorra dois meses após o diagnóstico, mas dificilmente 

é o que acontece. 
 

As duas coisas são os grandes gargalos do sistema. É preciso que seja feita uma ampliação da rede e no parque de 

radioterapia. Em seu governo, a ex-presidente Dilma Rousseff se dispôs a comprar oitenta aparelhos, o que diminuiria 

a fila de espera para radioterapia. Isso foi em 2012 e aparentemente só um deles foi instalado. A espera por esse tipo 
de tratamento pode chegar a seis meses. Nesse tempo, dependendo do tipo de tumor, você pode perder a chance de 

curar um paciente. 
 
 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2018/02/2.jpg
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O problema está somente na disponibilização de máquinas? 
 

Não. Um avanço importante nos últimos anos foi o de fazer o tratamento radioterápico mais rapidamente. Mas essa 
técnica não pegou muito porque o reembolso da radioterapia é feito pelo número de sessões às quais o paciente é 

submetido. Para tratar uma metástase óssea (quando o tumor expande-se do local original e chega aos ossos), o 
tratamento clássico determina que as aplicações sejam realizadas em vinte dias. O pagamento por cada uma delas 

equivale a vinte frações. No entanto, hoje algumas metástases ósseas podem ser combatidas em uma única 
aplicação, de dose alta. Isso desocuparia o aparelho para outras dezenove sessões. Porém, o reembolso dessa única 

sessão equivale somente a uma fração. Então, ninguém quer fazer. 
 

Como alterar isso? 
 

A ideia é mudar o sistema de pagamento pelo processo de atendimento. Para o tratamento de uma metástase óssea, 
independentemente de ser feito em um, cinco, dez ou vinte dias, o reembolso seria o mesmo. Seria uma maneira 

inteligente de desafogar as filas e fazer os pacientes receberem a ajuda da qual necessitam. O câncer de mama, por 

exemplo, normalmente é tratado em 25 ou 30 frações, o que dá uma média de cinco a seis semanas de tratamento. 
Mas várias pacientes podem ser auxiliadas com um protocolo de dezesseis sessões. Ou seja, na metade do tempo. 
 

O que é possível fazer em relação à espera cirúrgica? 
 

Temos muito pouco a oferecer. Existe a necessidade de se ampliar a rede hospitalar e seus centros cirúrgicos. Um dos 
problemas, no entanto, é que a marcação de consulta para a cirurgia, o ponto inicial do processo todo, já demora de 

dois a três meses. Às vezes mais do que isso. Em instituições menores e mais distantes dos grandes centros a 

situação é ainda pior. 
 

Como o governo reage às colocações da entidade? 
 

Minha gestão começou recentemente, mas nas interlocuções anteriores já havia uma conversa melhor do que a que 

tínhamos na administração da ex-presidente Dilma. O que desejamos é ser parceiro do governo, mas muitas vezes 

eles tratam a sociedade com um certo antagonismo, algo desnecessário que não interessa a ninguém. 
 

Como o sr. compara a assistência pública oferecida no Brasil em relação a de outros países? 
 

O atendimento no sistema público do mundo inteiro é difícil. O lugar onde talvez a questão tenha sido melhor 

equacionada seja a Europa. Nos Estados Unidos, os pacientes sem planos de saúde são tratados de maneira pouco 

eficiente. Estive recentemente no Nepal. Fiquei lá quinze dias trabalhando como voluntário pela Sociedade Americana 
de Oncologia Clínica. Nos hospitais públicos, o paciente não tem nenhum apoio. Tudo lá é pago. Mas a população é 

muito pobre. As pessoas, a maioria miseráveis, ou pagam ou simplesmente não têm acesso aos tratamentos. Porém, 
em muitos casos elas conseguem opções muito mais baratas, como os remédios genéricos fabricados na Índia. A 

experiência me mostrou que temos muito o que aprender. Eles acabam dando soluções como essa. No Brasil, o custo 
do tratamento de pacientes com câncer de pulmão com mutação em EGRF é de R$ 4 mil por mês. Lá, o genérico do 

remédio custa US$ 60 dólares por mês (cerca de R$ 190). 
 

E a eficácia? 
 

