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MUNDO ROSA - Revolução feminista (CAMILA BRANDALISE e GIOGIA CAVICHIOLI) 
 

Mulheres se organizam em redes de apoio para ajudar umas às outras, combater a violência e o preconceito e 
conseguir mais respeito e oportunidades,em um vigoroso movimento que envolve famosas e anônimas e tem 
gerado mudanças cruciais na sociedade 
 

 
 

ONTEM E HOJE Mulheres que se tornaram referência para o feminismo: luta permanente 
3  

NUNCA fomos tão fortes. No último ano, mulheres denunciaram publicamente homens poderosos em casos de 
assédios. Organizaram manifestações em diferentes países contra o feminicídio e pela manutenção e ampliação de 
direitos. Criaram redes de apoio para ajudar vítimas de violência doméstica, de agressões e de estupros. 
Desenvolveram grupos de debate e de apoio mútuo nas redes sociais. Discutiram e condenaram o machismo, o 
racismo e a homofobia e trouxeram força para a nova onda de um movimento que tem mudado mentalidades, 
comportamentos e relações. Diante de tamanha mobilização, “feminismo” foi escolhida a palavra de 2017 pelo 
dicionário americano Merriam-Webster e a busca pelo termo no Google cresceu 200% desde 2016. “Estamos em um 
momento em que o feminismo se tornou a grande força de enfrentamento não só do machismo, mas que leva adiante 
a luta anti-racista e pelos direitos das mais diversas minorias políticas”, afirma a filósofa Marcia Tiburi, autora do 
recém-lançado “Feminismo em Comum” (Rosa dos Tempos). 
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Entre os marcos do feminismo atual estão as redes de 
solidariedade desenvolvidas por mulheres. A maioria de apoio 
para vítimas de violência. “São alternativas criadas já que as 
instituições tradicionais não são responsáveis o suficiente”, 
afirma Tiburi. As conexões se dão, em grande parte, pelas 
redes sociais. O Fórum Nacional de Políticas Públicas para 

Mulheres é um dos grupos de referência, começou como uma 
página no Facebook e depois migrou para o Whatsapp e hoje 
inclui pessoas de todo o País. “A ideia inicial era trocar 
informações sobre cursos e artigos e reunir contatos”, afirma 
Ana Victoriano, dona da iniciativa. “Mas hoje se tornou uma 
comunidade de ajuda a vítimas de agressões. Não imaginei 
que tomaria essa proporção.”  

Os pedidos de ajuda chegam diariamente e, por meio da 
rede, os contatos são feitos para que as mulheres possam 
receber orientação adequada. Depois de passar meses 
apanhando do marido, a advogada Maíra Moura Soares 
Neves, 41 anos, procurou Ana em outubro de 2017 e 
conseguiu deixar o casamento em que era agredida 
constantemente e do qual se via refém. “Em qualquer 
conversa, ouvia gritos de vagabunda ou recebia tapas”, diz. 
Moradora da cidade de Barra do Bugres, a 180km de Cuiabá 
(MT), era casada com um delegado e não tinha como 
denunciá-lo em uma delegacia.  

“Com certeza iam engavetar meu caso.” Maíra então 
usou o Facebook para pedir ajuda a Ana, que acionou 
conhecidas em São Paulo. Elas falaram com juristas no Mato 
Grosso que indicaram uma promotora em uma cidade 
próxima a dela. “Criaram uma corrente de ajuda”, diz. Em 
pouco tempo, uma denúncia foi feita contra o ex-marido de 
Maíra e ela se separou. A mesma promotora foi quem a 
ajudou a retirar seus pertences da antiga casa. Ao contar sua 
história, Maíra chora, respira fundo e conclui: “Eu estava de 
mãos atadas, mas essa rede de mulheres me salvou.” 

Duas campanhas recentes que surgiram nos Estados 
Unidos dão o tom da amplificação das transformações: “Me 
Too” (“eu também”, em português), em que mulheres 
expuseram abusadores contando suas histórias; e Time’s Up 
(algo como “esse tempo acabou”, em tradução livre), que 
inclui a criação de um fundo para ajudar vítimas de assédio 
sexual na indústria do entretenimento em Hollywood. Além 
dessas iniciativas, o fim das “grid girls”, garotas que 
frequentavam os locais de provas da Fórmula 1 com roupas 
minúsculas, também é um indício da mudança de postura em 

relação às mulheres. Outro exemplo é o latino-americano Ni 
Una Menos, que organiza passeatas anuais contra o 
feminicídio. O movimento chegou também ao Oriente Médio. 
No Irã, em janeiro e fevereiro deste ano, mulheres 
protestaram contra a obrigatoriedade do uso do véu, em 
vigor desde 1979. Cerca de 30 foram presas em uma 
manifestação recente. Na Arábia Saudita, o governo mudou 

uma lei que exigia o consentimento de um homem para que 
uma mulher abrisse uma empresa. O feminismo tem se 
espalhando por vários lugares do mundo e há causas 
similares. Mas é preciso pensar nas diversas realidades 
enfrentadas pelas mulheres, inclusive no Brasil. 
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MOBILIZAÇÃO Passeata em apoio ao movimento americano Me Too (Crédito:Juliette Pavy) 
 

 
 

MOBILIZAÇÃO Campanha contra o assédio durante o Carnaval de 2018 (Crédito:Silvia Izquierdo) 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2018/02/71-3.jpg
https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2018/02/70-3.jpg
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Feminismos 
 

