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Influenciados pelo consumo (PAULO CÉSAR GALETTO) 
 

Uma ampla abordagem sobre os supérfluos essenciais e a cultura do hedonismo 
 

 
 

PROMOVIDA pela aceleração do consumo e ainda sugestionada pela mídia, pelas facilidades e confortos que a 
tecnologia nos proporciona, além de outros recursos disponíveis, somos constantemente influenciados e estimulados a 

conviver com o ideal do ego em uma cultura em que tudo é possível, tudo pode ser adquirido. 
Pressionadas por essa cultura hedonista, as pessoas vivem atualmente em busca de um padrão de vida perfeito. 

Este novo cenário traz uma apologia sobre o que é necessário e o que é supérfluo, tornando-se este último, o 
essencial. É fato que os processos de mudança fazem parte da nossa evolução e estão em evidência nos dias atuais. 

Tais eventos, por sua vez, trouxeram um aumento da necessidade de consumir que leva a um aumento da 

necessidade de produzir que por sua vez leva à necessidade de utilizar cada vez mais recursos. O esquema abaixo 
ilustra a situação apresentada. 

Como reflexo desse ciclo, significativas mudanças ocorrem em todas as esferas, sociais, culturais e econômicas, e 
como consequência disso, também está influenciando a psique humana. Se o supérfluo tornou-se necessário, será 

que atualmente vivemos em um mundo em que as aparências são mais importantes do que o conteúdo? 

 
“Nada é o bastante para quem 
 

considera pouco o que já é suficiente”. 
 

Aristipo, filósofo grego 
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A relação do consumo com a produção 

 
  

Sobre outro viés, as empresas já projetam seus produtos para serem descartados, chama-se isto de 

“descartabilidade”, ou seja, os produtos já são produzidos com um ciclo de vida cada vez menor, estimulando as 

pessoas a consumirem ainda mais. Ao mesmo tempo, essa cultura tem produzido um sentimento de vazio e não foi 
capaz de livrar as pessoas do desamparo, da ilusão e da culpa. Sob este ponto de vista, será que é por isso que as 

neuroses, as angústias e estados depressivos estão cada vez mais evidentes em nossa época? 
Se por um lado tivemos um amplo desenvolvimento para a sociedade, por outro podemos pensar que também 

tivemos mudanças de hábitos de consumo. Em paralelo, as empresas e a mídia descobriram ao longo das décadas 

através de estudos do comportamento, as fragilidades mais íntimas do indivíduo. 
Fica evidente neste caso que, se há um público consumidor para determinada mercadoria produzida 

compulsoriamente, há uma necessidade de influenciar as condutas individuais. Bauman (2005) descreve quando 
nossa capacidade de querer, desejar e de experimentar novas emoções passou a ser estimulada pela mídia, repetidas 

vezes, o consumo adquire o status de consumismo. Sendo assim, que fatores que levam as pessoas a serem 
compulsivamente consumistas? 
 

“A ânsia de um reconhecimento 
 

e a busca desenfreada para ocupar 
 

tal lugar na sociedade geram 
 

nas pessoas estados depressivos, 
 

baixando sua autoestima, caso o 
 

indivíduo não esteja preparado, 
 

pois se sente frustrado.” Zimerman (2010, p 20). 
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Diferença entre o consumo e o consumismo 
 

Mancebo (2002) define o consumo como o conjunto de processos socioculturais nos quais se realizam a 
apropriação e os usos dos produtos para atender as necessidades de sobrevivência. 

Já o consumismo, segundo Aguiar (2002), tem origens emocionais, sociais, financeiras e psicológicas. Tudo isso, 
leva as pessoas a gastarem exageradamente, com o objetivo de suprirem alguma indiferença social, a falta de 

recursos financeiros, a baixa autoestima ou a perturbação emocional. 
A cultura pós-moderna, cada vez mais, utiliza uma linguagem simbólica instituída pelo capitalismo através dos 

padrões de beleza, moda, marcas, status, etc. Sendo assim, cada vez mais as empresas vendem suas mercadorias 

projetadas para serem descartadas com maior rapidez, ditadas pelas tendências de mercado, baseados nas supostas 
vantagens e benefícios, e não pela real necessidade. Por sua vez, as pessoas assumem uma posição alienada de si, 

pois sua satisfação deve ser imediatamente atendida. 
Se a cultura do excesso e a globalização passaram a ser uma ausência de fronteiras, então significa que o 

imediatismo exacerbado do “ter”, deixou o “ser” em segundo plano. Será que não existem mais fronteiras para 

mente? 
Atualmente, o decorrente desejo pelo supérfluo e satisfação imediata através do consumismo está evidente em 

todas as camadas sociais. E está adquirindo um papel fundamental em nossa cultura e que através do consumismo, 
os valores humanos agora são outros. 

Entretanto, Birman (2006) alerta sobre o assédio e os excessos do mundo pós-moderno como, por exemplo: 
frustração, culpa e desejos não atendidos, entre outros sentimentos podem manifestar-se, trazendo consequências 

psíquicas para o corpo. 
 

O comportamento do consumidor 
 

Podemos destacar como, por exemplo, John W. Watson, fundador do conceito “Behaviorismo” (comportamento); 
seus estudos foram essenciais para as organizações entenderem que uma propaganda repetitiva através de um forte 

apelo emocional reforçaria uma resposta e levaria a certos hábitos de compra. 

Ernest Dichter, criador das pesquisas motivacionais, teve como base de estudos a psicanálise de Sigmund Freud 
e com estas referências, a ciência do comportamento ganhou uma posição mais segura. 

A partir desses conceitos, as pesquisas de marketing e de motivação começaram a ter uma finalidade específica 
para as empresas, não só vender o produto, mas também a de descobrir as motivações ocultas nas pessoas. 

Surgiu um novo campo de estudo, o estudo do comportamento dos consumidores, através de influências de 

Freud, Newman, Kanota, e Engel. As ciências comportamentais tornaram-se foco de estudo nas faculdades de 
Administração.  

O comportamento do consumidor começou a ser visto como um amplo campo de pesquisa, envolvendo outras 
áreas do conhecimento como economia, marketing, psicologia e outras ligadas às ciências comportamentais, como 

sociologia e antropologia. 
O exemplo de Engel (2005), que relata um caso de uma pesquisa de motivação foi utilizada observando que as 

mulheres assam um bolo a partir do desejo inconsciente de dar a luz. Descoberto isso, uma campanha desenvolvida 

pela Pillsbury capitalizou-se em cima da frase “Nada transmite tanto amor como algo saído do forno”. 
Com base nessas pesquisas adquiriu-se novos conhecimentos e as empresas começaram a utilizar diversas 

técnicas para influenciar o comportamento do consumidor com declarações subliminares, atraindo-as pelo 
inconsciente com métodos para alcançar a mente das pessoas, induzindo-as e fazendo-as responder conforme o 

anunciante pretendia. Todas essas as ações desenvolvidas são estratégias de mercado para lançar seus produtos. 

Sheth (2008) descreve que o comportamento do cliente é definido como as atividades físicas e mentais realizadas 
pelo cliente e que resultam em decisões e ações como comprar e utilizar um produto ou serviço bem como pagar por 

ele. O comportamento do consumidor é como atividade diretamente envolvida em obter, consumir e dispor de 
produtos e serviços, incluindo processos decisórios que antecedem e sucedem as ações. 

Isto significa que: para o consumidor adquirir um produto é necessário passar por um processo de decisão de 
compra, pode-se destacar que ele precisa ter uma necessidade e um desejo em evidência. 

No campo da Administração este processo decisório é definido como positivismo lógico, no qual há dois objetivos 

principais que precisam ser alcançados: 
 

1. Entender e prever o comportamento do consumidor e; 
 

2. Descobrir como influenciá-lo. 
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Variáveis que moldam a tomada de decisão e o comportamento de compra 
 

As variáveis são determinadas por vários fatores, divididos em três categorias, conforme o esquema a seguir: 

 
 

Importante enfatizar que, quando comportamento energizado é positivo, acelera o processamento de informação 
e reduz o tempo de decisão na seleção de produtos apropriados. E como as empresas projetam suas estratégias para 

descobrir essas influências motivadoras para satisfazer uma necessidade? Tudo começa quando há um 
reconhecimento da necessidade. Uma necessidade é ativada e sentida à medida que esta energia aumenta e conduz a 

pessoa em direção a um objeto. Freud chamou isso de pulsão (impulso ou libido). E quanto maior é a pulsão, maior a 

investida e urgência em satisfazê-lo. Aqui pressupõe a falta que antecede a necessidade. 
As empresas que estão atentas a esses fatores conseguem promover produtos que são mais eficazes para 

aumentar a urgência de atender este impulso. Estimulando certos padrões de comportamento e na busca para a 
satisfação de uma necessidade, estes surgem para funcionar como desejos. 

Se uma pessoa tem sede ou fome, por exemplo, sente um desconforto, um desprazer (neste caso a falta de 

nutrientes); ou seja, uma necessidade biológica. Neste momento o comportamento é ativado, e o produto oferecido 
leva às associações positivas, que ativam estes impulsos. Essa necessidade quando ativada, conduz o indivíduo em 

direção ao objeto e ele passa a comportar-se de acordo com este desejo. 
Neste caso, as empresas utilizam estratégias para ativar esta motivação pela aproximação. Este conceito é 

utilizado para descrever seus esforços reduzindo as associações negativas para aproximar o cliente do produto, 
oferecem certo tipo de compensação. Tudo isso tem um sentido óbvio: Fazer os consumidores se sentirem bem. 

Isto quer dizer que as necessidades podem ser criadas? 

Segundo Engel (2008) é possível, pois já está evidente que os profissionais de marketing induzem a um hábito e 
a um novo padrão de comportamento, manipulando as pessoas a comprarem coisas que não precisam. Por exemplo: 

A empresa lança a seguinte mensagem: “Você precisa deste produto porque você merece estar bem”. 
Este forte apelo emocional segundo Engel (2008), remete inconscientemente a uma autogratificação e pode 

reforçar a autoestima e como consequência leva a um comportamento merecido, ou seja, neste caso, a frase acima 

pode induzir e envolver o consumidor a algo que realmente ele necessita, ou acha que necessita. 
Entretanto, esta arte de influenciar as atitudes e comportamentos das pessoas é uma das tarefas fundamentais, 

porém mais desafiadoras que as empresas enfrentam atualmente para conquistar seus consumidores. 
 

PAULO CÉSAR GALETTO é Mestrando em Psicologia Área de concentração em Psicossomática. Possuí ampla experiência 
em Gestão Acadêmica, há cinco anos exerceu função de Coordenador do Curso de Administração da UNIAN - Unidade 

Osasco, experiência como Membro da CPA (Comissão Própria de Avaliação). Revista SOCIOLOGIA, Fevereiro de 2018. 
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O Humor e o Riso (ANDRÉ ROBERTO RIBEIRO) 
 

Veja pensamentos e reflexões sobre o humor e o riso de acordo com a Filosofia 
 

 
 

EU PERCO o amigo, mas não perco a piada!”. Esta frase clássica de uso dos comediantes amadores no dia-a-dia 
é um exemplo do quanto o senso comum percebe que o humor abrange terrenos além da risada. Dependendo da 

situação, uma brincadeira pode gerar brigas e rompimento de relações. Pessoalmente falando, sempre percebi que 
me sinto mais confortável numa relação interpessoal quando consigo despertar o riso no outro. Creio que essa 

intuição aponta para o mesmo caminho da frase inicial: o humor pode nos levar além da piada, como é o caso das 
relações humanas, por exemplo. 
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Inicialmente, considerando o título do texto proposto, poderíamos levar em consideração os diferentes humores 
classicamente descritos na teoria dos quatro humores como compreensão médica e psicológica do Homem. Porém, o 

foco aqui proposto é para o significado mais usual da palavra humor, ou seja, o riso e a diversãocom uma 
delimitação mais específica entre todas essas possibilidades emocionais. 

Uma percepção inevitável sobre o riso é a de que ele se mostra como aquilo que Wilhelm Wundt (1832-1920), 

fundador oficial da Psicologia como ciência, chamou de Experiência Imediata. Wundt elegeu justamente a experiência 
imediata como o principal objeto de estudo da Psicologia (SCHULTZ; SCHULTZ, 2009). 

A experiência imediata é aquela que não tem mediação racional. Ela é vivida sem que haja tempo de se pensar 
sobre a experiência. É como acontece o riso, muitas vezes incontrolável, impossível de ser contido quando vem de 

maneira mais intensa, gerando ataques de riso ao contrário do desejo da formalidade e do controle racional. Da 
mesma forma, outras experiências também se dão: o orgasmo, o susto, entre outras. Reafirmamos, porém, que, 

entre as experiências imediatas, o foco aqui é no riso. 

Conforme abordado no penúltimo parágrafo, podemos percorrer a partir daqui sobre uma das dicotomias 
clássicas. Nesse caso, entre razão e emoção. A razão sempre ligada à experiência mediada (pela própria razão, é 

claro), e a emoção (no caso, o riso) acontecendo de forma imediata. Se o “empreendimento de pensar”, ou seja, o 
pensar ativa e metodicamente constitui a essência da Filosofia, pensar sobre as experiências que vivo sem pensar, 

torna-se desafiador. 
 