Deve ser equivalente. Vi os mesmos efeitos que estou acostumado a observar no Brasil. Os efeitos sobre o tumor são 
muito parecidos. Isso quer dizer que a droga funciona. 
 

O que justificaria uma diferença de preço tão grande entre medicamentos de igual eficácia? 
 

A Índia não tem lei de patentes. Eles podem copiar tudo. Portanto, não há o gasto para desenvolver drogas, algo 

realmente gigantesco. Mas, mesmo assim, há uma gordura grande no preço cobrado pelas indústrias farmacêuticas. 
Cabe ao governo sentar com as companhias e oferecer contrapartidas para a comercialização dos medicamentos que 

passem por um preço muito diferenciado para o Estado. Nesse ano, espera-se a chegada ao País dos biossimilares 
(produtos muito semelhantes aos medicamentos biológicos, produzidos a partir de um organismo vivo). Talvez isso 

force os preços para baixo. O Ministério da Saúde deve se aproveitar disso e disponibilizar o que for possível na rede 

pública. 
 

Uma pesquisa da Sociedade de Oncologia Clínica mostrou que quatro em cada dez entrevistados 
admitem ter conhecimento apenas mediano sobre o câncer. Como o sr. explica isso? 
 

A mensagem certa não está sendo passada. Falta campanha educativa continuada. A informação não pode ser dada 

uma vez e nunca mais. Assim como o médico deve continuar se atualizando, o público leigo também tem que ser 
relembrado de manter hábitos saudáveis. Poucos brasileiros sabem, por exemplo, que o álcool contribui para vários 
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tipos de câncer, como o de cabeça e pescoco, de esôfago e de fígado. Também hoje é consenso que o câncer de 
mama é bem mais frequente em mulheres que bebem regularmente. 
 

Qual o peso dos hábitos de vida no desenvolvimento da enfermidade? 
 

Obesidade, exposição à luz do sol sem proteção, sedentarismo e dieta pobre em fibras e rica em gordura e frituras, 

por exemplo, podem diretamente influenciar no desenvolvimento da doença. Adotar hábitos saudáveis de vida reduz a 
incidência de câncer em 40%, o que é um número muito grande. Apenas cessar o tabagismo baixaria 30% dessa 

taxa. E não estamos falando de nada de outro mundo. Basta adotar uma dieta mais saudável, controlar o peso, fazer 
exercício, não fumar e beber apenas socialmente. 
 

 

Marcelo Rezende teve uma atitude desesperada e ganhou uma sobrevida muito curta 
 

O brasileiro continua a associar o câncer ao medo? 
 

O estigma tem diminuído. Em 1980, quando cheguei dos Estados Unidos depois de concluir minha formação, ninguém 

nem falava a palavra câncer. Fui aconselhado a não ter a descrição “oncologista” no meu cartão. Hoje fala-se na 
doença abertamente. 
 

O mesmo levantamento realizado pela Sociedade demonstrou que 78% dos participantes acreditam no 

poder da fé para curar o câncer. Por que esse índice é tão alto? 
 

A fé é um componente auxiliar no tratamento. Ela dá força para que os pacientes enfrentem a enfermidade e sigam 
com o tratamento corretamente. O que ela não pode fazer é induzir o indivíduo a substituir as orientações médicas 

por terapias alternativas sem fundamento científico. Muita gente se aproveita da situação do paciente e vende esse 
tipo de coisa. É criminoso. 
 

O jornalista Marcelo Rezende, vítima de câncer de pâncreas, abandonou a quimioterapia para seguir 

uma dieta que supostamente mataria o tumor e morreu meses depois. Qual sua opinião? 
 

Ele teve uma atitude desesperada e acabou ganhando uma sobrevida muito curta. Ficou muito claro que não houve 
qualquer beneficio. 
 

CILENE PEREIRA é Jornalista e escreve para esta publicação. Revista ISTO É, Janeiro de 2018. 
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Existe sexo depois que os filhos nascem? (VERA IACONELLI) 

 
 

NÃO PRECISA ser psicanalista para perceber quão sugestivo é o fato de que, quando queremos dizer que a 
vida sexual ficou sem graça, dizemos que ela ficou reduzida ao "papai e mamãe" (embora a origem do termo tenha 

outros sentidos). Um garoto de 9 anos se gabava de que sabia que seus pais faziam sexo. Tendo ele dois irmãos, 
contava orgulhoso a quantidade de vezes que os pais teriam feito: três, é claro! 