O feminismo brasileiro tem características específicas como a necessidade de pensar as diferentes perspectivas 
envolvendo gênero e, principalmente, raça, classe e sexualidade. É um dos debates mais atuais dentro do movimento. 
“Ser branca em São Paulo é diferente de ser negra e nordestina”, diz Mafoane Odara, coordenadora de projetos do 
Instituto Avon. Diretora executiva da Anistia Internacional e fundadora da ONG Criola, Jurema Werneck aponta que o 
feminismo clássico trata da mulher branca de classe média, mas há outras questões que precisam ser mais debatidas. 
“O movimento ainda precisa ver como lidar com a maioria das mulheres, e isso inclui negras, trans, entre outros 
grupos”, afirma. Ela complementa: “Não digo que as pautas não ressoem, nem estou negligenciando reivindicações, 
mas é preciso retornar aos princípios do próprio feminismo de igualdade e justiça e ter olhar mais amplo.” Integrante 
da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, Juliana Gonçalves afirma que hoje o correto é falar sobre feminismos, 
no plural, e sobre como os grupos estão se articulando. “As sufragistas e a queima dos sutiãs são sempre lembradas, 
mas a resistência começou bem antes”, diz. “Enquanto as mulheres brancas estavam batalhando para entrar no 
mercado de trabalho, minhas ancestrais já trabalhavam há muito tempo.” Gonçalves ressalta que respeitar diferenças 
não pode ser motriz de desigualdade ou separação. Pelo contrário, é o que dá mais força. “Mas é preciso escuta. 
Quem tem uma bagagem diferente não pode ser tratada como uma desigual, pois a intolerância se traduz em 
números que matam e ferem.” 
 

 

AJUDA Depois de ser espancada pelo marido, a advogada Najara Barreto auxilia outras mulheres em situação similar 
(Crédito:Marco Ankosqui) 

 

No caso de mulheres negras, que representam um quarto da população brasileira, a sobreposição entre 
desigualdade de gênero e de raça resulta em números alarmantes. O Mapa da Violência 2015 mostra que a taxa de 
homicídios entre negras aumentou 54,2% entre 2003 e 2013. No mesmo período, a taxa entre brancas caiu em 9,8% 
(confira no quadro ao lado). Além disso, é o perfil social com os maiores índices de desemprego: 17,4% contra 11,6% 
da média feminina com ensino médio. Resistência do mercado de trabalho e violência constante são realidades 
também para transexuais e travestis, em um País com as mais altas taxas de assassinatos desse grupo no mundo. Em 
2016, aconteceu uma morte a cada dois dias. Diante desses dados e com a popularização do feminismo, discute-se 
atualmente a necessidade de olhar para as diferentes questões e se unir para combatê-los. “Essas outras vertentes 
surgem como forma de forçar o feminismo mais hegemônico a repensar suas práticas e perspectivas, se não a luta só 
serve para garantir igualdade a um segmento muito específico de mulheres”, afirma a escritora e militante feminista 
trans Amara Moira. 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2018/02/67-2.jpg
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Foi ao perceber a dificuldade de mulheres negras no mercado de trabalho que a empresária e coach Ana 
Bernardes teve a ideia de se dedicar a ajudá-las. Criou o grupo Afro Empoderadas e Empreendedoras, hoje com mais 
de 2 mil pessoas, e presta consultoria empresarial voluntária, em eventos e acompanhamento individual — como faz 
com a dentista Kátia Cristina da Silva Neves, que gere seu próprio consultório. “Percebi que somos nós por nós”, diz 
Bernardes. Para a promotora de Justiça Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, especialista em disparidades de gênero, a luta 
pela igualdade de oportunidades é justificada pelo efeito positivo também no desenvolvimento econômico. 

“Contemplar a parcela feminina da população, mais de 50%, fará com que o País seja mais desenvolvido”, afirma. 
“Por isso, podemos dizer que ser feminista e exigir mais espaços e oportunidades para as mulheres não tem a ver 
com ideologia ou tendência política para a esquerda ou direita, é uma questão, inclusive, econômica”, diz. Paes 
ressalta que, no último relatório do Fórum Econômico Mundial sobre disparidades de gênero, o Brasil caiu da posição 
79 para a 90. “Essa queda tem relação com a falta de mulheres em cargos de poder”. E isso inclui o ambiente político. 
“Com mais mulheres no Congresso, haveria mais medidas protetivas”, afirma. Na Câmara dos Deputados, elas 
ocupam 10,7% das cadeiras e, no Senado, 14,8%. 

O feminismo tem fomentado também mudanças no cotidiano dos brasileiros. A exemplo da discussão sobre a 
diferença entre assédio e paquera, que ficou mais intensa no início de 2018, quando a apresentadora americana 
Oprah Winfrey fez um discurso no Globo de Ouro falando sobre as situações vividas por mulheres na indústria do 
audiovisual em Hollywood. Na sequência, 100 francesas assinaram uma carta falando sobre o direito do homem de 
importunar uma mulher. Quais os limites da interação durante um flerte? O que é considerado ofensivo? Perguntas 
que muitas pessoas se fizeram podem ter sido respondidas durante o Carnaval deste ano, época em que os casos de 
violência sexual chegam a aumentar em 90%. Durante a folia, em diferentes cidades, foram distribuídos adesivos e 
cartazes com a frase “não é não”. Vídeos se propagaram pelas redes sociais com dizeres como “depois do não, tudo é 
assédio” e “meu corpo não é folia”, marcas de cerveja investiram em publicidade se posicionando contra abusos, 
cantores em blocos e trios elétricos lembraram a todo momento que violência contra a mulher é crime. E mais uma 
vez mulheres se organizaram com a campanha “Aconteceu no Carnaval”, site que recebe relatos dos abusos sofridos. 

 

 
 

HOLLYWOOD Atrizes e ativistas de preto em protesto no Globo de Ouro: fim de um longo silêncio (Crédito:Tara 
Ziemba) 

 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2018/02/69-3.jpg
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“Exigir mais espaços e oportunidades para as mulheres não tem a ver com ideologia” Fabiana Dal’Mas 
Rocha Paes, promotora de Justiça 

 

No ambiente de trabalho, assédios também não são mais vistos com naturalidade. Nas empresas e instituições, 
mulheres têm se organizado para discutir situações e apontar nomes, inclusive expondo situações nas redes sociais. 
Um caso emblemático no Brasil envolve o ministério que é sinônimo da diplomacia: o Itamaraty, que registra casos 
recorrentes de embaixadores assediando sexualmente as funcionárias sem receber punição. “O fato de não haver 
mulheres na alta cúpula explica como um assediador pode ocupar o mesmo cargo até hoje, pois há apoio de chefes”, 
afirma uma integrante do Grupo de Mulheres Diplomatas, que falou à ISTOÉ sob anonimato. Para mudar esse cenário, 
é preciso que haja também envolvimento dos homens. 