Razão 
 

O desafio maior talvez seja porque o resultado dessa reflexão pode trazer justamente um questionamento da 
soberania da razão, o que nos traz a necessidade de resgatar filósofos antirracionalistas, como, por exemplo, 

Nietzsche e Freud. Ambos viram que a razão muitas vezes está sob o comando, respectivamente, da moral e dos 

desejos. 
Uma das características das experiências imediatas é que nem sempre é fácil provocá-las. Entre os atores, parece 

ser unanimidade a constatação de que a comédia é o gênero mais difícil de interpretar. Tal desafio levantou a 
curiosidade não só dos atores, mas também de diversos pensadores da Filosofia. Pensadores como Aristóteles, Cícero, 

Quintiliano, Descartes, Hobbes, Spinoza e Bergson se colocaram a questionar sobre o riso, sua origem, processo e 
efeitos. 

Não será possível expor o trabalho de todos aqui, pois amplia em muito o objetivo atual. Entre tantas hipóteses 

do que suscitaria o riso e a risada, muitos afirmam suas diferentes formas de manifestação e origem, como, por 
exemplo, defendendo a ideia de que o riso sempre traz consigo zombaria, escárnio, desprezo e ódio. Descartes era 

um dos defensores dessa teoria (DESCARTES, 1998). 
Também exploram outros elementos presentes nos momentos disparadores do riso, como o espanto ou a 

admiração. Cada formação do riso liga-se com uma forma diferente de emoção. Se o riso vem da admiração está mais 

relacionado à alegria e à felicidade. Quando vem do escárnio, é o ódio que o ronda por perto. Uma das teorizações 
mais interessantes sobre o riso, porém, é feita por Quintiliano (35-95 d.C.), pensador romano influente na Filosofia e 

no Direito, advogado, orador e professor de retórica. 
Quintiliano levanta uma característica interessante sobre o humor que costumava utilizar como técnica de 

oratória para defender seus argumentos. Para ele, há grande vantagem para ganhar o debate se conseguir levantar 
os sentimentos mais profundos daqueles que decidem os casos. Isso pode ser feito através do humor produzido a 

partir de uma origem específica: o sentimento de pena (QUINTILIANO, 1954). 

Quintiliano desenvolve então sua maneira de utilizar o riso que parte do sentimento de pena para uso no ofício 
do Direito. Se conseguir arrancar risadas, consegue diminuir a ação dos adversários e engrandecer o próprio 

argumento. É possível compreendermos a estratégia de origem do riso utilizada por Quintiliano ao identificarmos o 
quanto certas atuações se utilizam do sentimento de pena para despertar o riso. 
 

ANDRÉ ROBERTO RIBEIRO é graduado em Psicologia pela Universidade Paulista (2001), especialização em Psicoterapia 

Fenomenológico-Existencial pelo Centro de Psicoterapia Existencial (2003) e Mestrado em Prevenção e Intervenção 
Psicológica pela PUC-Campinas (2008). Revista FILOSOFIA, Fevereiro de 2018. 
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“Fui morto na internet como se fosse um zumbi da série The Walking Dead” 

(ELIANE BRUM) 
 

Em entrevista exclusiva, Wagner Schwartz, o artista que fez a performance “La Bête”, no MAM de São Paulo, fala 
pela primeira vez sobre os ataques que sofreu, nos quais foi chamado de “pedófilo” 
 

 
 

O O artista Wagner Schwartz, autor da performance "La Bête", foi vítima de ataques à sua reputação e ameaçado 
de morte após apresentação no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em setembro de 

2017. DIVULGAÇÃO/MATTHIAS BIBERON 
 

EM 26 de setembro de 2017, o brasileiro Wagner Schwartz, 45 anos, era um artista em plena realização. Ele 

abria o 35º Panorama de Arte Brasileira, no Museu de Arte Moderna(MAM) de São Paulo, um dos espaços mais 
prestigiados do Brasil. Sua performance, chamada “La Bête” (“O Bicho”), partia da obra consagrada de Lygia Clark, 

uma das mais importantes artistas da história do país. Desde 2005, Wagner já tinha apresentado esse trabalho dez 
vezes no Brasil e da Europa.  

Como nas ocasiões anteriores, a experiência artística aconteceu. Para La Bête acontecer é preciso que o público 
deixe de ser um espectador para se tornar participante. Cada apresentação é diferente da outra porque é o público 

que conta uma história criada coletivamente, ao manipular o corpo nu do artista como se ele fosse uma das figuras 

geométricas com dobradiças de Lygia Clark. Nos dias seguintes, porém, um pesadelo que Wagner não tinha se 
materializou. Um fragmento da apresentação foi jogado na internet para provocar fogueira. Nele, uma mulher e sua 

filha pequena tocavam no corpo do artista durante a performance, como tantas outras pessoas da plateia. Mas, 
recortada e tirada do contexto, a cena foi convertida naquilo que não era. E Wagner foi chamado de “pedófilo” por 

milhões na internet. 

Em busca de holofotes e eleitores, políticos sem escrúpulos gravaram vídeos e fizeram declarações nas quais 
condenavam o museu e o artista. Lideranças religiosas fundamentalistas, a maioria ligadas a igrejas evangélicas 

neopentecostais, semearam ódio ao estimular seus fiéis a se esquecer dos preceitos cristãos mais básicos e a 
condenar o artista e o museu como se estivessem “a serviço de Satanás”. Grupos ligados a movimentos extremistas 

de direita promoveram protestos diante do museu, com a adesão de anônimos enfurecidos, e chegaram a agredir 
funcionários. A internet virou uma praça medieval onde Wagner Schwartz foi linchado como “monstro” e “pedófilo”. 

O artista teve que dar um depoimento de quase três horas na 4a Delegacia de Polícia de Repressão à Pedofilia. 

Um inquérito foi aberto pelo Ministério Público de São Paulo para apurar se houve crime. A CPI dos Maus-Tratos, do 
Senado Federal, decidiu aproveitar o momento para faturar com seu próprio factoide, convocando os curadores, a 

mãe da criança e o artista para prestarem depoimento. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wagner_Schwartz
https://brasil.elpais.com/tag/museos/a
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_B%C3%AAte
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/23/cultura/1445613226_190994.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/02/politica/1506979505_979950.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/02/politica/1506979505_979950.html
https://brasil.elpais.com/tag/pedofilia/a
https://brasil.elpais.com/tag/iglesia_evangelista/a
https://brasil.elpais.com/tag/iglesia_evangelista/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/12/opinion/%20/brasil.elpais.com/brasil/2017/10/30/opinion/1509369732_431246.html
https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao;jsessionid=1D5322C1A83BBB09FD3E81BDFA9581FD?0&codcol=2102
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Sem vítima, sem fato, portanto sem crime, e mesmo assim Wagner Schwartz foi transformado num 
monstro 
 

De repente, Wagner Schwartz foi transformado num criminoso. E não no autor de qualquer crime, mas num 

“pedófilo”, uma das figuras que maior repulsa causa na sociedade. Sem vítima, sem fato, portanto sem crime. Em 
nenhum momento, seus linchadores, os anônimos e os públicos, lembraram que estava ali uma pessoa, com uma 

história, com uma vida e com afetos. Não importava. 
O que importava era manipular o ódio, a mercadoria mais abundante no Brasil atual, com objetivos políticos. 

Deslocava-se assim a atenção da gravidade do que se passava – e se passa – no país, para uma ameaça inexistente. 

O truque é velho, usado amplamente em regimes totalitários, como na Alemanha nazista. Mas parece que sempre 
sobra gente para aderir às manipulações mais triviais. O ódio, como se sabe, é burro. 

De repente, o problema não era mais Michel Temer estar no poder mesmo com todas as denúncias de corrupção, 
mala de dinheiro e conversas comprometedoras. Nem o Congresso mais corrupto da história recente usar dinheiro 

público para fins privados, pessoais e particulares no balcão de chantagens que se tornou Brasília. Nem o fato de que 

direitos conquistados pela luta de muitos estarem sendo rapidamente deletados da vida dos brasileiros. Nem o 
desemprego e a falta de perspectivas. Não. 

 

Como se tornou possível convencer tantas pessoas a acreditar numa ficção totalmente inverossímil, 

como a de que o problema do Brasil são pedófilos abrigados em museus? 
 

As milícias de ódio, a serviço de si mesmas e de alguns políticos, criaram uma ficção e milhões se esqueceram de 

raciocinar, aderindo ao linchamento e produzindo provas contra si mesmos. Vale a pena investigar por que caminhos, 

objetivos e subjetivos, se tornou possível convencer tantas pessoas a acreditar numa ficção de má qualidade, porque 
totalmente inverossímil, como a de que o problema do Brasil são pedófilos abrigados em museus e exposições de 

arte. A catástrofe é que, a partir da adesão a uma ficção, criou-se pelo menos uma vítima real: Wagner Schwartz. 
Quem vai responder pelo que fizeram com sua vida? 
 

Além de inventarem que o artista era “pedófilo”, os haters também noticiaram que ele tinha se 

suicidado ou sido morto a pauladas 
 

Wagner Schwartz recebeu 150 ameaças de morte por algo que inventaram que ele fez. Já não podia andar na 
rua sozinho. Para imaginar os efeitos sobre ele, basta fazer o exercício de vestir a sua pele por alguns minutos e 

pensar no que aconteceria com a sua vida, assim como com a vida da sua família, se da noite para o dia inventassem 

que você cometeu o crime da pedofilia. E seu rosto estivesse nas redes com a tarja mais terrível: “pedófilo”. Não é 
preciso de muita empatia para imaginar o efeito de algo dessa dimensão. E, mesmo assim, tantos se esqueceram 

desse exercício básico de humanidade e se tornaram protagonistas e cúmplices da violência contra ele, esta sim 
criminosa. 

Nos dias que se seguiram, inventaram mais. Não bastava transformarem Wagner num pedófilo. Mataram-no 
com notícias falsas na internet. Em uma ele tinha se suicidado. Em outro, era morto a pauladas. Quem é capaz de 

imaginar o que é ler a notícia da sua própria morte na internet? O que isso significa para os familiares? Como se vive 

enquanto tantos o matam repetidamente? 
Wagner decidiu fazer a performance em 2005, ao se deparar em Paris com uma das figuras geométricas de Lygia 

Clark presa numa caixa. Como conta nesta entrevista, ele queria libertar o “bicho” criado pela artista, para que a obra 
voltasse a ser o que é. Em setembro, no Brasil, Wagner descobriu o que acontece quando um corpo ousa sair da 

caixa num país tomado pelo ódio e por fundamentalismos, num país de linchadores. Foi brutalizado. Mas se recusa a 

seguir sujeitado, convertido em objeto sem voz. Wagner acredita que a resposta mais importante aos ataques é dada 
pela continuidade do seu trabalho. 

 

Wagner Schwartz e outros três artistas que sofreram ataques por sua obra estão criando uma peça para 

o Festival de Teatro de Curitiba 
 

Neste ano, o Festival de Teatro de Curitiba propõe uma reflexão, que é também uma ação, sobre os ataques 

contra a arte. Wagner Schwartz, Elisabete Finger, performer e mãe da criança que participou de La Bête, Maikon K, 

artista que chegou a ser preso em Brasília durante a performance “DNA de Dan”, na qual seu corpo fica nu, e Renata 
Carvalho, atriz que foi atacada por ser travesti e encarnar Jesus Cristo no teatro, estão criando uma peça a partir das 

violências sofridas. A campanha contra a arte e os artistas não tem nada de inocente. Ela inventa uma justificativa 
“moral” e gera um apoio popular para sustentar a redução dos investimentos em Cultura. O setor cultural, 

historicamente carente de investimentos, hoje está em situação desesperadora. 

O momento vivido pelo país é tão boçal que, em vez de a população estar pedindo mais investimento em Cultura, 
parte dela ataca a arte e os artistas, praticamente reivindicando o estreitamento de sua própria vida e da vida de seus 

https://brasil.elpais.com/tag/totalitarismo/a
https://brasil.elpais.com/tag/nazismo/a
https://brasil.elpais.com/tag/michel_temer/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/18/opinion/1505755907_773105.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/11/politica/1518373215_479582.html
https://brasil.elpais.com/tag/paris/a
http://festivaldecuritiba.com.br/
https://elisabetefinger.com/
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/21/cultura/1506018494_703601.html
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filhos. Quanto menos investimento em arte e cultura, menos acesso à arte e à cultura – e mais desconfiança e medo 
do que não se conhece. A boçalidade do mal vive dias de glória no Brasil, com a colaboração ativa de uma parcela da 

população. 
 

 
 

O artista Wagner Schwartz, numa das posições em que seu corpo foi colocado pelo público durante a performance 
"La Bête", segura a réplica de um dos "bichos" de Lygia Clark DIVULGAÇÃO/ HUMBERTO ARAÚJO 

 

Nesta entrevista, Wagner Schwartz, coreógrafo que vive entre Paris e São Paulo, fala pela primeira vez sobre a 
violência que sofreu, uma violência cujos efeitos estão longe de acabar. Entre as primeiras perguntas, enviadas por 

email, e as primeiras respostas se passaram dois meses e meio. O que fizeram com ele teve um efeito brutal na sua 
vida, seu corpo dói. Quando toca no assunto, partes dele tremem. Qualquer palavra parece quase arrancada. Para 

quem foi silenciado ao ser transformado em objeto de ódio, falar tornou-se um ato penoso. Na véspera da publicação, 
sua voz ficou rouca, entrecortada, às vezes sumia. Mesmo assim, Wagner fez o esforço do gesto, o de acreditar que 

ainda é possível conviver e dialogar no Brasil atual. 
 

Pergunta: Como foi que surgiu a performance? E como é sua relação com essa obra de Lygia Clark? 
 