A matemática só não era melhor do que o raciocínio: meus pais fizeram sexo unicamente para ter filhos. O 
raciocínio da criança é engraçadinho e, ao mesmo tempo, tem um quê de constrangedor, pois sentimos que não está 

tão distante do nosso, afinal. Cada vez que alguma situação remete ao fato de que nossos pais transam, mote 

incansável de piadas no cinema, paira o constrangimento, mesmo em adultos. 
Por que pode ser tão difícil lidar com isso? Sem pretensão de qualquer originalidade (sinto muito, é o velho Édipo 

mesmo), aponto para o fato de que o sofrimento que daí decorre pede que se retorne outra vez ao tema, em tempos 
em que separar o pimpolho da vida do casal torna-se tarefa quase impossível. Por que parece indecoroso pensar que 

papai e mamãe transam? Porque implica que eles tenham algo com o qual se comprazem e do qual nós, seus filhos, 

somos privados. 
É duro o reconhecimento de que nossos pais, digamos, gozam a vida sem nós e que, portanto, não bastamos 

para eles. Pobre de nós, que nos supúnhamos a última bolacha do pacote. Crescemos e convenientemente 
"esquecemos" ter reduzido nossos pais a fãs incondicionais de nossa existência, sem outro interesse que não o 

interesse por nós. Esquecemos até a hora em que nossos pais nos surpreendem com um casamento depois do 
divórcio/viuvez, uma plástica temporã para se fazer atraente, um pacote de camisinhas no armário do banheiro, uma 

viagem com amigos ao invés da irrecusável viagem com os netos, enfim, qualquer indício de que haveria vida erótica, 

desejo e amor para além de nós. 
Nessas horas não nos saímos muito melhor do que o garoto acima porque as fantasias sexuais infantis, 

descoberta de Freud, são tão operantes nos adultos quanto eram em nossa infância, embora menos declaradas e 
ainda mais atuantes (justamente porque não conseguimos acessá-las ou admiti-las reaparecem em deslizes tão 

vexatórios, quanto corriqueiros). 
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Mas eis que nós, os filhos que se supõem serem tudo para os pais, resolvemos ter nossos próprios filhos. Para 
além da questão logística (falta de sono, falta de tempo e falta de clima), são exasperantes as dificuldades que os 

casais têm para retomar a vida sexual depois do nascimento dos filhos –quando conseguem– e preocupantes os 
sofrimentos que daí decorrem. 

Basicamente trata-se de colocar os pequenos para fora do circuito fechado do desejo dos pais. Faz-se necessário 

bancar que temos coisas para fazer longe deles que não são só obrigações incontornáveis, mas atividades que não 
vemos a hora de poder fazer na sua ausência – não é a toa que fotos de bebês dormindo estão entre as que mais 

apreciamos. 
Aprendemos com Freud também que é melhor perder uma parte do que perder tudo (vulgo, castração). Ao 

abrirmos mão de papai e mamãe, abrimos espaço para todos os outros homens/mulheres. Boa troca, não é? 
 

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. 
 

Febre amarela (DRAUZIO VARELLA) 
Vacinação desnecessária pode provocar falta para quem realmente precisa 




 

AMEAÇAS de epidemia causam pânico desde a antiguidade. Pior quando são disseminadas por contágio inter-humano, 

transmitidas por insetos ou agentes desconhecidos. Se você, leitor, está assustado com esses casos de febre amarela em 
São Paulo, preste atenção. 

Navegadores que visitaram as costas da África no tempo das caravelas falavam de "uma febre misteriosa com calafrios, 
dores, delírios e vômitos negros capazes de levar o forasteiro à morte em poucos dias". Descrições como essa fizeram 

acreditar que a febre amarela teve sua origem no continente africano, suposição consistente com a constatação de que 

o Aedes aegypti, um dos mosquitos transmissores do arbovírus causador da enfermidade, provém da África. 
A partir do século 16, o mosquito emigrou repetidas vezes para as Américas nos porões dos infames navios negreiros, 

em promiscuidade com mulheres e homens com apresentações pouco sintomáticas da doença. Ao chegar ao Novo Mundo, o 
arbovírus encontrou condições ideais para a disseminação: água parada e populações virgens de contato com ele. A partir 

https://www1.folha.uol.com.br/especial/2018/febre-amarela/
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do século 18, ocorreriam epidemias recorrentes nas cidades das Américas, Europa e Ásia. José P. Rego estima que uma 
delas tenha atingido 90 mil dos 266 mil habitantes do Rio de Janeiro, apenas no ano de 1872. 