 

 
 

UNIDAS Manifestação com referência ao Time’s Up, fundo que ajuda vítimas de assédio na indústria do cinema 
(Crédito:NurPhoto) 

 

“Eles precisam entender a necessidade de abrir um espaço que é nosso mas que não estamos ocupando”, afirma 
a promotora Gabriela Manssur, autora do projeto Tempo de Despertar, curso voltado para explicar a agressores de 
mulheres a gravidade do crime e evitar que voltem a cometê-lo. 

 

Nada a perder 
 

Manifestações, campanhas, protestos, grupos, apoios. As redes de mulheres crescem e mostram o caminho que 
o feminismo brasileiro deve seguir nos próximos anos. A advogada Najara Barreto, 37 anos, é um exemplo de como 
uma ajuda pontual pode se expandir para o coletivo. Espancada pelo marido, não via a possibilidade de se separar por 
não trabalhar e ter que cuidar dos filhos. Com a ajuda do projeto Justiça de Saia, da promotora Gabriela Manssur, que 
auxilia vítimas de violência doméstica, conseguiu um emprego, se separou e hoje trabalha na equipe de Manssur. 
“Passo meu celular pra quem quiser, converso com as mulheres pelo Whatsapp, dou apoio total. Depois do que passei 
e por ter conseguido me reerguer, quero fazer com que outras vítimas sejam salvas também”, diz. A projeção que o 
movimento feminista e de solidariedade tem ganhado pode acarretar, segundo Tiburi, em um avanço reacionário. “O 
feminismo vai ser combatido porque é inovador e transformador, porque garante liberdades individuais e é 
ultrademocrático. A lógica da história é essa”, diz. “O sistema social atual cria o medo: de denunciar em uma 
delegacia, de procurar ajuda, de se manifestar”, afirma Tiburi, que conclui: “Mas as mulheres perceberam que 
perderam espaço, que são violentadas, fisicamente e em sua dignidade, no seu corpo e no seu trabalho. E agora não 
há nada a perder com essa luta, que só vai crescer.” 

 
 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2018/02/68-3.jpg
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CORRENTE Maíra Neves contou com uma rede de mulheres que auxilia vítimas de violência para sair de um 
casamento em que era agredida: “Elas me salvaram” (Crédito:Divulgação) 

 

 
 

EMPREENDEDORA A dentista Kátia Neves (esq.) e a coach Ana Bernardes: consultoria a mulheres que gerem o próprio 
negócio (Crédito:Gabriel Reis) 

 

CAMILA BRANDALISE e GIOGIA CAVICHIOLI são jornalistas e escrevem para esta publicação. Revista ISTO É, Fevereiro de 
2018. 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2018/02/72-3.jpg
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Linguagem é poder: sobre jogos sujos e democracia (MÁRCIA TIBURI) 
 

(Reprodução/Arte Revista CULT) 
  

LINGUAGEM é poder. Antes de serem puros e simples atos de comunicação, todos os atos da linguagem são 
atos de poder. Em um sentido puramente conceitual, poder é uma potencialidade dos corpos humanos. Poder é da 
ordem de algo que se exerce. Podemos dizer que ele é a ação de um corpo sobre um outro corpo que se transforma 
por meio dos atos que produz ou que sofre. A essa ação podemos dar o nome de linguagem. 

Neste sentido inicial e primeiro, o poder existe pura e simplesmente porque somos seres de relação e todas as 
relações implicam forças de natureza física, justamente porque somos corpos presentes, ou seja, estamos todos em 
estado de presença nesse mundo. Essa presença é a materialidade bruta sem a qual não há linguagem. A linguagem 
é como que um esforço do corpo de ir além dele mesmo, e a esse esforço podemos dar o nome de desejo. 

A presença se tornou algo tanto menos concreto quanto mais virtual, mas mesmo assim ainda implica os corpos 
e suas ações. A presença é o “estar”, mas é também o “aparecer”, ele mesmo um direito – o de estar em um lugar 
qualquer diante de outros, junto com outros, nas ruas, nas instituições, nos espaços públicos em geral. O direito de 
aparecer é um direito relacionado à liberdade individual que experimentamos em atos simples, tais como andar pela 
rua, sentar no banco de uma praça, ir ao cinema, entrar em uma igreja ou em um elevador. A questão da presença 
na internet também se relaciona a um direito de aparecer. Infelizmente, o que seria um simples direito em uma 
sociedade democrática torna-se apenas mercadoria em uma sociedade de mercado que apaga com a ideologia do 
econômico a função política da vida. 
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Ao mesmo tempo, o mundo que partilhamos hoje é povoado de imagens. Há imagens presentes (importante aqui 
pensar no que significa esse “estado de presença” dos corpos e das imagens no mundo) por todos os lados. E só por 
isso elas também exercem poder sobre os corpos que todos somos. Digo que somos corpos porque nosso corpo é 
nosso estar no mundo, não uma coisa, não um objeto que nós mesmos possuímos ou que é possuído por outrem. 

Em nosso senso comum, esse conjunto de teorias populares que usamos no cotidiano, poder é um conceito 
reduzido à lógica binária maniqueísta, na qual ele é considerado algo bom ou mau. Em um sentido conceitual, poder 

não é nem uma coisa nem outra.  A concentração ou a escassez, seu excesso ou sua falta é que tornam o poder 
problemático. Imaginemos uma relação entre alguém que não pode nada, ou alguém que tudo pode. Não é difícil 
imaginar que o simples poder pode, nessa relação desproporcional, transformar-se em violência. 

 

Jogos de poder 
 

Podemos usar o nome de “sujeito” para definir aquele que age sobre algo, e de “objeto” para definir aquilo ou 
até mesmo aquele sobre o que ou sobre quem se age. A relação entre dois sujeitos que não são reduzidos a objetos, 
define o mais rico dos experimentos da linguagem, o diálogo. Ele só acontece no momento em que conseguimos 
sustentar a condição de sujeitos. Em contextos nos quais um reduz o outro a objeto, a condição de possibilidade do 
diálogo está aniquilada. 