Resposta: Em 2005, fui convidado para apresentar, em Paris, na programação do Ano do Brasil na França, a minha 
primeira performance, Transobjeto, que havia estreado no antigo programa Rumos Dança Itaú Cultural, em São 

Paulo. Ao visitar as galerias da cidade francesa, me deparei com uma das esculturas “Bichos”, de Lygia Clark, exibida 

dentro de uma caixa de vidro. Ela era feita de metal. Era maior que minhas mãos. Tinha por volta de oito partes, 
planas e pontiagudas como golas de camisa, envelhecidas pelo tempo.  

Na França, os Bichos podem ser chamados de “Bêtes”. Quando foram criados, na década de 1960, 
os Bichos permitiam a articulação das diferentes partes do seu corpo através de suas dobradiças. Nas exposições, eles 

somente realizariam a sua função como obra de arte quando houvesse a participação do público. Em 2005, ao ver 
um Bicho preso, prometi a ele e a mim mesmo que iria retirar seu corpo de dentro daquela caixa de vidro, para que a 

relação entre o objeto e as pessoas fosse retomada. Lygia Clark dizia que um Bicho era um organismo vivo, uma obra 

essencialmente atuante. Entre o público e ele se estabelecia uma integração total, existencial. Na relação entre ambos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ano_da_Fran%C3%A7a_no_Brasil
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não havia passividade, nem do público, nem do objeto. Nesse contato, produzia-se uma espécie de corpo a corpo 
entre o que ela nomeava como “duas entidades vivas”: o Bicho e aquele que o dobra e o desdobra. 

Os Bichos não foram concebidos para serem observados, mas para serem manipulados. Clark considerava a ação 
das pessoas que formam um público tão importante quanto as suas esculturas, porque, de fato, essa ação é parte 

integrante de suas esculturas. No momento em que um Bicho é fechado dentro de uma caixa de vidro, desconsidera-

se a ação da pessoa, desconsidera-se uma parte da obra, desconsidera-se uma das partes dos Bichos. 
À vista disso, eu me senti trancado. E, de fato, precisava encontrar uma forma de transformar a sensação de ter 

sido preso. Seria impossível, no entanto, “soltar” aquela escultura da caixa de vidro, já que eu não podia adquirir um 
original. Para que seus movimentos voltassem, pensei, eu deveria me tornar um Bicho. Comprei uma réplica de 

plástico e criei (a performance) La Bête. 
Segundo a própria Lygia Clark, essas esculturas têm um caráter orgânico, as dobradiças que unem seus planos 

lembram uma espinha dorsal. Quando perguntavam a ela quantos movimentos um Bicho poderia fazer, ela respondia: 

“Eu não sei, você não sabe, mas ele sabe”. Clark criou uma relação simbólica entre as articulações do objeto e as do 
corpo humano. Imaginei que, artisticamente, poderia ser interessante dar vida a essa associação. 

Em La Bête, tenho a réplica de um Bicho nas mãos. Coloco essa réplica no chão. Ajoelho, deito, sento ao seu 
lado. Dobro e desdobro suas extremidades em silêncio. Depois de algum tempo, como quem não quer continuar a 

manobra sozinho, pergunto ao público, até então espectador: “Alguém quer tentar?”. Ofereço então meu corpo aos 

presentes, como a réplica da réplica de um Bichode Lygia Clark. 
 

 
 

A performance  - "La Bête" se inicia com o artista no centro, manipulando a réplica de uma das figuras geométricas 
de Lygia Clark DIVULGAÇÃO/HUMBERTO ARAÚJO 

 

P: Só existe La Bête, então, se o público participar? 
 

R: Sim. Uma pessoa após a outra entra em cena. O espectador torna-se participante. Nos primeiros minutos, alguns 
testam a flexibilidade do meu corpo. Uns acreditam que ele pode ganhar dimensões que seus próprios corpos não 

têm. Outros veem limites. Os participantes me dobram, desdobram, encolhem e esticam. Com o passar do tempo, 

alguns acreditam que são como eu, cuidam de mim: fazem massagem, colocam meu corpo em posturas de 

https://brasil.elpais.com/tag/escultura/a
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relaxamento, me abraçam. Outros propõem desafios, pensando que não são como eu: posicionam o bicho que eu me 
tornei naquele momento em posturas complexas, desafiadora, me deixam cair. 

Para que La Bête aconteça, é importante que aqueles que estão na galeria ou no museu estejam dispostos a 
repensar o lugar do espectador. Lugar esse que, paradoxalmente, é impraticável nesta performance. Algumas pessoas 

entram em cena para manipular as “dobradiças” do Bicho humanizado. Outras ficam do lado de fora e, do mesmo 

modo, atuam sobre as ações que vão acontecendo, quando as comentam entre si. 
Uma pessoa pode também abandonar a performance. Ninguém é obrigado a aguardar o seu término. E, como La 

Bête é feito pelo público, as pessoas podem ainda propor um fim à ação. La Bête evidencia a cultura do outro, o seu 
jeito de narrar. Depois de sua apresentação no MAM, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a performance 

continuou a ser articulada e a se desdobrar, mas de uma maneira diferente daquela que Lygia Clark e eu 
propomos. La Bête foi para fora de todos os espaços artísticos e continuou, nessas outras articulações, a mostrar a 

cultura das pessoas que dobram, desdobram e redobram uma performance que, nesse caso, sequer foi assistida. 
 

P: Por que a forma como o “bicho” acabou se desdobrando é diferente do que você e Lygia Clark 

propuseram? Os ataques contra a arte e o artista, assim como os sentidos que foram dados, não 
poderiam ser lidos como parte da performance ou mesmo uma outra performance de diferentes grupos 

que se apropriaram de La Bête, ainda que a partir da imagem de celular que um 
espectador/participante fez e lançou na internet? 
 

R: A arte é um território fora do controle, mas o fragmento da performance – e não a performance – que se 

desdobrou de nossa proposta foi recontextualizado para articular tarjas ideológicas conservadoras, tais como: “a 
família brasileira” ou “as nossas crianças”. Esse ato performativo também existe enquanto experiência, mas, ao invés 

de expandir a relação das pessoas no mundo, ele a silencia através do medo. Esse ato performativo não propõe 

imagens emancipadoras, mas doutrina, reduz um conceito aberto à propriedade privada da crença de um grupo 
específico de pessoas. 
 

P: Você se lembra do momento exato em que foi tocado pela mãe e pela menina? Como foi aquele 

momento para você, antes de ele ter sido contaminado? 
 

R: A performance estava chegando ao fim quando percebi que duas pessoas se aproximavam. Como meu corpo tinha 

sido estendido no chão por outras pessoas e meu olhar fixava o teto do museu, entendi que se tratava de Elisabete, 

amiga que não via há algum tempo, e de sua filha, somente quando ambas atravessaram meu campo de visão. 
Aquele momento foi, para mim, como os demais da performance. 
 

P: Como foi que você foi tomando contato com o que aconteceu depois? 
 

R: Logo após a apresentação de La Bête, Elisabete, seu marido e eu combinamos de ir ao teatro, na mesma semana. 

Nos encontramos, assistimos a uma peça juntos. Ao final, me aproximei de outros amigos no foyer e os perdi de vista. 
Assim que os reencontrei, percebi que o marido de Elisabete estava ao telefone, inquieto. Perguntei se alguma coisa 

grave acontecia. Elisabete me disse, então, que um vídeo, contendo o breve recorte em que sua filha e ela 
participavam da performance no MAM/SP, tinha viralizado na internet, sem a proteção do seu rosto e do rosto de sua 

filha. Fiquei assolado, preocupadíssimo com a família, com a proteção da criança, com os graves problemas que 
surgem quando uma performance é retirada de seu contexto e espalhada massivamente. Me coloquei à disposição 

para o que precisassem. 
 

“Criaram mortes tão reais para mim quanto as que podem virar filmes: o sangue na tela parece feito de pixel” 
 

P: Como você se sentiu naquele momento? 
 

R: Chamamos dois táxis. Elisabete e seu marido foram para casa. Eu fui para a festa de uma outra amiga. No 
caminho, constatei, pelas atualizações em meu smartphone, que estava recebendo uma grande quantidade de 

mensagens de ódio, enviadas por desconhecidos. Em uma delas, me chamaram de “pedófilo”. Fechei os olhos. Apoiei 
minha cabeça contra o encosto do banco. Desliguei o telefone. Minha pressão caiu. O motorista perguntou se eu 

estava bem. Respondi que iria ficar bem. Encontrei amigos na festa e comuniquei a todos o ocorrido. Eles ficaram 

atônitos, asseguraram que se mobilizariam.  
Não consegui ficar entre eles por muito tempo. No metrô, liguei o telefone e conversei com minha família. 

Cheguei em casa e me tranquei no quarto. Abri o computador. Averiguando as postagens, entendi que 
os haters (odiadores) haviam noticiado meu nome e meu trabalho nas redes sociais, sem conhecer a mim ou ao meu 

trabalho, como ameaças às suas convicções políticas e referências culturais. Tinham provocado mais um equívoco 

com clímax moral a ser polemizado no Brasil. 

https://brasil.elpais.com/tag/arte/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/26/internacional/1514302715_812007.html
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No dia seguinte, recebi a foto das três crianças de mãos dadas comigo, durante o agradecimento final da 
apresentação de La Bête ocorrida no festival IC Encontro de Artes, em 2017, no Instituto Goethe, em Salvador. 

Novamente, uma outra imagem tinha sido arrancada de seu contexto e usada sem consentimento. As pessoas que 
não estiveram no festival no qual apresentei a performance converteram a si mesmas em haters e passaram a acusar 

o que não conheciam. 

Na internet, fui morto, como se matam os zumbis da série The Walking Dead. Logo depois, disseram que eu 
havia me suicidado – tema muito discutido em 2017 após o lançamento de outra série, 13 Reasons Why. 

Customizaram a violência, com o intuito de tornar real a intenção fabulada nos seriados via streaming. Criaram mortes 
tão reais para mim quanto as que podem virar filmes. Aproximaram a ficção da vida off-line. O sangue na tela parece 

feito de pixel. 
 

“Era como se eu assistisse ao meu próprio funeral. Um sentimento de luto tomou conta do meu corpo” 
 

P: Que efeitos esse “assassinato” teve no homem “real”, na realidade do seu corpo, em Wagner 
Schwartz? 
 

R: Era como se eu assistisse ao meu próprio funeral. Um sentimento de luto tomou conta do meu corpo. Eu não 

conseguia ser objetivo nos dias seguintes aos ataques. Minha família e meus amigos me ajudavam a tomar decisões, 
das mais simples às mais complexas: onde dormir, como me cuidar. Eu não dormia na minha casa, porque poderiam 

descobrir o meu endereço e concretizar as ameaças que eu não parava de receber. Então, dormia cada dia num lugar 
diferente. É curioso que as pessoas podiam me ameaçar, mas eu mesmo não tive direito à nenhuma proteção. Amigos 

me ligavam chorando porque tinham lido sobre a minha morte na internet. Passei muito tempo respondendo às 

mensagens de todos que me conheciam para dizer que estava vivo. Porque, se não respondesse, iriam acreditar 
nas fake news. Eu lutava diariamente contra essa sensação de perda, e recebia os mais diversos apoios. Perguntavam 

se eu estava bem. Eu respondia que sim, automaticamente, porque precisava resistir, ressignificar a morte simbólica. 
Faço isso até hoje. E ainda há muito trabalho pela frente. 
 

P: Você sentiu medo, ainda sente? 
 

R: O medo é algo que eu sinto agora. Li um artigo uma vez, não me lembro onde, sobre pais que tiraram seu filho da 

boca de um crocodilo. No momento do ataque, eles não podiam sofrer e se entregar. Ambos sentiram que tinham que 
agir, tirar a criança de dentro da boca do crocodilo. E foi o que fizeram. De certo modo, acho que foi isso o que 

aconteceu comigo no final de setembro. Era preciso dar uma resposta selvagem aos ataques, assim me tornei um 
bicho para me proteger do crocodilo que estava me devorando. Meu corpo inteiro enrijeceu. Eu não conseguia falar. 

Hoje, o medo tem a minha altura, 1m86. Deste medo que protege, eu preciso. Mas o medo que silencia e adoece, eu 

vou combater. 
 

P: Você precisou de muito tempo para começar a responder às minhas perguntas. Como está sendo falar 

sobre isso? 
 

R: Precisamente, precisei de dois meses e meio para sair do trauma. Era muito difícil falar próximo aos dias dos 

ataques. As palavras fugiam e ainda me faltam. Neste momento em que sei que minha fala estará na internet, nesta 
entrevista, a minha voz concreta falha, fica rouca. Então preciso parar, voltar ao meu refúgio para recuperar o fôlego. 

Preciso ficar quieto, para que o ar volte para o meu corpo, até o momento que consiga reagir. 
 

“Participar de uma performance é uma escolha, não uma condição” 
 

P: Qual é a diferença entre o que acontece ali, no espaço da performance, e a imagem de um fragmento 

do que aconteceu ali virar vídeo viral na internet? 
 