Mais tarde, ficou evidente existirem duas formas idênticas da enfermidade, a silvestre, transmitida por mosquitos dos 
gêneros Haemagogus e Sabethes que se infectam ao picar macacos doentes, e a urbana, transmitida pelo Aedes aegypti, o 

mesmo da dengue, zika etc. O último caso de febre amarela urbana no Brasil foi descrito em 1942. As formas silvestres, no 
entanto, continuaram a emergir porque não há como eliminar a doença entre os macacos nem a transmissão ocasional para 

quem invade territórios habitados por eles. 

Estamos vivendo uma epidemia urbana na cidade de São Paulo e adjacências? Claro que não. Todos os casos relatados 
até hoje são silvestres. Esses doentes poderão infectar os Aedes e se disseminar pela cidade? Acho muito difícil. As 

autoridades sanitárias do nosso Estado têm sido eficazes no registro dos pacientes e na vacinação das populações das áreas 
de risco. Nada justifica o desespero de uma pessoa da zona sul se deslocar para a zona norte atrás da vacina. Não é ético 

sobrecarregar os serviços de saúde locais com gente que não corre risco, em prejuízo daqueles que vivem em áreas nas 
quais apareceram macacos infectados. Como agir? 

É simples: siga as orientações da Secretaria da Saúde do Estado. Dá para confiar? Temos um argumento forte: o 
último caso de transmissão urbana ocorreu há 76 anos. É possível que, no final, tenhamos de vacinar a população toda, mas 

essa estratégia deverá ser implementada de modo ordenado segundo critérios técnicos. Não dá para ser feita na correria do 

salve-se quem puder. Isso quer dizer que as autoridades sanitárias brasileiras têm adotado as medidas necessárias para 
combater a forma silvestre? 

Não. Embora no Estado de São Paulo a prevenção esteja bem organizada, em vários pontos do Brasil ela é precária. 
Num país que troca ministros e secretários da Saúde em subserviência a acordos políticos, que enfrenta a falta crônica de 

recursos, que esvaziou a Fundação Nacional de Saúde, responsável pelo combate às endemias rurais, que não estocou 
quantidade suficiente das vacinas que agora fazem falta e que não acompanha com estudos-sentinela rigorosos as 

migrações dos macacos doentes, ficamos expostos a situações como a atual. 
Além dessas deficiências, faltam investimentos para desenvolvermos vacinas mais seguras, preparadas pela tecnologia 

de DNA  recombinante. Com os avanços da biotecnologia e cientistas de alto nível no país, faz sentido o maior produtor 

mundial de vacinas contra a febre amarela continuar a produzi-las em ovos embrionados? 
Em resumo, caríssimo leitor: se você mora na Vila Mariana, na Penha, na Mooca, no Tatuapé ou em qualquer bairro em 

que não tenham aparecido macacos mortos pela doença, aguarde a orientação da Secretaria do Estado. Não perca tempo 
nas filas. A vacinação desnecessária para você neste momento poderá faltar para quem realmente precisa dela. 
 

DRAUZIO VARELLA é médico cancerologista. Por 20 anos, dirigiu o serviço de Imunologia do Hospital do Câncer. Foi um 

dos pioneiros no tratamento da Aids no Brasil e do trabalho em presídios, ao qual se dedica ainda hoje. É autor do livro 
'Estação Carandiru' (Companhia das Letras) e articulista de diversos jornais, além de ter seu próprio anal de vídeos no 

Youtube. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Janeiro de 2018. 
 