Reduzimos as pessoas a objetos todas as vezes em que as usamos como meios e não como fins. Como algo 
próprio dos corpos que entram em relação uns com os outros, o poder é inerente às relações. E apenas por isso ele 
pode se organizar como uma espécie de “jogo” regido por regras. O jogo é algo que não se joga sozinho e implica a 
compreensão das regras. Mas também a possibilidade de usá-las seja em benefício próprio, seja do coletivo. Damos o 
nome de poder político àquele que se exerce sobre corpos ou entre corpos atravessados por instituições. Corpos são 
atravessados por instituições em muitos momentos, e é difícil descobrir um instante em que estejam livres do poder 
político e totalmente lançados em uma espécie de pura relação em que a linguagem ainda não se encontrou com os 
jogos de força. Uma espécie de vida primitiva da linguagem, ou pura vida da linguagem. Daí que toda linguagem seja, 
mais cedo ou mais tarde, a forma primitiva da política e necessariamente ligada ao poder. 

 

O jogo democrático e o estado de exceção atual 
 

O poder político implica uma consciência das regras do jogo. Textos como a Constituição, por exemplo, são como 
que a regra básica de um jogo democrático.  O estado de exceção no qual estamos vivendo no Brasil atual, por 
exemplo, implica que as regras anteriormente acordadas foram burladas ou alteradas por um grupo que resolveu 
romper com as regras do jogo democrático. Quando isso acontece, quando o poder político é usado em benefício 
próprio ele é conspurcado. O próprio jogo é aniquilado e ninguém mais pode jogar. A democracia, como um jogo 
possível com regras que envolvem a todos, é interrompida. Resta aos que “podem” o mando, e aos outros, a 
obediência. 

O que se pode chamar de “jogo de poder” é estratégia de poder em seu sentido político. Todo jogo de poder é, 
na verdade, um jogo de linguagem. Há jogos de linguagem sem “jogos de poder”, mas não há jogo de poder sem 
linguagem. A linguagem preferida do jogo de poder político em seu estado deturpado é a da dominação e da 
violência. O poder político – aquele que se exerce juntamente com outro, ou contra os outros com a consciência do 
seu efeito – é como uma engrenagem, como um dispositivo, é como um organismo que funciona para fazer 
sobreviver a si mesmo. Como as pessoas se relacionam com esse poder é uma pergunta que deve ser respondida por 
cada um. 

Ninguém na sociedade humana, que é uma sociedade política – na qual mesmo quem não quer fazer política faz 
política, mesmo que a sua política seja uma espécie de antipolítica – , vive fora de relações de poder. Justamente 
porque não pode viver fora da linguagem. O poder político que não interessa a todos, a todos afeta e, na sua forma 

deturpada depende justamente desse desinteresse da maioria para manter-se como é. 
A pergunta que nos toca, nesse momento é: podemos jogar esse jogo? Ou devemos simplesmente deixar que 

aqueles que se colocaram como os “donos” do poder sintam-se tranquilos sem mais adversários dispostos a jogar o 
jogo da democracia? Fora do jogo da democracia, todo jogo de poder é um jogo sujo. Vamos aceitar? 
 

 
MÁRCIA TIBURI é graduada em filosofia e artes e mestre e doutora em filosofia. É professora do programa de pós-
graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Mackenzie, da graduação em Filosofia da Unicamp e 
colunista da Revista CULT. Publicou diversos livros de filosofia, entre eles “Filosofia Pop” (2011), “Sociedade Fissurada” 
(2013) e “Como Conversar com um Facista” (2015). Publicou também romances: “O Manto” (2009), “Era meu esse Rosto” 
(2012). Revista CULT Janeiro de 2018. 
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As fake news e a emergência de uma nova sociabilidade (DENNIS DE OLIVEIRA) 
 

(Arte Revista CULT) 
  

NO DIA 08 de fevereiro, o jornal Folha de S.Paulo decidiu que não iria mais publicar seus conteúdos no 
Facebook. O motivo foi a alteração dos algoritmos da rede social que passou a privilegiar a interação dos seus 
usuários com os perfis que mantém maior interatividade e afinidade, em detrimento das páginas mantidas por órgãos 
de comunicação. Segundo a própria Folha, mesmo antes desta mudança dos algoritmos, a interação de páginas dos 
dez maiores jornais brasileiros tinha caído 32%. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-facebook.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-facebook.shtml
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Esta relação da rede social de Zuckerberg com a mídia tradicional tem sido tensa e expressa esta mudança no 
ecossistema de comunicação, conforme abordei nas colunas anteriores. A argumentação dos donos da mídia 
tradicional é que a arquitetura do Facebook, particularmente após esta mudança dos algoritmos, privilegia a 
disseminação das chamadas fake news (notícias falsas), uma vez que o que vai importar na circulação da informação 
é o fato dela pertencer aos círculos de afinidades pessoais dos usuários. É o reforço das chamadas “bolhas sociais”. 

Em uma matéria publicada no mesmo dia 8 de fevereiro, a Folha de S.Paulo apresentou um levantamento em 

que constata que o alcance de páginas que divulgam fake news no Facebook cresceu 61,6% enquanto as que o jornal 
chama de “jornalismo profissional” caiu 21%. O levantamento foi feito entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018. As 
páginas de fake news que mais cresceram segundo este levantamento foram: “Apoiamos a Operação Lava-Jato”, 
“Partido Anti-PT”, “Folha Política”, “Plantão Brasil”, entre outras. 

O que é sintomático neste estudo é que estas páginas classificadas como de fake newspelo levantamento da 
Folha de S.Paulo estão alinhadas ideologicamente com a maioria dos jornais da grande imprensa que reclamam desta 
“concorrência desleal” na rede social. Isto nos leva a refletir se o problema é apenas de responsabilidade dos 
algoritmos do Facebook ou se é do clima de radicalidade política construída pelo próprio jornalismo de campanha das 
mídias tradicionais. 