R: A diferença é que, no museu, o que existe é uma performance de mais ou menos 60 minutos. Na imagem de um 
fragmento, o que existe é um breve recorte que não pode mais ser chamado de performance. Na imagem de um 

fragmento não é possível entender o contexto de uma performance. Um recorte, fruto de uma escolha pessoal, pode 

fazer-se autoritário, quando toma o lugar de tudo o que ele não mostra. 
No museu, várias pessoas assistem ao que está acontecendo na cena, em tempo real. No vídeo, apenas quem 

aperta a tecla enter ou play, não mais no tempo da performance. Na foto, podem ver apenas um segundo retirado de 
60 minutos. No museu, as pessoas constroem juntas o conteúdo da performance. Na imagem de um fragmento, cada 

pessoa é colocada em contato com algo que pode estar sendo manipulado em alguma direção diferente da 

performance ao vivo. 
Conclusão: associaram La Bête ao mais horrível dos transtornos. Na vida pública, retiraram a minha segurança, a 

de minha família, a de meus amigos e daqueles que se manifestaram a favor da performance, do Museu de Arte 

http://www.icencontrodeartes.com.br/ic11/
https://brasil.elpais.com/tag/the_walking_dead/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/30/cultura/1490873530_837649.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/02/cultura/1499013537_646325.html










————————————————————————————————————————————— 
 14 

Moderna de São Paulo e do Goethe-Institut (Salvador, Bahia). Recebi 150 ameaças de morte de pessoas que estão 
livres nas ruas, com seus perfis ativos nas redes sociais. Recebi ameaças de anônimos, de robôs. É necessário reiterar 

que, em La Bête, quem dobra e desdobra o corpo do artista – que precisa estar disponível para receber o comando 
dos participantes – são aqueles que se autorizam a entrar em cena ou a falar sobre ela. Participar é uma escolha, não 

uma condição. 

 

 
 

Nesta cena de "La Bête", uma espectadora deixa a plateia para tocar no corpo do artista - 
DIVULGAÇÃO/HUMBERTO ARAÚJO 

 

P: Como eram essas ameaças? Você pode reproduzir algumas? 
 

R: Recebi ameaças como esta: “Não terei piedade se eu encontrar com você na rua, seu cachorro impuro e 

‘inútil’”. Me enviaram a foto de um taco de beisebol enrolado com arame farpado contendo a seguinte frase: “Se um 

dia você chegar perto de meus filhos...”. Houve também quem escrevesse: “Uma hora alguém vai te pegar, se não for 
a polícia será algum pai de verdade”. Outra: “Não adianta, será encontrado”. Ou ainda: “Vou caçar você e vou lhe 

esquartejar. Cada parte do seu corpo. Vou sair jogando pelas ruas. Me aguarde!”. 
Estas e outras centenas de mensagens foram registradas, com seus autores, em um Boletim de Ocorrência. Elas não 

param de chegar. Provavelmente receberei mais ameaças após a publicação dessa entrevista. Todas serão 

registradas. 
Fui também caluniado por pessoas que, para permanecerem em seus cargos políticos, aderiram ao movimento 

daqueles que se autodenominam “cidadãos de bem”, tentando se camuflar sob o véu do cristianismo. Nasci em uma 
família cristã e sei que cristãos não gostam de sangue. Quem gosta de sangue são os homicidas. Houve ainda a 

seguinte intervenção de um político brasileiro no Congresso Nacional: “Eu queria perguntar a ele se ele conhece 
direitos humanos. Direitos humanos é um porrete de pau de guatambu, que a gente usou muitos anos em delegacia 

de polícia. Se ele conhece rabo de tatu, que também usamos em bons tempos em delegacia de polícia. Se aquele 

vagabundo fosse fazer aquela exposição lá no Goiás, ele ia levar uma ‘taca’ que ele nunca mais iria querer ser artista 
e nunca mais iria tomar banho pelado”. 

 

https://www.goethe.de/ins/br/pt/sta/sap/kur/all.html?gclid=CjwKCAiAk4XUBRB5EiwAHBLUMWvTLdW0LuVbUg1PLzLIKShJwIXyEcQoVU8WItG83EW-3Nfg8aT1GRoC_n4QAvD_BwE
https://brasil.elpais.com/tag/cristianismo/a
https://brasil.elpais.com/tag/congresso_nacional_brasil/a
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P: Como foi deixar de ser o artista Wagner Schwartz e ser convertido em “o rapaz nu”? 
 

R: Quando se dirigem a mim como o “rapaz nu” ou como o “homem nu”, ao invés de “o artista Wagner Schwartz” ou 
“Wagner Schwartz, autor de La Bête”, a ação performativa é eliminada e minha existência como artista também 

desaparece. Afinal, homens geralmente ficam nus no chuveiro, nos parques de Berlim, nas praias de nudismo. Já 
artistas ficam nus em galerias, museus, teatros. 

Será que, nesse caso, não deveríamos nos perguntar por que é tão necessário destacar a nudez que acontece 
em um trabalho artístico que é mostrado dentro de um museu? Um exemplo: acredito que ninguém se refira a Lúcio 

Costa como “o homem vestido de Brasília”, porque neste modo de enunciação faltariam duas informações essenciais – 

seu nome e sua profissão – e sobraria uma, excessiva – a de estar vestido. Talvez, por um motivo específico, 
poderiam suprimir seu nome e dizer “o arquiteto que projetou Brasília”, ou ainda “o arquiteto que projetou o Plano 

Piloto de Brasília”. Nessa formulação, seria possível saber de quem estamos falando e, para quem não tem a 
referência, bastaria um Google. Mas, se digo “o homem vestido de Brasília”, uma vez que não se trata de enunciar a 

pessoa, mas sim a pessoa que existe no seu trabalho, não chegaríamos ao Lúcio Costa. 

Portanto, a frase “o homem nu do MAM” ou o “rapaz nu do MAM” pode criar imagens distorcidas sobre o que 
aconteceu na abertura da exposição. Dizer “um homem estava nu em um museu e foi tocado por uma criança” é 

muito diferente de dizer “um artista, ao fazer a sua performance, foi tocado por uma criança”. A primeira frase pode 
gerar medo, repúdio. A segunda pode produzir curiosidade – afinal, um dos atributos da arte. Materializar a ligação 

pessoa-obra afasta as fantasias. 
 

“Pedofilia é uma palavra doente, séria, que não deve virar apelido de artista, ‘cair na rede’, ou mesmo virar même 
de internet” 

 

P: Você acha que houve uma manipulação da sua performance para ser usada nesse momento político 

conturbado do Brasil? 
 

R: No Brasil, muitos artistas passaram a ser nomeados como “pedófilos” por políticos equivocados e por aqueles que 
os seguem. Segundo um artigo publicado no blog Le Club de Mediapart, por Tania Alice, Gilson Motta e Karel 

Vanhaesbrouck, “para cortar os orçamentos da arte e obter o apoio moral da população, o caminho mais eficaz é a 
difamação sistemática do artista, que precisa ser retratado como o usurpador, aquele que se enriquece graças ao 

dinheiro público. Se for acusado de todos os males, torna possível suprimir os subsídios estatais e privados para a 

arte, já raros, com o apoio da população”. Quando se liga uma ação artística a uma incitação à pedofilia, o que se faz 
é colaborar para que o transtorno seja afastado do seu real significado. Essa inversão é o maior perigo para a 

sociedade. Pedofilia é uma palavra doente, séria, que não deve virar apelido de artista, “cair na rede”, ou mesmo virar 
même de internet. Pedofilia é doença que não se trata com pessoas tentando fechar museus, agredindo seus 

funcionários e, muito menos, manipulando imagens e as distribuindo acintosamente. 
 

P: De que modo os ataques contra você alteraram a sua vida? 
 

R: O episódio La Bête se aproximou, simbolicamente, do fenômeno da pororoca. De um lado, uma correnteza de 
informações deturpadas, repetidas em coro por um monte de gente conduzida por trolls e robôs. Do outro lado, 

pessoas que tiveram oportunidade de construir uma imagem de si e do outro onde uns e outros têm espaço para 
existir. No encontro das correntes, minha vida pessoal. Enquanto isso, uma força estranha garantia minha sanidade, 

como me ensinaram Caetano Veloso e Louise Bourgeois. 

A partir da primeira semana após os ataques, assisti ao experimento cênico “Paris is burning”, dirigido por 
Leonardo Moreira, e à peça “Nós”, do Grupo Galpão, dirigida por Marcio Abreu, no Sesc Pompeia. Fui à abertura da 

exposição “Levante”, no Sesc Pinheiros, ao lançamento do livro “Fabulações do corpo japonês”, de Christine Greiner, 
na Casa Líquida. Assisti ao lançamento do álbum “Momento íntimo”, da banda Porcas Borboletas, no Itaú Cultural, 

como também ao show “Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso”, no Theatro NET São Paulo. Estive em cada um desses 
eventos com a sensação de que minha espontaneidade tinha sido violada. Só poderia reencontrar essa qualidade nas 

relações se continuasse a frequentar os espaços de arte e a persistir na criação de meus projetos. 

"Mas onde está o perigo, cresce também o que salva”, escreveu o poeta alemão Friedrich Hölderlin. Foi como 
tentar arrumar a casa com um terremoto do lado de fora, amparado por amigos e por desconhecidos, que, 

rapidamente, ganharam a figura de amigos. Muitos deles me ofereceram casa, no Brasil e no Exterior. Advogados, 
curadores, políticos, médicos me ofereceram amparo. Muitos artistas da música, das artes visuais, do teatro, da 

literatura, do cinema, da TV, da moda, filósofos publicaram reflexões importantes sobre La Bête. Outros, assim como 

os YouTubers, fizeram vídeos. Profissionais da dança deram suporte, através das mídias sociais, das universidades, de 
cartas abertas. Produtores entraram em contato. 

https://brasil.elpais.com/tag/berlin/a
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio_Costa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio_Costa
https://blogs.mediapart.fr/taniaalice/blog/301117/temps-obscurs-au-bresil-le-retour-de-la-censure
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/22/tecnologia/1511352685_648584.html
https://brasil.elpais.com/tag/caetano_veloso/a
https://elpais.com/cultura/2010/05/31/actualidad/1275256811_850215.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris_Is_Burning
https://brasil.elpais.com/tag/friedrich_holderlin/a/
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Eu não estava só. Era o que todos diziam. Então, não posso dizer que “eu” estava devastado, mas sim que “nós” 
estávamos atentos. Estamos atentos. 
 

“Quando o discurso político é substituído pelo discurso moral, ele encontra forte ressonância nas distorções da 
religiosidade” 

 

P: Como você liga o que aconteceu com você ao atual momento do Brasil (e do mundo)? 
 

R: Moro no Brasil e na Europa. Em ambos os lugares vejo estratégias semelhantes para constranger os artistas, 

as feministas, o movimento negro, a comunidade LGBTQIA+(Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, 
Intersexo, Assexuais/Arromântiques/Agênero, Pan/Poli e mais). E também para constranger aqueles que não se veem 

representados por uma política conservadora e autoritária. Essas estratégias fazem parte de uma cultura opressiva, 

que independe de idioma. São as mesmas e vêm sendo ensinadas há anos em muitas escolas, famílias, na vida social. 
Têm tradição. 

Quando o discurso político é substituído pelo discurso moral, ele encontra forte ressonância nas distorções da 
religiosidade. O discurso moralizante estimula as pessoas a agir e pensar de um mesmo modo para, então, 

esbravejarem as mesmas frases enganosas em vários idiomas: “querem destruir a família”, “vilipendiam os símbolos 

religiosos”, “artistas são degenerados”. As línguas são diferentes, mas as ações se parecem nos efeitos que 
produzem. O que muda, talvez, seja a forma como a justiça opera, hoje, em distintos lugares, e o número de pessoas 

engajadas na repetição de tais atrocidades. 
 

P: Em 2018, o Festival de Teatro de Curitiba deverá ter, em sua programação, momentos para refletir-
agir sobre a censura e a violência contra os artistas e contra a arte. De que forma você vai participar 

desse momento tão importante de resistência, ação e reflexão? 
 

R: Neste ano, Guilherme Weber e Marcio Abreu, curadores do Festival de Curitiba, convidaram Elisabete Finger, 
Maikon K, Renata Carvalho e eu para criarmos uma peça na qual teremos a chance de transformar, artisticamente, os 

ataques que recebemos. Esta experiência será compartilhada com o público de maneira participativa. Esperamos criar 
um momento de reflexão em conjunto. 
 

“Não é possível ser tímido politicamente ou ainda acreditar que existam pessoas que não serão atingidas por 
manifestações obscurantistas” 

 

P: De que forma os ataques contra a arte e os artistas atingem o conjunto da sociedade? 
 

R: Numerosos movimentos ganharam corpo no Brasil a partir do mês de setembro de 2017, nos quais as pessoas 
envolvidas compreendem que a perda dos direitos – civis, inventivos – gera um espectro na vida daqueles que 

escrevem, cantam, dançam, atuam, pintam, esculpem os contextos do mundo, assim como na vida daqueles que 
pensam, agem, se identificam com outras formas de vida diferentes daquela idealizada pelo coro moralizador. 

O risco da perda de direitos não está restrito apenas aos autores das performances ou aos artistas das 
exposições atacadas em 2017 no Brasil. Não é possível ser tímido politicamente ou ainda acreditar que existam 

pessoas que não serão atingidas por manifestações obscurantistas. O que existe é o desconhecimento. E este, sim, 

em qualquer área, precisa ser desestabilizado. 
 

P: Como isso afeta a democracia? 
 

R: No discurso moralizante não existe preocupação com a democracia. Os que não fazem parte do rebanho precisam 

ser dele separados, e, para tal, justificam-se atos de violência que nunca poderiam ser justificados. É preciso 

desencantar esse mal. Promover um contravento aos valores padrões através de ações sóbrias, como problematizar 
as circunstâncias de nossas críticas e dar crédito aos contextos em detrimento das calúnias. É preciso estar 

comprometido com os outros para prevenir, de toda maneira, o sofrimento coletivo causado por uma falsa acusação. 
Sim, é preciso estar comprometido com os outros. 

 

ELIANE BRUM é jornalista, escritora e documentarista. Ganhou mais de 40 prêmios nacionais e internacionais de 

reportagem. É autora de um romance – “Uma Duas” – e de três livros de reportagem: “Coluna Prestes – O Avesso da 

Lenda”, “A Vida Que Ninguém Vê” (Prêmio Jabuti 2007). Site: desacontecimentos.com. Site do Jornal EL PAÍS 
(http://brasil.elpais.com), Fevereiro de 2018. 