Infecções revelam desigualdades entre os sexos (SARA REARDON) 
 

Fortes diferenças entre as respostas imunológicas de homens e mulheres lança enigma médico 
 

OS SISTEMAS imunológicos de homens 
e mulheres respondem de maneiras diferentes 

à uma infecção - e cientistas estão começando 
a notar. Uma pesquisa apresentada na semana 

passada em um encontro de microbiologia em 

Boston, Massachusetts, sugere que essa 
diferença pode influenciar o design de 

programas de vacinação e levar a tratamentos 
de doenças mais específicos. 

Pistas de que mulheres e homens lidam 
de maneiras diferentes com 

infecções existem há algum tempo. Em 1992, 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou 
de circulação uma vacina contra sarampo 

depois que ela foi ligada a um aumento 
substancial nas mortes de garotas em testes 

clínicos no Senegal e Haiti. Ainda não é claro 

porque os meninos não foram afetados, mas o 
incidente foi um dos primeiros exemplos a chamar atenção dos cientistas. 

http://folha.com/no1954552
http://www.nature.com/news/2000/000105/full/news000106-9.html
http://www.nature.com/news/2000/000105/full/news000106-9.html
http://www.nature.com/news/2000/000105/full/news000106-9.html
http://www.nature.com/news/women-are-more-vulnerable-to-infections-1.13456
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As mulheres talvez tenham desenvolvido uma resposta imunológica particularmente rápida e forte para proteger 
fetos em desenvolvimento e recém nascidos, diz Marcus Altfed, um imunologista no Instituto Heinrich Pette em 

Hamburgo, na Alemanha. Mas isso tem seu preço: o sistema imunológico pode ter uma super-reação e atacar o 
corpo. Isso poderia explicar porque mais mulheres do que homens tendem a desenvolver doenças autoimunes como 

esclerose múltipla e lupus. 

Ainda assim, poucos estudos avaliam homens e mulheres separadamente, então quaisquer efeitos específicos a 
cada sexo são mascarados. E muitos testes clínicos só incluem homens, porque ciclos menstruais e gravidez podem 

complicar os resultados. “É um tipo de verdade inconveniente,” diz Linde Meyaard, uma imunologista da Universidade 
Centro Médico Utrecht, na Holanda. “As pessoas não querem saber que o que eles estudam em um sexo é diferente 

no outro.” 
Agora, cientistas estão começando a destrinchar alguns mecanismos precisos. No encontro, a pesquisadora de 

doenças infecciosas Katie Flanagan, da Universidade da Tasmânia, na Austrália, reportou sobre uma vacina de 

tuberculose dada a crianças gambianas. Ela descobriu que a vacina suprimiu a produção de uma proteína anti-
inflamatória em meninas, mas não em meninos. Isso aumentou as respostas imunológicas das garotas, e talvez tenha 

tornado a vacina mais eficiente. Hormônios também possuem um papel nisso. Estrogênio pode ativar células 
envolvidas em respostas antivirais, e testosterona podem suprimir inflamações. 

Tratar células nasais com componentes similares ao estrogênio antes de as expor ao vírus da gripe revelaram 

maiores pistas, diz Sabra Klein, uma endocrinologista da Universidade John Hopkins, em Baltimore, Maryland. Apenas 
as células das mulheres responderam aos hormônios e lutaram contra o vírus (J. Peretz et al. Am. J. Physiol. 

http://doi.org/bj5w; 2016). 
Fatores genéticos também podem guiar como os sexos lidam com infecções. Mayaard estuda uma proteína 

chamada TLR7, que detecta vírus e ativa células imunológicas. Codificada por um gene no cromossomo X, a proteína 

causa uma resposta imunológica mais forte em mulheres do que em homens  (G. Karnam et al. PLoS Pathogens 
http://doi.org/bj5x; 2012). Meyaard suspeita que isso ocorre porque ela contorna o processo onde um dos dois 

cromossomos X da mulher é desligado para evitar que proteínas sejam expressas demasiadamente. 
Um estudo marcado para começar mais tarde neste ano poderia ajudar a destrinchar a relativa influência que 

genes e hormônios possuem em infecções. Altfed e seus colegas observarão 40 adultos que serão submetidos à 
operações de redesignação sexual. Se hormônios femininos forem responsáveis, as mulheres transgênero do estudo 

deveriam começar a mostrar uma resposta imunológica mais forte em relação à infecções e desenvolver mais 

problemas auto imunes do que os homens transgênero.  
Se esses resultados levarão à maiores mudanças em como drogas são administradas é uma pergunta em aberto. 