Segundo levantamento feito pelo observatório Manchetômetro, que monitora as manchetes dos principais jornais 
brasileiros, desde 2015 o chamado “jornalismo profissional” tem sido extremamente desfavorável a personagens como 
Lula nas matérias. É evidente que este comportamento ideológico do jornalismo tem impactos na opinião pública. E 
isto reverbera nas redes sociais em que esta percepção negativa se transforma em um comportamento de busca de 
narrativas que confirmem posições pré-concebidas. 

O professor Muniz Sodré, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma que as tecnologias da informação e 
comunicação geram uma “tecnologia de sociabilidades”. Tal tecnologia é disruptiva em relação à concepção 
autocentrada e universal de sujeito, já desmontada com os deslocamentos impostos pelas reivindicações de 
movimentos sociais de especificidades de classe, etnia e gênero, em particular das suas posições sociais. Os projetos 
destes movimentos, que têm o seu auge nos anos 1960 – mas que são reapropriados pelas lógicas discursivas do “fim 
das utopias” e das “grandes narrativas” nos anos 1980 -, dão base para um relativismo absoluto na 
contemporaneidade, sendo esta a base política que configura as atuais tecnologias de sociabilidades. 

Em outras palavras, a disputa entre a mídia tradicional e o Facebook, além da disputa do bolo publicitário 
(conforme vimos na coluna anterior, a maior parte do capital mídia é apropriado pelos suportes distributivos e não o 
setor de produção de conteúdo), se dá entre uma velha forma de exercício de poder, baseada na autoridade de fala 
conferida a um conhecimento centrado na razão instrumental (e daí os seus protagonistas se autolegitimam como 
detentores de saberes instituídos, os intelectuais orgânicos do poder) e uma nova forma de poder que nasce a partir 
da visibilidade garantida pelo poder de sedução (protagonistas legitimados pela capacidade de mobilizar sensações 
íntimas, as chamadas celebridades). 

Um copo com metade da sua capacidade de água pode ser considerado meio cheio ou meio vazio. Ambas 
afirmações são verdadeiras mas indicam aspectos valorativos distintos que para se legitimarem necessitam de uma 
ordem de argumentos (os porquês de usar cheio ou vazio para definir este copo). As redes sociais, entretanto, 
possibilitam equivaler neste debate uma afirmação de que este copo está “totalmente vazio” ou “totalmente cheio”. E 
o alcance destas afirmações dar-se-á não por uma ordem argumentativa mas pela capacidade de sedução de quem a 
narra. 
 

DENNIS DE OLIVEIRA possui graduação em Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo pela Universidade de São 
Paulo (1986), mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (1992) e doutorado em Ciências da 
Comunicação pela Universidade de São Paulo (1998). Atualmente é professor em RDIDP (Regime de Dedicação Integral à 
Docência e à Pesquisa) na Universidade de São Paulo. Revista CULT, Fevereiro de 2018. 
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O que as Selfies dizem sobre a personalidade? (MARCO CALLEGARO) 
 

Recente pesquisa aponta que a postagem de fotos de si mesmo nas redes sociais revela aspectos da 
personalidade que fazem parte da tríade sombria de traços negativos 
 

 
 

A POSTAGEM de fotos em redes sociais certamente traz informações sobre aspectos de 
nossa personalidade, mas só mais recentemente pesquisas têm sido realizadas para investigar cientificamente a 
questão. Uma das medidas mais em alta sobre os traços de personalidade é a chamada dark triad ou tríade sombria, 
que envolve três componentes: narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. 

Estudos recentes têm relacionado a postagem de selfies com as medidas de personalidade, inclusive com a 
tríade sombria. Homens que postam mais frequentemente selfies em sites de mídia social como Facebooktêm maior 
probabilidade de apresentar traços de personalidade narcisista e antissocial (psicopatia). 

Os homens que postam uma série de fotos de si mesmos e gastam mais tempo editando-as são 
mais narcisistas, segundo o estudo. Aqueles que editam selfies previamente tiveram maior pontuação do que a 
média em medidas de narcisismo. Narcisistas tipicamente pensam muito favoravelmente sobre si mesmos, que são 
mais inteligentes ou mais atraentes do que os outros, enquanto que aqueles com tendências psicopáticas tendem 
a ser mais impulsivos e exibir uma falta de preocupação com os sentimentos dos outros. 

Uma das descobertas mais interessantes é a de que esses sujeitos que postam mais selfies têm alta pontuação 
em outros traços de personalidade antissocial, como tendência à psicopatia e à auto-objetificação. Claro que isso não 
significa que homens que postam selfies são psicopatas narcisistas, mas esses traços são mais altos do que a média 
nesses sujeitos da amostra. Para o estudo, 800 homens completaram um questionário com perguntas sobre 
seus hábitos de postagens de fotos em redes sociais, e depois responderam a inventários sobre traços de 
personalidade e auto-objetificação. Quanto mais esses homens editavam as fotos antes de postar, maior sua 
pontuação em narcisismo, mas não havia ligação desse comportamento da edição das fotos com a psicopatia. 

Esse resultado faz sentido porque a psicopatia é caracterizada pela impulsividade. Os sujeitos mais impulsivos 
tiram fotos e as postam imediatamente. Já o gasto de tempo editando as fotos antes de postá-las está ligado à auto-
objetificação, que é a tendência de colocar mais valor na sua aparência do que em suas qualidades pessoais. Essa 
tendência de mais preocupação com sua aparência cresceu muito com o uso de redes sociais, ou seja, temos cada 
vez mais inclinação à auto-objetificação na sociedade contemporânea. Embora o estudo tenha sido feito com amostra 
masculina, outros estudos confirmam as mesmas tendências para mulheres, com exceção da presença de psicopatia. 
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Outro estudo, também com homens, traçou correlações diretas entre maior pontuação em narcisismo e o tempo 
gasto em redes sociais. Ou seja, homens com inclinações narcisistas ficam mais tempo em redes sociais. Quanto mais 
pontuação em narcisismo e psicopatia, maior o número de selfies postada em redes sociais. Já os traços de narcisismo 
e auto-objetificação estavam relacionados a mais tempo editando as fotos antes de postá-las em sites de redes 
sociais. De fato, nosso comportamento em mídias sociais expressa características de nossa personalidade, tanto 
positivas como negativas, como revelam as investigações. 
  