 
 

 
 

https://brasil.elpais.com/tag/feminismo/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/27/politica/1501114503_610956.html
https://brasil.elpais.com/tag/lgtb/a
http://brasil.elpais.com/
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Por uma economia de novos valores (WILLIAM NOZAKI) 
 

Da ética à matemática: valores morais como valores mercantis em uma sociedade em colapso econômico 
 

 
 

A ECONIMIA política clássica nasce como um desdobramento, simultaneamente, da filosofia moral e 
da teoria política contratualista. Da primeira a novo saber herda as indagações sobre os vícios públicos do 

decadente mundo aristocrático do ócio e as virtudes privadas do nascente mundo burguês dos negócios; já da 

segunda a nova ciência capta a crítica contra o Estado autoritário sinalizando para o fato de que o poder soberano 
centralizador deveria ser substituído por uma comunidade comercial de trocas, colocando no lugar da guerra armada 

a competição de mercado. 
Foi Adam Smith quem notou de forma pioneira a necessidade de se interpretar como o mundo moderno das 

trocas nos impõe a necessidade de escolhas entre aquilo que é desejado (diante de necessidades infinitas) e aquilo 
que é desejável (diante de recursos escassos), mais tarde tal premissa foi desenvolvida pelos pensamentos utilitarista 

e neoclássico consolidando uma espécie de gramática econômica que se tornou dominante e que pode ser 

caracterizada pela composição de um campo semântico marcado por palavras com significados, simultaneamente, 
éticos e matemáticos. 

Não é trivial que utilizemos o significante “valor” para nos referirmos à moral e aos preços, “razão” como 
faculdade de julgamento e proporção entre grandezas; “igualdade” para tratar da equidade social e da equivalência 

contábil, “excedente” para se referir à exceção política e ao excesso econômico, “escassez” para tratar da carência 

social e da limitação de recursos, para não mencionar a ideia de “contar” que expressa tanto a narrativa de 
experiências quanto a enumeração de objetos. Tantas similaridades devem ser resultado de uma sociedade 

econômica que tenta sistematicamente converter qualidades em quantidades. 
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 Impactos da ideologia neoliberalista 
  

Como já observou Marx, o capitalismo aprofunda processos de desigualdade econômica e de diferenciação 
social fazendo com que sujeitos desejem se tornar indivíduos insubstituíveis e singulares, no entanto isso se dá dentro 

de uma engrenagem que concorre para torná-los o exato oposto, substituíveis e intercambiáveis entre si, impondo, 
por meio da acumulação de capital, uma distância permanente entre o que se quer e o que se tem ou o que se pode 

ter.Nesse sentido, a troca pode ser compreendida como um ato de dupla-face, que envolve de um lado um desejo (a 
enunciação do que se quer) e que abarca de outro lado um trabalho (a realização do que se tem ou do que se pode 

ter). Tal afinidade eletiva talvez possa ser interpretada à luz da procura incessante pelo excedente, pelo “mais”, 

tratado por Marx como mais-valia e por Lacan como mais-gozo, de modo que a mercadoria e a libido encontram-
se como motores da construção da moderna sociedade ocidental capitalista. 

Sendo assim, é possível se começar a compreender a fusão existente entre os significantes éticos e os 
significantes matemáticos em nossa linguagem econômica, pois, ao tornar intercambiáveis o “eu” e o “outro” (no 

mundo das trocas mercantis) é que se abre a possibilidade de tornar indistintos o “desejado” e o “desejável” (no 

mundo das trocas libidinais). Portanto, é lícito especular: talvez a economia política clássica seja a linguagem 
sintomática de um trauma maior explicitado por Marx e Lacan: toda troca é um desejo (matemático) de ganho, mas 

que fatalmente implica uma perda (ética). É nesse sentido que a razão ocidental moderna vai deixando de ser uma 
racionalidade substantiva (moral) para se reduzir à mera racionalidade instrumental (contábil). Quando o que importa 

mais são as quantidades ao invés das qualidades, os sujeitos deixam de ser reconhecidos como tais e passam a ser 
confundidos com seus predicados. Essa é a inversão provocada pelo “fetiche da mercadoria”: coisificar a natureza dos 

sujeitos e naturalizar as coisas das mercadorias. 
  

Corpo e mente como mercadorias 


Essa operação pode ser observada na radicalidade com que o próprio corpo humano foi sendo colonizado pela 
lógica da mercadoria desde sua superfície até suas entranhas: o corpo entendido como suporte de roupas para a 

indústria da moda ou como depósito de abastecimento pela indústria alimentícia; o corpo tratado como objeto estético 

pela indústria química ou como objeto patológico pela indústria farmacêutica; o corpo configurado sob a forma de 
mera extensão mecânica e complemento para as indústrias de hardware e software; o corpo tomado como ciborgue 

pelas indústrias de robótica e mecatrônica; ou o corpo como estrito fornecedor de códigos de DNA para as indústrias 
de nanotecnologia e engenharia genética. Em suma: roupas, alimentos, suplementos, cosméticos, plásticas, remédios, 

máquinas, programas, DNAs, enfim, do código de barras ao código genético o corpo humano passa a ser decodificado 
pela lógica quantificadora da mercadoria. Mais ainda, os avanços tecnológicos da indústria de ponta se encarregaram 

de tornar os próprios frutos da mente humana em mercadoria. Se no século XX a dinâmica taylorista-

fordista propunha racionalizar as operações de trabalho esquadrinhando tempos e movimentos a fim de tornar o 
operário uma mera peça mais docilmente expropriável e mais facilmente substituível, a pergunta imposta pelo capital 

no século XXI é algo como: para que usurpar apenas as forças dos braços operários se é possível também sequestrar 
suas mentes? 
  

Quanto você é? 
  

Nessa toada é que o chamado “trabalho imaterial” vai ganhando espaço e vai absorvendo subjetividades. 

Como já notara George Orwell: ao final de uma troca simples de produtos cada comprador dispõe de um bem, mas 
ao final de uma troca de ideias cada uma das partes tem pelo menos duas ideias, daí a possibilidade de uma 

acumulação que se acelera exponencialmente a partir da acumulação de bens intangíveis. 
O que provoca o crescimento no mercado financeiro de empresas como Google, Facebook, Youtube, Twitter, se 

não a capacidade de transformar informações, opiniões, relações em rede, em mercadorias de valor? O mesmo se 

passa com corporações como Apple, Nike, Coca-Cola, McDonalds, que se converteram nas marcas mais valiosas da 
economia global a partir menos da qualidade de seus produtos e mais da capacidade de negociar marcas, designs, 

padrões de gostos, estilos de vida, símbolos de distinção. Os “conceitos” – abstrações mentais – migraram do 
ambiente filosófico para os departamentos de marketing, propaganda e publicidade das empresas no mesmo 

compasso em que as relações sociais deixaram de ser laços de interação humana para se converterem em produtos 

de consumo mercantil. Tudo muito bem monopolizado e vigiado pelo poder dos cálculos logarítmicos do mundo digital 
ou pelos modelos econométricos de gestão de risco do mercado financeiro. Quando o corpo e a mente humana são 

transformados em objetos da mercantilização estamos diante de uma ressignificação da própria compreensão do que 
é a natureza humana, mais ainda: a própria ideia de natureza tende a ser colonizada pelo capital, por isso muitas 

vezes os projetos de desenvolvimento e crescimento econômico se organizam a partir de uma verdadeira barbárie 

atropelando a natureza, as terras, as florestas e promovendo genocídios contra grupos tradicionais, povos indígenas, 
populações negras, comunidades ribeirinhas, agrupamentos quilombolas, imigrantes, refugiados etc. 

http://filosofia.uol.com.br/impactos-da-ideologia-neoliberalista/
http://filosofia.uol.com.br/quanto-voce-e/
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As revoluções do capitalismo 
  

A epistemologia tanto do pensamento liberal ortodoxo quanto do pensamento desenvolvimentista clássico 
se fia na ideia de progresso. Há ainda hoje na economia quem professe sob as tinturas da ciência objetiva uma fé 

cega no progresso entendido como uma trajetória ascendente e inevitável que, mais cedo ou mais tarde, será capaz 
de alcançar a totalidade das nações e debelar o conjunto das iniquidades. O curioso é que nessa leitura distorcida 

tudo se passa como se o desenvolvimento, um conceito fundamentalmente histórico-social, fosse um destino, o que é 

uma ideia essencialmente mítico-teológica. Nada mais homogeneizante do que a crença em uma ideia linear de 
avanço que converge para o mesmo ponto. Por isso é comum encontrar projetos de desenvolvimento econômico que 

mesmo sendo bem sucedidos do ponto de vista do crescimento econômico vem acompanhados pelo crescimento do 
racismo, do machismo, da homofobia, da xenofobia, da intolerância, da tortura, do fundamentalismo 

religioso, do linchamento, do justiçamento e tantas outras formas de expressão da barbárie. O progresso entendido 
como um destino evolutivo sufoca todo direito à diferença. Nesse cenário a única liberdade de fato é a liberdade do 

capital, aliás, necessária para a voracidade do mercado financeiro sempre ansioso para aumentar sua rentabilidade e 

sua lucratividade com abstrações tornadas mercadorias. 
  

Contra o biocapitalismo 
 

Quando ideias e conceitos se tornam mercadorias o exercício de criação de outras linguagens é uma tarefa 

necessária de resistência. Nesse sentido é que se coloca a importância da invenção de uma economia baseada em 

novos valores, que seja capaz de extrair da gramática matemática a gramática ética ali encrustada, ressignificando, 
por exemplo, as noções de troca, propriedade, valor e riqueza. 

Uma outra economia com novos valores deve ser capaz de ultrapassar a liberalismo ortodoxo e sua fé cega no 
mercado e o desenvolvimentismo clássico e sua crença míope na ideia de progresso. É fundamental a luta contra as 

desigualdades e a insurgência contra os poderes econômicos exigindo: (i) taxação das grandes fortunas, heranças, 
doações e do consumo de luxo. Experiências como a do Occupy nos EUA, a luta travada na Espanha 

pelo Podemos contra a crise econômica ou o embate travado na Grécia pelo Syriza contra a austeridade fiscal 

sinalizam claras reivindicações por uma justiça distributiva; (ii) transparência e fiscalização contra a sonegação de 
impostos, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Iniciativas como as protagonizadas por Assange (Wikileaks), 

Snowden (NSALeaks) e Falciani (SwissLeaks) são referências para repensarmos a quebra de monopólio de 
informações entendidas enquanto propriedade privada; (iii) além de maior progressividade nos impostos de renda 

e reforma tributária. 

http://filosofia.uol.com.br/as-revolucoes-do-capitalismo/
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Não se faz justiça social sem distribuição de renda, por isso é preciso denunciar as agruras dos modos de 
produção e reprodução do biocapitalismo e dos gestores das finanças globais, ressignificando a ideia de felicidade 

para além dos marcos liberais do individualismo e dilatando o conceito de bem-estar para além dos referenciais do 
welfare state, construindo uma economia da propriedade comum, onde o agronegócio cedo lugar a uma nova relação 

com o meio-ambiente e os ciclos da terra a partir da agricultura familiar e da agroecologia; onde a grande corporação 

industrial ceda lugar a uma nova dinâmica de produção de tecnologias e redes a partir da desmercantilização do 
conhecimento, da criatividade, das subjetividades e dos afetos; onde os grandes banqueiros e comerciantes deixem 

de ser monopolizadores do acesso à moeda e às mercadorias abrindo espaço para o intercâmbio de novas formas de 
credibilidade e de troca. 

O crescimento econômico só tem serventia quando acontece respeitando e preservando a multiplicidade de 
padrões de produção e troca, por isso a priorização do direito à propriedade privada deve ser combatida em favor da 

priorização do direito à vida. Um modelo de desenvolvimento econômico aceitável é aquele que, ao invés de andar de 

mãos dados com o biocapitalismo, invoca para si a tarefa de assegurar a existência e a resistência de corpos vivos e 
de povos livres. 
  

WILLIAM NOZAKI é economista, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. 

Revista FILOSOFIA, Fevereiro de 2018. 
 

Pesquisadores da UFRJ abrem primeiro crowdfunding científico do 
Brasil (HELÔ D’ ÂNGELO) 
 

 
 

(Arte Revista CULT) 
  

DESDE 2016, o desenvolvimento da ciência no Brasil tem sido travado por cortes de orçamento, pela anexação 

da pasta de comunicação ao Ministério da Ciência e pelo sucateamento das universidades públicas. A situação, apesar 
de preocupante, serviu de incentivo para um grupo de cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

criar uma alternativa na rede: o primeiro site de financiamento coletivo (ou crowdfunding) do Brasil voltado apenas 

para pesquisas científicas, o Entropia Coletiva. A plataforma funciona como outras do gênero: trata-se de um portal 
que conecta potenciais investidores a pessoas precisando de verba para desenvolver seus projetos. Dentro do site, 

qualquer um pode doar o quanto quiser para a pesquisa que julgar mais interessante – e, em tese, a liberdade se 
estende também aos pesquisadores. 

https://entropiacoletiva.com/pt
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“Para que uma proposta seja aceita no Entropia, o autor deve demonstrar método científico e meios materiais e 
intelectuais para desenvolvê-la, como o acesso a um laboratório, por exemplo”, explica o biofísico Frederico Reis, que 

em 2016 fundou a plataforma junto da neurocientista Patríca Bado. 
Em um pequeno escritório alugado no Centro do Rio de Janeiro, eles realizam uma espécie de triagem das 

pesquisas que chegam diariamente ao portal, buscando “garantir a seriedade das propostas e evitar falsários”.  