Em 2014, os Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH) anunciaram que pesquisadores devem reportar o sexo dos 
animais usados em uma pesquisa pré-clínica. Esforços semelhantes estão acontecendo na Europa. Mas um relatório 

de 2015 do Escritório de Prestação de Contas do Governo dos Estados Unidos (GAO) descobriu que o NIH faz um 

trabalho ruim no que diz respeito a impor as regras  que requerem que testes clínicos incluam ambos os sexos (veja 
em go.nature.com/28ll4nb). 

De acordo com o GAO, mesmo se os estudos incluírem ambos os sexos, a NIH também não rastreia se os 
pesquisadores de fato avaliaram as diferenças entre os participantes. Klein argumenta que reunir tal informação 

poderia levar a programas mais eficientes - diminuir pela metade as doses de vacina para mulheres, por exemplo. “As 
pessoas estão tendendo a ignorar essa questão pelo maior tempo possível,” diz Flanagan. “As pessoas irão se 

surpreender. 
 

SARA REARDON é Jornalista e escreveu este artigo originalmente para Revista norte-americana NATURE, reproduzida 

na Revista SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL, Janeiro de 2018. 
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http://doi.org/bj5x
http://www.nature.com/news/policy-nih-to-balance-sex-in-cell-and-animal-studies-1.15195
http://www.nature.com/news/policy-nih-to-balance-sex-in-cell-and-animal-studies-1.15195
http://go.nature.com/28ll4nb
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Para que esse sangue no olho? (MALU FONTES) 
 

OS TEMAS se atropelam e nos atropelam em 
timelines, smartphones, telas, páginas e ainda nas 

bancas de revistas. Em meio às purpurinas e à dança de 

corpos suados, penas, cores, máscaras e dentes abertos 
dos palhaços do Rio Vermelho, pulam também as 

imagens de uma privada de ouro chamada “América”, 
ofertada ao homem mais poderoso do mundo, Mr. 

Trump, pelo Museu Guggenheim de Nova York para 
decorar a Casa Branca.  

Ecoam sons de vídeos da turma do MBL 
comemorando a condenação de Lula da Silva em Porto 

Alegre e os fãs do ex-sapo barbudo nunca na história da 

República postaram tanta coisa, disseram tanta coisa. 
Não há métricas para saber quem odeia mais e melhor. 

Os petralhas? Os coxinhas? Os esquerdopatas? O curral 
vip do liberalismo doriano? Os bolsominions? É uma 

vertigem de ódio ininterrupta, um vômito em verde e 
amarelo ou vermelho, mais, maior e melhor que o da 

mocinha do Exorcista.  
 

Penico 
 

Aliás, nesses tempos em que a atitude mais importante é ter um grande outro contra quem vomitar ódio a partir do 
sofá e atrás de uma tela com teclado, a mocinha do Exorcista já nos parece expelir apenas um mero sorvetinho inocente 

verde pálido, em tom pastel. A cada dia vemos uma Arca de Noé ideológica radical mais cheia de gente e assistimos de 
queixo caído e meio atordoados nossos melhores amigos e nossa família embarcando nela, por pura ignorância e estupidez, 

é preciso admitir.  
A consciência política, a informação sobre o andar da carruagem, as engrenagens da realidade no chão da rua e a 

coerência se mostram inexistentes já na segunda frase, quando muito. Como Trump e seu penico de ouro são referências 
distantes demais e Lula já foi tido como mártir ou bandido da República, a depender do seu lado da arquibancada, as 

personagens da semana para alimentar a idolatria e o ódio foram a filósofa de esquerda Márcia Tiburi e o ativista de direita 

Kim Kataguiri. 
 

Lobo mau 
 

E aqui vai só um case do quanto ninguém está disposto a ver, ouvir, entender nada, a olhar um milímetro além do que 

já vem pronto e embalado para curtir ou odiar. Todo mundo que já amava Márcia a ama mais agora porque ela levantou de 
um estúdio onde comentava o julgamento de Lula quando viu que Kataguiri iria sentar à sua frente e comentar o mesmo 

tema. E quem já amava Kataguiri passou a amá-lo muito mais depois que ele entrou no estúdio, cumprimentou uma Márcia 

até então distraída sobre quem era aquele outro comentador, e reagiu com cinismo irônico após ela ter se dado conta de 
quem beijara e levantado possessa por detestá-lo. E vice-versa para quem odiava um ou o outro. 