MARCO CALLEGARO é Psicólogo, Mestre em Neurociências e Comportamento pela Universidade Federal de Santa 
Catarina. Diretor do Instituto Catarinense de Terapia Cognitiva (ICTC) e Diretor cientifico do Instituto Paranaense de Terapia 
Cognitiva (IPTC). Foi Presidente fundador da Associação de Terapias Cognitivas de Santa Catarina (ATC/SC). Presidente da 
Federação Brasileira de Terapia Cognitiva (FBTC) gestão 2009-2011. Autor do livro que recebeu prêmio Jabuti em 2012 O 
Novo Inconsciente: Como a Terapia Cognitiva e as Neurociências revolucionaram o modelo do processamento 
mental (Artmed, 2011). Presidente da Associação de Psicologia Positiva da América Latina (APPAL) na gestão 2015-2017. 
Revista CULT, Fevereiro de 2018. 
 

Pessoas religiosas são mais felizes que as demais? (KAYODA NGAMABA) 
 

Para pesquisador, a religião até ajuda na felicidade, mas saúde e dinheiro no bolso são mais eficientes 
 

 
 

BUDISTAS ENTÃO ENTRE OS QUE APRESENTAM OS MAIORES ÍNDICES DE FELICIDADE. (FOTO: CREATIVE 
COMMONS / SHARONANG) 
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O QUE faz as pessoas felizes? Essa questão pode ser difícil de responder. Felicidade vem sendo discutida por 
toda a história. Filósofos, pensadores e ativistas, como Aristóteles, Jean Jacques Rousseau, Jeremy Benthan e 
Bertrand Russel, tem considerado a felicidade e a satisfação de viver como um dos objetivos principais da motivação 
humana. Mas felicidade e satisfação de viver podem ser difíceis de definir. Enquanto os dois fazem parte do bem-estar 
pessoal, felicidade se refere às emoções individuais, sentimentos e humores. Satisfação de viver, por outro lado, tem 
mais a ver com a forma que a pessoa pensa sobre a própria vida como um todo - incluindo seus relacionamentos. 

 
Estudos anteriores sugerem que a “pessoa feliz” é jovem, saudável, bem educada, bem paga, otimista e 

extrovertida. A mesma pesquisa concluiu que as pessoas mais felizes tendem a ser religiosas, casadas, com grande 
auto-estima e moral de trabalho, e aspirações modestas. Isso indica que o seu gênero e nível de inteligência não 
necessariamente vem ao caso. 

Uma pesquisa sugere que, ao redor do mundo, 84% das pessoas pertencem ou estão conectadas a algum grupo 
religioso. E nossa pesquisa recente observa se diferentes religiões experimentam diferentes níveis de felicidade e 
satisfação na vida. Os resultados mostram que a religiosidade individual e o nível de desenvolvimento do país afetam 
ambos a felicidade das pessoas e a satisfação com suas vidas. 

 

Estudo da felicidade 
 

Nosso estudo olha para um grande número de diferentes regiões por cem países - de 1981 a 2014 - usando 
dados da Pesquisa Mundial de Valores. Nossas resultados sugerem que Protestantes, Budistas e Católicos Romanos 
são mais felizes e satisfeitos com suas vidas, comparados com outros grupos. Judeus, Hindus, Muçulmanos e os não-
religiosos estão no meio termo, enquanto Cristãos Ortodoxos apresentam os níveis mais baixos de felicidade e 
satisfação com suas vidas. 

Em nossa pesquisa, nós encontramos que muitos fatores estão positivamente associados com felicidade e 
satisfação com a vida. Isso inclui ser protestante, mulher, casada, jovem (entre 16 e 24 anos). A situação financeira 
de casa também influencia, assim como o estado de saúde da pessoas e a liberdade de escolha. Nós descobrimos que 
o orgulho e confiança na nação são termos importantes nos rankings de felicidade, assim como ter amigos, família, e 
tempo de lazer. Atender semanalmente a prática religiosa também foi descoberto como fator importante. Por outro 
lado, ser desempregado e ter baixa renda foi negativamente associado à felicidade e satisfação. 

Um olhar mais próximo da magnitude da associação entre esses fatores e a felicidade e satisfação de viver revela 
que a saúde, estabilidade financeira e liberdade de escolha, ou controle sobre a própria vida, como fatores 
importantes. Mas mais pesquisas são necessárias para entender por que alguns grupos religiosos são mais felizes e 
satisfeitos que os outros. 

 

Objetivo global 
 

Em anos recentes, o interesse em pesquisar o bem-estar surgiu - com economistas, como o vencedor do Nobel 
Joseph Stiglitz concordando que é hora de mudar a ênfase na medida da produção econômica, para medir a felicidade 
e satisfação pessoal das pessoas. Mas fazer da felicidade humana um guia geral para o progresso humano requerem 
boas informações a respeito da qualidade da vida humana - e isso é algo que infelizmente anda faltando na maioria 
dos países. 

Enquanto isso, talvez valha a pena para indivíduos e governos se engajarem em uma psicologia positiva. Um 
novo estudo mostra que escolas que ensinam psicologia positiva melhora radicalmente a felicidade de seus pupilos em 
países tão variados quanto Peru, China, Butão e Austrália. Fica claro que, enquanto a felicidade pode significar coisas 
diferentes para pessoas diferentes, existem princípios de união fundamentais que nos tornam mais propensos a sentir 
felizes ou infelizes. Nossos resultados sugerem que, melhorando o acesso ao sistema de saúde e apoiando as 

necessidades financeiras básicas, governos podem fazer muito para ajudar a impulsionar o bem-estar das pessoas e a 
satisfação com a própria vida. 