Embora tenha começado com foco em biologia, química e matemática, o Entropia deixou de restringir disciplinas e 
hoje abriga temas tão diversos quanto a visão de Freud sobre a obesidade e a concepção de ciência dos quilombolas, 

por exemplo. 
O livro Experiências tropicais de angústia, da historiadora Natália Fontes Rodrigues (UFRJ), foi um dos vinte 

projetos viabilizados pela plataforma. Ela arrecadou R$ 9.855. “Um orçamento científico grande pode chegar a R$ 100 
mil. Estamos começando com pouco e, por enquanto, tem dado muito certo”, diz o fundador.  

Piorizar projetos menores é quase uma estratégia política do Entropia, que não tem como objetivo se tornar um 

substituto do investimento estatal. “Isso não acontece em nenhum país desenvolvido. Nos Estados Unidos, cerca de 
80% da pesquisa científica é de responsabilidade do Estado porque os riscos são altos demais”, afirma Reis. 

A meta, ao contrário, é que a plataforma seja uma “alternativa pontual e emergencial” destinada a arrecadar 
verbas para a realização de pequenos estudos de campo e para a publicação de artigos científicos, por exemplo. “Às 

vezes a pessoa quer fazer uma pesquisa grande, mas não tem condições de publicar um artigo preliminar que poderia 

justificar o financiamento estatal para a tal pesquisa”, explica o biofísico. “Sentimos que o Entropia pode atuar aí, 
quase como um incentivo”. 

Além de propor novos caminhos para o financiamento da ciência no Brasil, o site busca aproximar a pesquisa 
científica da população, muitas vezes excluída da produção do conhecimento restrita à academia e às suas 

publicações de nicho. “Se o Estado entende que a população não tem interesse em ciência, fica mais à vontade para 

fazer cortes orçamentários na área”, diz Reis. 
De fato, em junho de 2016, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações foi fundido ao de Comunicações. A 

nova pasta ficou responsável pela manutenção e pelo financiamento de laboratórios universitários, de unidades de 
pesquisa e de bolsas de estudos, mas em 2017 sofreu um grande corte no orçamento: de R$ 5,8 bilhões, apenas 3,3 

bilhões foram liberados pelo Governo Federal, um corte de 44% – sendo que aproximadamente R$ 700 milhões são 
destinados às Comunicações. Em 2010, quando a verba da ciência alcançou um pico, o orçamento previsto era de R$ 

8,6 bilhões. 

“O fim do Ministério da Ciência foi um retrocesso de 50 anos, mas a comunidade científica não conseguiu reagir 
com tanta força quanto o pessoal ligado à cultura quando o Ministério da Cultura quase foi dissolvido, em 2017. 

Tentamos fazer uma Marcha da Ciência no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas houve pouca adesão. Se o cientista 
não consegue mobilizar sua própria comunidade, que dirá a população?”, questiona o biofísico. 

Neste cenário, o objetivo do Entropia é informar a população sobre a ciência produzida no Brasil e deixar que 

participe dela. “O que nós queremos”, resume Reis, “é que o máximo possível de ciência saia do papel no Brasil”. 
 

HELÔ D’ ÂNGELO é jornalista e escreve para esta publicação. Revista CULT, Fevereiro de 2018. 
 

Uma carona no tiroteio (MALU FONTES) 
 

A DECISÃO do presidente Michel Temer de intervir com as Forças Armadas na segurança pública do Rio 
levantou discussões no Brasil inteiro. Se, estatisticamente, o Rio não é a cidade brasileira com maior índice de mortes 

violentas por 1.000 habitantes, por que intervir no Rio e não em outras cidades ou no país inteiro? Intervenção militar, 

seja lá onde for, não é um precedente perigosíssimo para um país que, em termos de cronologia histórica, viveu uma 
ditadura militar há tão pouco tempo? Com que fórmula milagrosa as Forças Armadas vão exterminar os altos níveis de 

corrupção da polícia carioca quanto ao tráfico e às milícias? Como vão lidar com os traficantes nos morros, habitados 
por milhares famílias que nada têm a ver com os criminosos? Afinal de contas, quanto a esse último aspecto, as 

Forças Armadas atuam com armas, e não com mandatos de prisão ou algemas. 
 

Brucutus 
 

Não é à toa que é a população do asfalto (para quem não sabe, no Rio costuma-se caracterizar os moradores 
como os do morro e os do asfalto, cuja tradução simplificada equivale mesmo é a pobres e ricos) que tem parado 

diante dos homens do Exército para comemorar agradecer a presença. No entanto, ver um morador fazendo esse 
mesmo gesto, se não é coisa impossível, é algo raro. O morador dos morros cariocas sabe que, no confronto dos 

brucutus com os traficantes tocaiados com seus fuzis na casa de quem eles bem quiserem, quem primeiro se 

aproxima do inferno é o cidadão inocente. Acuada em meio ao fogo cruzado, a população civil corre todos os riscos de 

https://revistacult.uol.com.br/home/tag/freud/
https://revistacult.uol.com.br/home/para-juca-ferreira-minc-sofre-ataque-desde-o-impeachment/
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não sair viva, mesmo sem sair de casa. Quando o confronto se inicia, ninguém volta para casa e ninguém consegue 
sair do morro. Vivos ou mortos, os moradores dessas áreas têm suas vidas paralisadas pela violência. 

Poucos acreditam que o Exército possa alterar o quadro de penúria e crise da polícia civil ou militar do Rio ou que 
vá resolver a insegurança pública na cidade. A presença das Forças Armadas nas ruas talvez dê a sensação de 

segurança no asfalto, mas aposta-se muito mais na fuga dos líderes do tráfico para outros estados do que em sua 

prisão e na interrupção de suas atividades criminosas. Não à toa os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo 
estão pedindo socorro ao Governo Federal para impedir que traficante fujam para seus estados.   

 

Toalha 
 

Por que a intervenção na Segurança Pública foi no Rio e não em outra cidade? Primeiro porque não há 
literalmente Forças Armadas para todo mundo. Depois porque o Rio é a cidade-imagem do Brasil no exterior e tudo 

na capital carioca saiu do controle, com ampla repercussão no exterior. E, entre trocentos outros motivos, porque em 

nenhum outro lugar se viu, numa mesma semana de carnaval, bandidos fecharem as três principais vias de acesso à 
cidade, promoverem arrastões em série, agredindo fisicamente as vítimas, de todas as idades, e grupos saqueando 

supermercados nas zonas mais centrais sem que a polícia movesse um dedo para atender os chamados para essas 
ocorrências. A violência não se mensura somente pelo número per capto de cadáveres. A cidade tem tido uma média 

de 20 tiroteios por dia e o governador Pezão jogou a toalha. 

Diante desse cenário, com a popularidade no subsolo e vendo sua reforma da Previdência sem votos para ser 
aprovada no Congresso, o que Temer? Pegou uma carona nos tiroteios e a intervenção caiu como uma luva para 

ofuscar o fracasso da reforma. Não se pode votar nenhuma alteração da Constituição enquanto estiver em vigor o 
decreto de intervenção no Rio. Em tempo: goste-se ou odeie-se a intervenção, não vamos chamar a coisa pelo nome 

errado. Trata-se de uma intervenção federal na área de Segurança Pública do Rio de Janeiro e não de uma 

intervenção militar no estado do Rio. Podem parecer-se, mas são coisas diferentes. 
 

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

CORREIO, Fevereiro de 2018. 
 

A vitória sofista (LUIZ FELIPE PONDÉ) 

A vantagem da democracia é o fato de ela limitar o poder por torná-lo lento e pesado 
 

 
 

DIGA A VERDADE: alguém pode dizer, com certeza, quem tem razão nas discussões ao redor da condenação 
do Lula? Antes de você tentar encaixar minha pergunta num dos campos ideológicos em disputa ao redor do destino 

do Lula e do PT, respire um pouco. Hoje, xinga-se mais rápido do que o coração consegue bater. Não que eu não 
tenha uma simpatia maior por um dos lados; mas essa simpatia não é meu tema hoje. 
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Os sofistas venceram o debate com Platão (428/427 a.C.-348/347 a.C.). Os sofistas eram aqueles caras que 
afirmavam que "o homem é a medida de todas as coisas" --foi Protágoras (481 a.C.-411 a.C.) quem disse isso. 

Simpáticos à democracia, esses pensadores negavam a existência da verdade absoluta, defendida por Platão. 
Protágoras venceu Platão: a democracia é sofista. E as inúmeras consequências desse fato nem sempre são 

contempladas na reflexão pública. Há uma impossibilidade estrutural na percepção da verdade na democracia, 

simplesmente porque todo mundo fala o tempo todo. As mídias sociais só pioram essa tagarelice na democracia. 
Platão acusava a democracia de ser retórica, argumentativa e demagógica. Ele tinha toda a razão. Essa crítica de 

modo algum justifica uma defesa da tirania ou totalitarismo. Deve, sim, nos deixar atentos para tagarelice. 
Muitos entendem que, ao trazer à tona fatos como esse, eu estaria propondo alguma forma de niilismo político 

ou defendendo algum modo de anarquismo. Na minha juventude, fui anarquista. Hoje, confio menos na humanidade 
e no "povo" para defender tal utopia. Prefiro a tagarelice confusa à simplicidade de uma visão utópica. A grande 

vantagem da democracia é o fato de ela limitar o poder justamente porque o torna lento, pesado, confuso, falastrão e 

dependente do marketing. Tudo que parece vício se transforma em virtude nesse processo. Mas essa percepção é 
difícil de manter no dia a dia. 

A grande virtude da democracia é a sua incapacidade de "entregar" uma verdade política e moral acerca do 
mundo, além de sua própria inapetência à evidência última dos fatos. Essa inapetência é sua "estranha" virtude 

básica. Claro que, com a complexidade, a multiplicidade e o gigantismo da sociedade contemporânea, esses traços só 

se intensificam. Voltemos aos últimos dias no Brasil. Não falemos da tagarelice comum, mas da multiplicidade de 
opiniões vindas do debate público especializado -- de gente, portanto, capaz e preparada para esse debate. 

A impressão que se tem é de que existem argumentos razoáveis para ambos os lados. Simplificando a coisa: por 
"ambos os lados" quero dizer aqueles que são a favor da condenação, isto é, entendem que ela se deu dentro do 

âmbito legal objetivo, e, do outro lado, aqueles que entendem que a condenação foi fruto de "interesses ideológicos". 

Teria sido a condenação jurídica ou política? Minha resposta: as duas se misturam. 
Sem supor, necessariamente, que haja mau-caratismo em qualquer dos dois argumentos, eu posso, sim, supor 

que não haja como chegar a uma resposta "clara e distinta" para essa controvérsia no âmbito da verdade absoluta. 
Posso entender que, na democracia, "tudo é política" e que, portanto, magistrados podem, sim, ter interesses 

corporativos, ideológicos e/ou econômicos. Da mesma forma, também o podem os intelectuais, assim como -- por que 
não? -- manifestantes a favor da igualdade social. 

Todos podem ter posições cunhadas a partir de valores exteriores à "verdade pura dos fatos" -- antes de tudo 

porque ela, na verdade, não existiria. Tudo é interpretação ou hermenêutica (para você ter um termo a mais em seu 
repertório sobre a catástrofe da expectativa em favor de uma verdade pura no mundo político). 

Ao contrário do que parece -- e do que nossos inteligentes bonzinhos gostariam de dizer --, as tais câmaras de 
eco das mídias sociais (o nome dado às bolhas de opiniões que as pessoas frequentam repetidamente na vida em 

rede) são parte da vida democrática off-line. Viveríamos em câmaras de eco permanentes? Mesmo os mais 

preparados para o debate? Seriam nossa opiniões "objetivas" ou, antes de tudo, fruto de nossas simpatias anteriores 
aos "fatos"? 
 

 
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, Fevereiro de 
2018. 
 

O bebê tem fome de quê? (VERA IACONELLI) 
A mãe vê já na maternidade que o bebê humano é o mais tinhoso dos mamíferos 
 

A PORCA se deita de lado permitindo que os porquinhos recém-nascidos tenham acesso a seu leite. Sabe-se, 
graças à infinita curiosidade humana, que cada porquinho vai eleger uma mama e mesmo de olhos fechados se 

dirigirá a ela toda vez – é só numerar a mama e o porquinho, e a prova científica está dada. Tendo cumprido sua 

função, a porca solta um grunhido assustador e a porcada sai correndo, pois percebe que a festa acabou – satisfeitos 
ou não – e não se fala mais nisso. A natureza é tão eficiente que a porcada cresce linda e forte, sem maiores 

problemas a não ser o destino de se tornar bacon, do qual nunca desconfiarão – santa ignorância. 
Do outro lado do universo vivente, a mãe humana descobre, já na maternidade, que o "porquinho humano" é o 

mais tinhoso dos mamíferos. Pensemos no caso de uma mãe indiana desesperada com a recusa persistente de seu 

recém-nascido em mamar. O pediatra, para surpresa de todos, sugere incrementar a dieta da mãe com curry – 
tempero onipresente na culinária do país. Ato contínuo, o bebê começa a mamar com a voracidade esperada. 
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Conclusão: acostumado a sentir no líquido amniótico o gosto da dieta caseira da mãe, o pequeno, não encontrando o 
paladar esperado, se recusa a mamar. 
 