Márcia é uma intelectual e se coloca como filosoficamente do lado certo do mundo, enquanto, para ela, Kataguiri 
pertence à indecência e ao perigo. Concordando com ou discordando dela, alguém ouviu que, antes do seu antagonista 

entrar, ela referia-se ao juiz Gebran Neto como abjeto, um senhor que não dormiu, torturado e envenenado, porque ele 
estava votando pela condenação de Lula? Quando discordamos do outro, isso significa que esse outro só tem como opção 

ser abjeto ou torturado? Mas ninguém está disposto a refletir sobre nada. Os nossos estarão sempre certos porque nós os 
amamos e isso basta. Paradoxalmente, aplaudimos os amigos pelas mesmas razões pelas quais queremos matar os 

inimigos. 

Moral da neo-história: quando Chapeuzinho Vermelho encontrar de novo o Lobo Mau fingindo ser a vovozinha, o 
diálogo será: “para que esse sangue no olho, vovozinha? Para te matar melhor, Chapeuzinho”. Nem o lobo tá mais 

interessado em comer gente. Até ele tá ocupado e obcecado demais apenas em odiar e matar, sem propósito nem fome. 
Ninguém quer mais perder tempo comendo, pois isso exige mastigar com os próprios dentes e digerir expelir. Queremos 

tudo mastigado, pronto para vomitar ou cuspir. 
 

MALU FONTES é Jornalista, Doutora em Cultura pela UFBA, além de professora desta mesma instituição. Jornal CORREIO, 
Janeiro de 2018. 
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Impactos do envelhecimento para a saúde suplementar (CRISTIANO PLATE) 
 

 
 

EM JULGAMENTO de recurso repetitivo (Tema 952) pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
os ministros decidiram pela legitimidade dos reajustes de mensalidade dos planos de saúde conforme a faixa etária do 

usuário. A medida suscitou novamente algumas dúvidas sobre o futuro da saúde suplementar e os impactos do 
envelhecimento da população neste cenário. 
  

Mas do ponto de vista jurídico, qual é o impacto desta decisão para as operadoras de saúde? É possível 

prever aumento da judicialização no setor? 
 

Antes da decisão, o Judiciário vinha aplicando o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso de forma 
indiscriminada na questão que envolve o aumento por faixa etária, principalmente quando o beneficiário contava com 

idade igual ou superior a 59 anos de idade. Isto porque não importava se o aumento estava previsto em contrato, 
tampouco se estava sendo aplicado de acordo com as normas expedidas pelos órgãos que regulamentam a saúde 

suplementar no Brasil. Havia o entendimento unânime de que o reajuste por mudança de faixa etária era considerado 

abusivo e discriminatório ao idoso. 
Com o julgamento do Recurso Especial nº 1.568.244-RJ pelo STJ, foram fixados alguns parâmetros. Dentre eles 

estão a obrigatoriedade de expressa previsão contratual, a observância das normas expedidas pelos órgãos 
governamentais e a não aplicação de percentuais que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 

No tocante aos contratos de seguros e planos de saúde firmados antes da Lei 9.656/98, deve ser seguido o que 

consta no contrato. Além disso, os percentuais de aumento devem se ater ao que estabelecem as normas do Código 
de Defesa do Consumidor e às diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS). 
Já com relação aos contratos firmados entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverá ser observada a Resolução CONSU 

nº 6/1998 (hoje revogada). E, nos contratos firmados a partir de 1/1/2004, precisam ser obedecidas as regras 
constantes da RN nº 63/2003. O STJ reconheceu ainda que o aumento de mensalidade do plano conforme mudança 

de faixa etária do beneficiário leva em conta que os gastos com tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são 

geralmente mais altos e o risco assistencial varia em função da idade, bem como a necessidade do aumento para o 
equilíbrio econômico-financeiro do plano. Com a decisão, o Judiciário tentou buscar um ponto de equilíbrio para 
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adequar com equidade a relação entre os riscos assistenciais e as mensalidades cobradas. Após o julgamento do 
Recurso Especial, é provável que os juízes de primeira instância e os tribunais estaduais passem a tê-lo como modelo 

para apreciação da matéria, o que resultará no equilíbrio do contrato firmado pelas operadoras e seus usuários, sem 
provocar desequilíbrio econômico-financeiro. 