 

KAYODA NGAMABA é Pesquisador associado no Departamento de Política e Trabalho Social, na Universidade de 
York, no Canadá. Texto publicado originalmente em inglês no The Conversation. Revista GALILEU, Fevereiro de 
2018. 
 
 

 

https://theconversation.com/are-religious-people-happier-than-non-religious-people-87394
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“Nudez” na internet – um beco sem saída (LUÍZ BORGES D’URSO e LUZ FIZZOLA 

D’URSO) 
 

 

A INTERNET é, sem dúvida, uma importante ferramenta do mundo moderno, mas é preciso muita cautela, 
quando se faz uso dela. Não é por acaso que, a cada dia, aumenta a ocorrência de crimes praticados neste espaço da 
web, são os chamados cibercrimes, que, de certa forma, aparentam proteger o criminoso, todavia, ilusoriamente. 

O anonimato na internet é uma falsa sensação, pois, com o avanço da tecnologia, investigações podem detectar 

a autoria destes crimes. Estas investigações, geralmente, são realizadas pelas Delegacias de Combate a Crimes 
Digitais, com policiais habilitados para novas modalidades de investigação. Existem situações, nas quais, embora a 
investigação tenha sucesso, detectando a autoria do crime, por vezes, esse autor é um menor de idade, o que resulta 
em profunda frustração quanto à punição. 

Atualmente, tem se constatado uma verdadeira onda entre os menores de idade, que se retratam nus e enviam 
estas fotos a terceiros, por aplicativos de envio de imagens ou mensagens. Estas fotos denominam-se “nudes”. 
Infelizmente, em alguns casos, aquele que recebe as imagens, salva as fotos e as repassa para grupos e nas redes 

sociais, podendo até criar perfis no Facebook e no Instagram, objetivando divulgar estas fotos de nudez, tudo 
realizado, muitas vezes, somente por menores de idade. 

Nestes casos, entra-se num beco sem saída, pois, embora a primeira postagem da imagem de “nudes” devesse 
ficar no âmbito privado, as postagens seguintes ganham domínio público e perde-se totalmente o controle sobre estas 
fotos. 
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Misoginia: feminicídio ou femicídio? 
  

Caso o autor, que compartilha ou divulga estes “nudes” de menores de idade seja um indivíduo maior de 18 
anos, responderá pelo crime previsto no artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê uma 
pena de reclusão de 3 a 6 anos para quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, publica ou divulga esse tipo de 
foto, podendo também responder pelo crime de difamação. 

Por mais competente que seja a investigação e a respectiva reação, na prática, o que se consegue remover da 
internet são apenas algumas publicações indevidas dos “nudes”, identificando quem as postou, mas, muitas outras 
fotos permanecerão espalhadas pela web e armazenadas nos dispositivos de diversas pessoas que as receberam. 

 
DIVULGAÇÃO 
 

Aliás, é bom advertir que, o simples fato de um maior, armazenar, sem compartilhar tais fotos de menores, 
também comete crime, que é previsto no artigo 241-B do ECA, com pena de reclusão de 1 a 4 anos. 

A lei estabelece tratamento diferente quando o autor do armazenamento ou do compartilhamento dos “nudes” 
seja menor de idade. Neste caso, o máximo de consequências que suportará pelas publicações ou armazenamento 
será uma medida sócio-educativa pelo cometimento de um ato infracional, tudo à luz das previsões também do ECA, 
que afasta o crime e a pena, justamente por tratar-se de menor. Portanto, existem consequências, embora sejam elas 
muito brandas. 

Apesar de toda essa reação, o problema não estará resolvido, pois estas fotos já em domínio público, é comum a 
reiteração de seu envio e compartilhamento entre os menores, geralmente conhecidos entre si, integrantes do mesmo 
colégio, do clube, do bairro, etc. Novas publicações e novas páginas nas redes sociais com estes “nudes” podem ser 
criadas com facilidade, reclamando a vigilância permanente da vítima que, a cada nova investida criminosa, terá de 
tomar providências para diminuir os danos, especialmente psicológicos que suportará. 

Pode-se comparar à situação daquele que enxuga gelo, pois, por mais trabalho que tenha, jamais conseguirá seu 
intento de secar totalmente aquele gelo. Assim, após o primeiro envio de “nudes” (o que jamais deveria ocorrer), não 
se controla mais o alcance destas fotos, que poderão ser reproduzidas infinitamente. A sociedade está cada vez mais 
intolerante 
  

IMPACTO 
 

As consequências são imprevisíveis. Já se viu notícias de adolescentes, que após a circulação de seus “nudes”, 
diante do sofrimento suportado em razão do bullying e da vergonha, chegam até ao suicídio. É por isso que a Internet 
pode ser um beco sem saída para quem está nessa situação, todavia é um beco cuja entrada pode ser evitada. 

Considerando que estamos falando de jovens adolescentes, frágeis e vulneráveis, que precisam da aceitação do 
seu grupo, e que são criaturas ainda em formação, há que se reclamar a responsabilidade dos adultos, especialmente 
dos pais e das autoridades, em preparar estes adolescentes para resistir a tais apelos e modismos. 

Por tudo isso, nossa sociedade precisa, urgentemente, de um programa de Educação Digital, não para os 
adolescentes aprenderem a trabalhar com computadores, pois isso eles já dominam desde tenra idade, mas para 
alertá-los dos riscos e dos perigos que rondam a internet, reiterando a inexistência do anonimato na web, revelando a 
eles sobre a falta de controle do que é postado e todos os riscos desta exposição virtual que ganha domínio público. 

Quanto aos cibercriminosos adultos, estes se encontram sempre um passo à frente do avanço das investigações, 
que permanecem em seus “calcanhares”, identificando-os e punindo-os, pois existem ferramentas tecnológicas e 
legislativas para tanto, sempre em desenvolvimento. 
  