 
 

Berçário de hospital em Santa Catarina - Joel Silva - 1º.ago.2008/ Folhapress 
 

O estudo das competências do bebê recém-nascido é fascinante e nos alerta para a importância das experiências 

mais precoces. As competências são, digamos, "configurações de fábrica" para dar conta da vida aqui fora. O bebê, 

diferentemente dos outros mamíferos, nasce faminto pelos odores, as vozes, o toque e os gostos com os quais 
conviveu durante a gestação, sendo capaz, por exemplo, de reconhecer a voz do pai na sala de parto. Se as rotinas 

hospitalares de parto derem chance, ele virará a cabeça de olhos arregalados na direção da tão conhecida voz (sugiro 
assistirem "breast crawling" no YouTube). 

Sabendo disso, talvez você se inquiete com um bebê que tenha sido separado da mãe logo ao nascer devido a 

uma internação na UTI, pela entrega em adoção ou, ainda, por uma separação evitável, como no caso de hospitais 
que seguem protocolos anacrônicos. Mas é aí, nas situações adversas, que o bebê mostra que, diferentemente dos 

porquinhos, é a linguagem que nos faz humanos. Fazemos uso da linguagem de forma tão radical, que algumas 
intervenções verbais podem reverter quadros somáticos gravíssimos na UTI neonatal e outras podem pôr tudo a 

perder. Enquanto os pais são bombardeados com disputas mercadológicas sobre o uso ou não da chupeta, do 
aleitamento, da cama compartilhada, do tipo de parto, busca-se ignorar que é da transmissão de nossas histórias e 

afetos – ambivalentes, falíveis – que o humano é feito. 

Cabe ao bebê chorar e cabe ao adulto estar lá para tentar acalmá-lo, não supondo que deveria ser capaz de 
adivinhar o que o bebê quer – nunca saberemos realmente o que um bebê queria, mesmo quando conseguimos que 

ele pare de chorar! Trata-se de tentar transmitir ao bebê que, na hora do sofrimento, ele não está sozinho. Alguém, 
que se dirige a ele como semelhante, que tem uma voz, um cheiro e um olhar de compaixão, não o abandonará. 

Consolo imperfeito, que sempre deixa a desejar. E é disso que se trata criar seres humanos. Trata-se de criar 

seres desejantes, e não porquinhos. 
 

VERA IACONELLI é psicanalista e consultora em educação fala relações entre pais e filhos, as mudanças de costumes e as 
novas famílias do século 21. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Janeiro de 2018. 
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Leitura de Carnaval (CONTARDO CALLIGARIS) 
 

O melhor talvez seja viver a cavalo, entre as duas: ler Heidegger, e também descer e pular num bloco 
 

 
 

PASSEI o Carnaval imerso numa leitura um pouco insólita (à vista do clima geral). Talvez tenha sido de 
propósito, para ser do contra. Ou talvez uma leitura filosófica seja apenas mais uma fantasia. O fato é que li, pela 

primeira vez, o pequeno livro de George Steiner (escritor e historiador das ideias e das literaturas) sobre "Martin 
Heidegger" (o filósofo alemão, 1889-1976) publicado em inglês em 1979 (Viking press). 

Nota: em 1975 me tornei membro da Escola Freudiana e comecei a clinicar em Paris. Ao mesmo tempo, até 77, 
eu era assistente na Universidade de Genebra: passava quatro dias em Paris e três em Genebra. Em Paris, além de 

continuar minha análise, eu frequentava o seminário de Jacques Lacan, os seminários de Roland Barthes (que 

orientava minha tese de doutorado) e os cursos de Michel Foucault. Em Genebra, eu tinha a chance de escutar 
George Steiner. Foi uma década de alegria. 

As obras essenciais de Heidegger eram leitura básica na Escola Freudiana de Paris (Lacan traduziu e publicou 
"Logos", do filósofo alemão, no número inaugural da revista "La Psychanalyse", em 1956). Recentemente, encontrei 

um delicioso relato do último encontro entre Lacan e Heidegger no livro "A Vida com Lacan", de Catherine Millot 

(Zahar). Achei comovedor o interesse extraordinário e o entusiasmo de Lacan por um pensador que o tocava, mas 
que estava engajado numa procura e numa aventura intelectual muito diferentes das dele. 

Enfim, na segunda parte de seu livro, Steiner oferece uma leitura de "Sein und Zeit" (1927 — em português "Ser 
e Tempo", Vozes) — a grande obra inaugural de Heidegger, a qual eu li em 70 ou 71, na tradução inglesa de 

Macquarrie e Robinson. Steiner se detém sobre a distinção, em Heidegger, entre Rede (a palavra ou a fala) e Gerede 

(o discurso, mas também a falação, a verborreia). Essa distinção ecoa, aliás, a que Lacan propôs entre "palavra plena" 
(a que nos produz como sujeitos) e "palavra vazia" (o tatibitati mental e insignificante no qual a gente se perde pelos 

botecos e os elevadores da vida). 
Na fala ou palavra plena o Ser estaria de alguma forma presente. Para explicar, note-se que a novidade 

heideggeriana é que, para ele, o Ser é indissociável do tempo — no mínimo, porque o Ser é sempre ser-para-sua-
morte futura. O Ser é trágico, fundamentalmente angustiado. De vez em quando, olhe pela janela, e estranhe o fato 

realmente bizarro de que existe alguma coisa em vez de nada. Mas, por favor, não se pergunte "por que" é assim, ou 

você periga inventar deus de novo, só estranhe. 
Então, a fala é habitada pela Angst, angústia. Quanto à falação, nossa conversa de elevadores e botecos, ela é 

habitada pelo medo, pelo Furcht. Mas que medo? Em 1927, numa época em que ninguém mencionava as patologias 
narcisistas, Heidegger coloca, ao centro da falação, o medo do que os outros podem pensar da gente — é esse medo 

que nos faz proferir besteiras inúteis e opiniões descabidas. Por esse medo, abandonamos a preocupação moral, pois 

só nos importa que os outros gostem da gente. 
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Steiner, em 1976, acha Heidegger premonitório. Quarenta anos depois, a fala plena, ironicamente Rede em 
alemão, parece ter se dissolvido nas redes sociais, onde o medo de que não gostem de mim preside à falação 

generalizada. 
Mas vamos devagar. Nem toda fala plena é boa. Nos anos 1920 e 1930, a sociedade europeia talvez fosse 

mesmo festeira, narcisista, fútil e falastrona. Nesse quadro, o nazismo, com sua promessa de morte e sacrifício, podia 

aparecer como a fala plena tão desejada para sair de vez da futilidade. Hoje também o radicalismo abstrato, o ódio, a 
raiva homicida parecem remédios contra a inautenticidade da falação de quem vive postando selfies de sua suposta 

felicidade, sempre com as costas viradas para o mundo (que é apenas o pano de fundo para seus sorrisos forçados). 
Heidegger, como se sabe, foi sensível ao charme do trágico nazista. Não deixa de ser curioso, porque ele 

pensava que a experiência da dimensão trágica da existência é sempre solitária --de cada um, separadamente. A 
coletividade só produz fala vazia, às vezes fútil, outras vezes perigosa. Em suma, a aspiração a permanecer sempre na 

experiência trágica do Ser pode produzir monstros. A falação coletiva produz vazio. O melhor talvez seja viver a 

cavalo, entre as duas: ler Heidegger, e também descer e pular num bloco. 
 

 
CONTARDO CALLIGARIS é psicanalista, doutor em psicologia clínica e escritor. Ensinou Estudos Culturais na New School 

de NY e foi professor de antropologia médica na Universidade da Califórnia em Berkeley. Reflete sobre cultura, modernidade 
e as aventuras do espírito contemporâneo (patológicas e ordinárias). Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Fevereiro de 

2018. 
 

Vitaminas e suplementos (DRAUZIO VARELLA) 
Nenhum medicamento da medicina do século 21 tem o poder milagroso de prevenir gripes, resfriados e infartos 
 


 

O MERCADO MUNDIAL de vitaminas e suplementos alimentares é bilionário. Só nos Estados Unidos, 

movimenta US$ 30 bilhões anuais, com mais de 90 mil produtos vendidos pela internet ou expostos em lojas que mais 
parecem hipermercados. Inquérito recente revelou que 52% dos americanos adultos consomem um ou mais desses 

produtos, enquanto 10% fazem uso de pelo menos quatro. Vitaminas e sais minerais (micronutrientes) lideram as 

vendas. 
O consumo está baseado na crença religiosa de que, dessa forma, o usuário mantém a saúde e evita doenças. 

Digo religiosa, porque nenhum estudo científico até hoje realizado foi capaz de demonstrar qualquer benefício dessa 
prática em pessoas bem nutridas. Pelo contrário, a ingestão de certos micronutrientes em doses diárias mais altas do 

que as recomendadas (betacaroteno, ácido fólico, vitamina E, vitamina A e selênio, por exemplo) pode aumentar a 

mortalidade geral e o número de óbitos por câncer e acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos. 
Em desacordo com a crendice popular, o ideal é que a fonte de vitaminas e sais minerais seja a alimentação. 

Uma dieta rica em vegetais e proteínas oferece os micronutrientes em proporções biologicamente equilibradas, 
enquanto a administração de um deles, em doses altas, corre risco de afetar o equilíbrio fisiológico do organismo. Isso 

quer dizer que a prescrição de vitaminas deve ser abandonada? Não, mas é preciso critério para receitá-las apenas 
nas condições em que existem evidências científicas dos benefícios. 

http://folha.com/no1540813
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1) Gravidez: no primeiro trimestre, toda mulher deve tomar ácido fólico para prevenir malformações do tubo 
neural do feto. É um dos raros micronutrientes  biodisponíveis mesmo na forma de suplementos ou alimentos 

fortificados. As grávidas devem ser aconselhadas a adotar dietas ricas em ferro e a fazer reposição se tiverem níveis 
baixos de hemoglobina. As vantagens da vitamina D e do cálcio não estão comprovadas. 

2) Bebês e crianças: bebês amamentados exclusivamente com leite materno devem tomar 400 unidades diárias 

de vitamina D desde o nascimento, até começar a receber leite fortificado com esse micronutriente. A partir dos 4 
meses, é preciso suplementar ferro até a adoção de dietas contendo esse mineral (geralmente depois dos seis 

meses). 
3) Adultos mais velhos: depois dos 50 anos, algumas mulheres e homens podem ter dificuldade de absorver 

vitamina B12. Nesses casos, estão indicados alimentos fortificados ou suplementos. Vitamina D deve ser receitada 
para aqueles que não se expõem adequadamente à luz solar. 

Quanto à reposição de cálcio (muito popular no passado), vários estudos levantaram a suspeita de que possa 

aumentar o risco de cálculos renais e doenças cardiovasculares. Em virtude dessas preocupações, a indicação deve 
ficar restrita aos que não consomem quantidades suficientes de leite, laticínios e vegetais escuros. Nessas situações, é 

mais prudente que a dose não ultrapasse 500 mg/dia. 
Existem outras condições que exigem suplementação: cirurgia bariátrica (complexo B, ferro, cálcio, zinco, cobre e 

multivitaminas), anemia perniciosa (vitamina B12), doença de Crohn e outras doenças inflamatórias intestinais (ferro, 

vitamina D, zinco, magnésio e multivitaminas), osteoporose (vitamina D, cálcio e magnésio). 
Considerar reposição, ainda, quando houver uso prolongado de medicações como os inibidores de bomba de 

prótons omeprazol, esomeprazol, pantoprazol (vitamina B12, cálcio e magnésio), metformina para diabetes (vitamina 
B12) e dietas restritivas ou pobres em micronutrientes (multivitaminas, B12, cálcio, vitamina D e magnésio). 

Caríssimo leitor, se você é daquelas pessoas bem alimentadas que não se enquadra nas situações descritas, mas 

tem fé nas vitaminas e suplementos industrializados para ajudá-lo a preservar a saúde e a prevenir gripes, resfriados, 
infartos e outras enfermidades, tira o cavalo da chuva. Nenhum medicamento da medicina do século 21 tem esse 

poder milagroso. 
Sem contar com a ajuda da farmacologia, só resta uma alternativa: menos excessos alimentares e mais atividade 

física. Não dá para passar o dia sentado comendo tudo o que está por perto. 
 

 
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, Fevereiro de 2018. 
 

Estou dentro (LUCIANO HUCK) 
 

Escrevo para dizer, mais uma vez, que não sou candidato a presidente. Mas se alguém imaginou que estou saindo 
de cena, errou na mosca 

Não existe vento bom para uma nau sem rumo. Mas desta vez não vou evocar Ulisses para ilustrar minhas 

reflexões. Escrevo aqui, mais uma vez, para dizer que não sou candidato a presidente do Brasil. Mas, se fosse 
somente esta a minha motivação, pouparia a todos de um terceiro artigo para defender a mesma tese, o que seria 

redundante e sem sentido. Escrevo para organizar e cadenciar as ideias e, mais do que tudo, para compartilhar com 

quem se interessa pelo que penso minhas crenças, meus sentimentos e aprendizados. 
Em novembro deixei claro aqui neste espaço que não seria candidato a nada. O ano começou e meu nome 

seguiu sendo ventilado no noticiário político e nas pesquisas eleitorais. Gente de todos os lugares, idades e crenças 
me procurou para depositar em mim suas esperanças, diga-se, já no fim. E, por mais coerente que eu tente ser, não 

posso esconder que o coração se encheu de força, a cabeça de ideias e que todas as intempéries e adversidades que 

os amigos mais queridos apontavam incessantemente, encolheram e ficaram minúsculas por alguns instantes. 
A recorrência desta hipótese em torno do meu nome fez ressurgir uma espiral positiva de tamanha força que foi 

humanamente impossível não me deixar tocar. Assim, a cabeça e a alma começaram a operar novamente seus ciclos 
de altos e baixos, trazendo de volta ao meu radar uma decisão avassaladora. 