Por força do julgamento do Recurso Especial, provavelmente as demandas que versam sobre o tema não 

poderão mais ser ajuizadas nos Juizados Especiais, onde comumente são analisadas. Para apreciação da matéria será 
necessária a realização de prova pericial, o que não é possível por força do princípio da celeridade e da baixa 

complexidade que impera nos juizados. Assim, as operadoras poderão exercer o direito ao contraditório e à ampla 
defesa em sua plenitude, princípios constitucionais até agora, com o devido respeito, ignorados pelo Judiciário. E, 

provavelmente, ante a complexidade para apreciação da matéria, possivelmente os usuários de planos de saúde 
pensarão duas vezes para ajuizar demandas. 
  

E para os beneficiários que chegam à faixa etária acima de 59 anos, o impacto pode ser prejudicial? 
 

Segundo o entendimento do próprio STJ, os beneficiários nesta faixa etária não sofrem discriminação, pois o risco 

assistencial varia consideravelmente em função da idade. Por conta disso, foram estabelecidos os preços fracionados 
em grupos etários para que os jovens e idosos paguem valor compatível com seus perfis de utilização dos serviços de 

atenção à saúde. O Judiciário também acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, que força os mais jovens a 

suportar parte dos custos gerados pelos beneficiários mais velhos, o que não inviabiliza o ingresso ou permanência 
dos idosos no plano. 

A cláusula de reajuste gera uma segurança ao próprio usuário e idoso, aliado ao fato de que o reajuste por faixa 
etária é o último permitido na legislação. Vale lembrar que, de acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro 

aumentou para 75,5 anos. Considerando esta idade média, o beneficiário ficará por pelo menos 25 anos sem reajuste 

no plano de saúde. 
  

Quanto aos processos que já tramitam no Judiciário, há grandes mudanças de perspectiva? 

 

Os processos que já tramitam provavelmente serão balizados pela decisão do STJ. Se for reconhecida uma 
eventual abusividade contratual, será necessária a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da 

mensalidade, o que será feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Já as novas 
demandas, como já dito acima, provavelmente não poderão mais tramitar pelos Juizados Especiais. 
  

É possível reorientar a atenção à saúde da população idosa, de modo a obter melhores resultados 

assistenciais e financeiros sem impactar bruscamente nas faixas de preço?  
 

Talvez isto seja possível mediante a adoção do programa de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças 
sugerido pela ANS, que tem por objetivo tratar da saúde e não apenas da doença. A agência define como programa 

para promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças “aquele que contém um conjunto orientado de estratégias 
e ações programáticas integradas que objetivam: a promoção da saúde; a prevenção de riscos, agravos e doenças; a 

compressão da morbidade; a redução dos anos perdidos por incapacidade e o aumento da qualidade de vida dos 

indivíduos e populações.” 
O poder público também deve implementar medidas que auxiliem e deem subsídios para saúde suplementar, 

visando a tornar a atividade mais atrativa para todos os envolvidos. É preciso estar consciente da crescente 
importância da saúde suplementar para auxiliar milhões de brasileiros em um futuro próximo. 
  

CRISTIANO PLATE é advogado do Dagoberto Advogados e especialista em Direito Civil. Revista VISÃO JURÍDICA, 

Janeiro de 2018.
 

 

 

 

 











————————————————————————————————————————————— 
 30 

CHARGE DA SEMANA: Acordo entre poupadores e bancos sobre planos 
econômicos dos anos 80 e 90 
 


 

BRUNO GALVÃO. Disponível em: <http://chargesbruno.blogspot.com.br/.>. Acesso em 02 fev. 2018. 

http://chargesbruno.blogspot.com.br/2017/12/#5683137488531819460
http://chargesbruno.blogspot.com.br/2017/12/#5683137488531819460
http://chargesbruno.blogspot.com.br/