Enquanto isso, a tal espiral novamente atraiu de forma ainda mais potente para perto de mim inteligências brilhantes, 
cabeças encantadoras, das mais experimentadas às mais novas e cheias de disposição. Gente que me fez voltar a 

acreditar na palavra servir no tempo e significados corretos. Um encontro de pessoas muito especiais com intenção 

genuína de sair da letargia e de se unir pelo que é comum. 
Foram centenas de conversas, cada uma delas um aprendizado. Ideias se conectando umas às outras e fazendo 

enorme sentido. No total, foram mais de dez meses de escuta profunda, debates, leituras, reflexão... um tempo de 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/huck-mantem-decisao-de-nao-concorrer-a-presidenci.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/11/1938495-no-rumo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/saida-de-huck-embola-o-jogo-da-candidatura-de-centro.shtml
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tanta intensidade e qualidade, que provocou uma revolução interna, virando do avesso tudo o que eu acreditava 
serem meus limites e demolindo os tetos que inconscientemente limitavam o espaço acima da minha cabeça. 

E o aprendizado, ainda que nunca termine, já me permitiu algumas conclusões. Desde revelar a amplitude do 
espaço que preciso e quero percorrer em termos de preparo pessoal e de conhecimento, até a certeza de que a 

renovação política é só um dos milhares de passos que teremos que dar coletivamente se quisermos mesmo que o 

Brasil seja um país mais justo, humano e eficaz. 
 

 

 
 

O apresentador de TV Luciano Huck durante palestra na primeira edição do Festival de Cultura Empreendedora, em 
São Paulo - Eduardo Anizelli/Folhapress 

 

É claro que não tenho, simplesmente porque não existe, um modelo preconcebido de panaceia universal para o 
Brasil, mas consegui ao longo da minha vida e, muito especialmente, nesses últimos meses, enxergar as grandes 

linhas de um projeto de país em que acredito. 
A tal espiral que mencionei antes teve o poder de me aproximar de mentes brilhantes de origens, idades, classes 

sociais, etnias e crenças diferentes que vem desenhando com maturidade, cautela e inteligência o Brasil 

absolutamente possível do futuro. E mais uma vez vou repetir algo que falei antes: vou trabalhar por este projeto com 
toda a força e energia que tiver em mim. 

Se alguém imaginou que estou saindo de cena, errou na mosca. Estou tendo a alegria e o enorme privilégio de 
ver de perto o nascimento dos novos movimentos cívicos que brotam pelo país afora. Me aproximei dos que 

enxergam caminhos mais alinhados com aqueles em que acredito, o Agora e o RenovaBR. Mas vejo que não só estes 
dois, mas todos os movimentos genuínos de renovação, independente da corrente ideológica que representem, 

poderão formar uma grande plataforma de mudança radical do esfarrapado quadro da política nacional. Todos juntos 

pela renovação verdadeira. 
Reafirmo minha convicção de que há tempos deixei para trás minha zona de conforto num caminho sem volta; 

vou servir, contribuir com meu tempo, dedicação e ideias para ressignificar a política no Brasil. Mas isso não se dará 
por geração espontânea. Temos que nos aproximar, colocar a mão na massa. Só a política pode de fato tirar essas 

ideias e projetos do papel. Não devemos renegá-la, mas sim ocupá-la com uma nova agenda e uma nova forma de 

exercê-la, ética e altruísta. 
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Quero concluir sugerindo a todos que não se deixem levar pela sensação de desânimo que o quadro social e 
político do país tem produzido. Da minha parte, vou dedicar todo o tempo e a energia que estiverem ao meu alcance 

para ajudar a fazer este Brasil que a gente merece definitivamente acontecer. Deste projeto, acredite, estou mais 
dentro do que nunca! Mas sei que este Brasil do futuro só tem alguma chance, se não depender de mim nem de 

qualquer indivíduo. Mãos à obra. 
 

LUCIANO HUCK é apresentador de TV e empresário. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Fevereiro de 2018. 
 

Intervenção federal na segurança do Rio é medida adequada para 
combater a violência? Sim (DURVAL LOURENÇO PEREIRA) 
 

A decisão é amparada pela Constituição. Não há o que se discutir a respeito de sua necessidade ou legalidade 


NESTE mês de fevereiro, a escalada da violência no Rio de Janeiro atingiu níveis inauditos. As três principais 
linhas expressas da capital do Estado foram fechadas por tiroteios entre a polícia e os traficantes. Em pânico, 

motoristas e passageiros acostumaram-se a deitar no asfalto, protegendo-se dos tiros. Pistolas, fuzis e metralhadoras 
de grosso calibre são parte do arsenal do tráfico. 

 

 
 

General Walter Braga Netto durante assinatura do decreto de intervenção federal na Segurança Pública do 

Rio de Janeiro (RJ), no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), nesta sexta-feira (16/2) 
 

Crianças e adolescentes são mortos por balas perdidas. Apenas no mês de janeiro registraram-se 640 tiroteios no 
Rio. O Brasil possui hoje um índice de crimes violentos por habitante maior que o de países em guerra civil, e o Estado 

do Rio de Janeiro imerso em uma das piores crises políticas, financeiras e morais da sua história é a face mais visível 

desse caos. Em virtude das circunstâncias, o presidente Michel Temer tomou uma medida extrema e inédita: assinou 
um decreto de intervenção federal na área de segurança do Estado do Rio de Janeiro. 

A decisão é amparada pela Constituição, tendo recebido o apoio do governador do Estado, Luiz Fernando Pezão 
(MDB). Não há o que se discutir, portanto, a respeito de sua necessidade ou legalidade. Para cumprir a missão, o 

Brasil possui um expressivo contingente de homens treinados em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/violencia-e-desordem-marcam-carnaval-do-rio-tres-pm-sao-mortos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/temer-assina-decreto-de-intervencao-militar-na-seguranca-do-rio-de-janeiro.shtml
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dispondo de centenas de oficiais experimentados em ações internacionais de sucesso, como no Haiti, talvez o maior 
êxito da ONU em missões de paz. Mas há outras considerações relevantes. 

A ação visa pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro, limitando-se à 
área de segurança pública. Ou seja: ataca os sintomas do problema e não as suas variadas origens. Para o criminoso, 

o custo-benefício em seu favor aumentou consideravelmente nas últimas décadas, quando o investimento nas forças 

de segurança foi negligenciado. Em nosso sistema educacional, o delinquente passou a ser visto não como algoz, mas 
como vítima da sociedade. Cadeia não resolve é o novo bordão. A questão da redução da maioridade penal arrasta-se 

sem solução no Congresso. 
Temos um Código de Processo Penal cada vez mais abolicionista, no qual o criminoso não fica muito tempo atrás 

das grades. O usuário de drogas, principal fonte de renda do tráfico, passou a ser diferenciado do traficante e ficou 
livre da pena de prisão. 

 

O terceiro dia de ocupação das tropas federais na Rocinha começou com aparente tranquilidade neste 

domingo (24) Vladimir Platonow - 24.set.2017/Agencia Brasil 
 

Há um enorme déficit de novas unidades prisionais, nas quais os bandidos geralmente usufruem de regalias: 

visitas íntimas, assistência financeira do Estado, uso de drogas e telefones celulares, transformando as celas em 

escritórios do crime. A complexa questão da violência no Rio de Janeiro arrasta-se por décadas, tendo sido jogada 
para baixo do tapete por sucessivos governos de viés populista, envolvidos em escândalos de corrupção. 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/08/1913374-apos-13-anos-brasil-deixa-o-haiti-entre-paz-fragil-e-miseria.shtml
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Ao contrário do senso comum estabelecido, não faltaram recursos financeiros, mas abundaram decisões políticas 
equivocadas que privilegiaram o investimento bilionário em megaeventos como os Jogos Pan-Americanos, a Copa do 

Mundo e a Olimpíada. A segurança pública ficou em plano secundário. A solução da violência na capital fluminense 
começa pelo restabelecimento da lei e da ordem, mas depende de medidas em outras esferas do poder público. O 

presidente tomou uma decisão necessária, porém o desafio de pacificar o Rio é muito superior ao visto no Haiti. Sob 

essa perspectiva, infelizmente, o Haiti não é aqui. 
 

DURVAL LOURENÇO PEREIRA, tenente-coronel do Exército, é mestre em operações militares pela Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro. Escreveu o livro Operação Brasil (editora Contexto). Jornal FOLHA 

DE SÃO PAULO, Fevereiro de 2018. 
 

Intervenção na segurança do Rio é medida adequada para combater 
a violência? Não (CARLOS FERNANDO DOS SANTOS LIMA) 
 

Não há plano, não há ideias novas, salvo se considerarmos nova a ideia de colocar as Forças Armadas na rua 
 

DUAS NOTÍCIAS correlatas parecem indicar um novo rumo para o final de mandato de Michel Temer na 
Presidência da República. A primeira é a criação do Ministério da Segurança Pública, retirando esse assunto das mãos 

do Ministério da Justiça. A outra é a decisão do governo federal de intervir na segurança pública do Rio de Janeiro, 
Estado que, reconhecidamente, vive o caos e a anarquia da inexistência fática do poder público. Medidas extremas 

podem parecer úteis, mas o problema de segurança do Rio e do Brasil é crônico, resultado de anos de políticas 

públicas falidas em um Estado dilapidado por lideranças políticas corruptas. 
 

 
 

Movimentação no Comando Militar do Leste na tarde desta sexta feira 16 após pedido de intervenção militar No Rio 
de Janeiro 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/temer-discute-nomes-de-jungmann-e-beltrame-para-seguranca-publica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/temer-assina-decreto-de-intervencao-militar-na-seguranca-do-rio-de-janeiro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/11/1936009-ex-governador-sergio-cabral-completa-1-ano-preso-integrado-a-rotina-da-cadeia-e-buscando-ser-mais-altivo.shtml
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Pensar que a questão possa ser resolvida por um "ippon", para usar a infeliz analogia do nefasto plano Collor, é 
ilusão de políticos pensando em candidaturas improváveis ou de ingênuos crentes em Papai Noel e Coelhinho da 

Páscoa. Não há plano, não há ideias novas, salvo se considerarmos nova a ideia de colocar as Forças Armadas na rua. 
E mesmo que haja repressão brutal da criminalidade organizada, ela se espalhará por outros Estados. Organizações 

criminosas são como água. Tente pegá-la fechando as mãos e ela escorrerá por entre os dedos. É preciso 

profissionalismo para resolver a questão, o que inclui também, e necessariamente, combater a corrupção da política 
do Rio de Janeiro e do Brasil. 

 

Forças armadas iniciam patrulha no Rio 
 

 
 

Soldado do exército patrulha os arredores do Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro Mauro 
Pimentel/Folhapress 

 

Além disso, outra fraude parece estar sendo encaminhada. Em caso de intervenção federal, o Congresso Nacional 

não pode emendar a Constituição Federal. O artigo 60, 1º, da Carta Magna diz expressamente que a "Constituição 
não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio". Assim, deve 

ser paralisado o processo legislativo de emendas constitucionais, o que afeta expressamente a PEC da reforma da 
Previdência. 

Não se trata, como pretendem os gênios jurídicos, de suspender a intervenção por um dia para votar a reforma. 
O que a Constituição defende é a higidez do processo decisório. Portanto, nem sequer podem ser abertas as 

discussões da Previdência ou de qualquer outra emenda constitucional. Com a decisão de Temer de intervenção 

federal até 31 de dezembro, toda aposta de seu governo ou desgoverno será pela solução do problema de segurança 
do Rio, pois estarão manietadas todas as profundas reformas de que o Brasil precisa. 

Para um governo com tantos problemas realmente significativos dentre os quais, não se nega, está o da violência 
urbana, é desanimadora a incapacidade de articular minimamente um plano para o Brasil, pelo menos para este ano, 

à espera de que haja vida inteligente no governo federal em 2019. A falência da segurança é apenas uma das faces 

das falhas da governança pública brasileira. Educação e saúde são outros exemplos. 

http://m.folha.uol.com.br/mercado/2010/03/707162-vinte-anos-depois-bloqueio-de-poupanca-do-plano-collor-ainda-assombra-o-pais.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/45272-forcas-armadas-iniciam-patrulha-no-rio
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/temer-evita-reforma-previdencia-em-discurso-em-rede-nacional.shtml










————————————————————————————————————————————— 
 33 

Qual será o "ippon" que o governo federal pretende dar a esses outros desafios? O Planalto não tem respostas 
para a nação. Precisamos resolver o problema financeiro do governo federal, é óbvio; recursos são condição 

indispensável para a manutenção de serviços públicos. 
É uma aposta errada e fracassada em seu nascedouro, todavia, pretender como única política pública a criação 

de um inimigo comum para unir a população - neste caso, a criminalidade organizada, esquecendo-se a própria e 

entranhada corrupção na política, uma criminalidade ainda mais organizada. Tentativas semelhantes de intervenções 
militares contra inimigos comuns, como a Argentina nas Malvinas e os Estados Unidos no Vietnã, após o entusiasmo 

inicial despertado, resultaram no gosto amargo do revés político e militar. Não se pode enganar a todos o tempo todo. 
 

CARLOS FERNANDO DOS SANTOS LIMA é procurador regional da República e membro da força-tarefa da Lava Jato no 
Ministério Público Federal em Curitiba. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Fevereiro de 2018. 
 

CHARGE DA SEMANA: Intervenção militar no Rio de janeiro. 
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