Prof. Dr. LUÍZ BORGES D’URSO é Advogado Criminalista, Mestre e Doutor em Direito Penal pela USP, Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo por três gestões (2004/2006 – 2007/2009– 2010/2012), Conselheiro 
Federal da OAB. Dr. LUZ FIZZOLA D’URSO é Advogado Criminalista, Pós-Graduado pela Universidade de Castilla-La 
Mancha (Espanha), Membro do Grupo de Estudos de Direito Digital e Compliance da FIESP, Membro Efetivo da Comissão 
Especial de Direito Digital e Compliance da OAB/SP e integra o escritório D’Urso e Borges Advogados Associados. Revista 
VISÃO JURÍDICA, Fevereiro de 2018. 
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http://visaojuridica.uol.com.br/2017/10/16/a-sociedade-da-intolerancia/
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Vem logo, meteoro! (MALU FONTES) 
 

DIANTE do surrealismo no qual tem se transformado a realidade brasileira nos últimos anos, raro é o dia em 
que não se lê nos feeds de redes sociais alguém reagindo a algum fato absurdo com a expressão “vem logo, 
meteoro!”. Não é que o universo ouviu o clamor das redes implorando rapidez na vinda do meteoro e o mandou? E 
como a Bahia tem precedente em tudo o que de mais absurdo pode acontecer no Brasil (e quem disse isso não fui eu, 
mas Otávio Mangabeira, governador da Bahia na década de 1947 a 1951), para qual direção o meteoro vinha 
direcionado? Para a Bahia, lógico. E sorte de quem vivia invocando-o, subestimando a força das palavras no universo, 
pois foi por pouco, em se tratando de um corpo celeste. O meteoro caiu no mar, a cerca de 92 Km da costa baiana. 

Sem um meteoro destruidor invocado nos comentários de redes sociais para chamar de nosso, já que a queda foi 
no mar, restou um fio de consolo. No dia seguinte ao clarão, um senhor apareceu na imprensa com um pedaço 
disforme de metal. A geringonça foi achada em seu terreno, em Monte Gordo, Camaçari, a 30 km de Salvador, e 
pesava cerca de 3 quilos. Outra decepção: não era um pedaço do meteoro, segundo o Instituto de Geociências da 
UFBA. Era um prosaico fragmento de lixo espacial, um pedaço desses instrumentos que os pesquisadores constroem e 
enviam para o espaço para fazer pesquisas. A maioria se desintegra por lá mesmo e um dos pedacinhos calhou de 
cair em Monte Gordo, justo no terreno de Seu Edinei. 
 

É UM AVIÃO 
 

Ainda não foi desta vez que tivemos a sorte de ver um caco de meteoro recém-caído a olho nu. Nem a má sorte 
de sermos varridos do planeta por um. Mas nem por isso Salvador ficou sem um assombro tamanho gigante na 
semana do meteoro. Não é que, no meio de uma tarde de um dia de verão, até o mais sensato dos seres que 
passavam pelas imediações do Aeroporto de Salvador teve uma visão tão surreal e incrível quanto a do clarão? 

Pode ser tudo, menos normal, o fato de alguém estar trafegando, dirigindo seu carro ou dentro de um ônibus, e 
descobrir com os próprios olhos, e não por uma informação no celular ou no rádio, que o que está causando a sua 
retenção em um engarrafamento gigante é nada menos que um avião no meio do asfalto. Não se tratava de um 

acidente com um helicóptero que fez um pouso de emergência numa das principais vias de acesso da cidade. Era um 
avião, daqueles gigantescos, deteriorado, acabado, como se fosse uma ruína maquiada para o cenário de um filme 
futurista ambientado num lugar onde não havia mais sinais da presença humana. 
 

BOLA DE AMOR  
 

Para quem não soube da cena fantasmagórica, era um dos aviões do sucatão da Vasp, falida há anos. Acharam 
por bem remover a sucata do Aeroporto no meio da tarde e com um caminhão puxando um avião. Claro que o 
caminhão e o avião engasgaram na pista e travaram o trânsito em meio mundo da cidade. É uma comédia pronta 
para viralizar. Pena que ninguém deve ter filmado começo, meio e fim do avião no trânsito. 

E voltando ao caso do meteoro, o melhor de toda a cobertura foi a entrevista de duas moças que não tinham 
visto o clarão. Melhor depoimento. A entrevistada não viu o fenômeno, mas o narrou com detalhes psicodélicos e até 
acrescentou um dado novo, até onde se sabe inexistente, ou que só ela, não se sabe como, tomou conhecimento: o 
clarão queimou uma aeronave em Recife. Uma das moças disse desejar que aquela bola de fogo possa se transformar 
em uma bola de amor. A outra afirmou que o clarão chegou a questionar a nossa existência na terra. Então tá. E fica 
a dica: os melhores entrevistados sobre fenômenos dos quais ninguém entende são aqueles que o desconhecem, mas 
ouviram falar do assunto nas redes sociais. São as novas teorias do jornalismo em tempos de likes.    
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 











————————————————————————————————————————————— 
 19 

Esquerda, direita e o embargo da memória (ELIANE BRUM) 
 

Como no Brasil atual o original e o realmente novo são silenciados para que os discursos viciados possam ser 
mantidos para a ocupação do poder 
 


Ribeirinho no lago morto de Belo Monte LILO CLARETO 

 

APÓS A condenação de Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância, intelectuais bastante respeitáveis 
defenderam, no campo da esquerda, mais uma vez, que não é hora de debater os 13 anos do PT no poder. A 
justificativa é a de que o momento exige que a esquerda e a centro-esquerda se unam para enfrentar a direita, em 
nome da democracia. Ao mesmo tempo, no campo da direita, que tampouco é coesa, Michel Temer (MDB) e as forças 
que o sustentam no poder, apesar das denúncias de corrupção (ou por causa delas), inventaram uma operação militar 
no Rio de Janeirocomo mote popular para ter peso e influência na eleição de 2018. 

Num campo, apresenta-se uma demanda para embargar a memória. No outro, usa-se a marquetagem política 
para silenciar realidades, criando um espetáculo. Ao ser produzida como factoide, caso da intervenção federal no Rio, 
o ato encobre o fato. A segurança é uma questão urgente. Mas não é possível enfrentá-la sem admitir que a política 
de “guerra às drogas”, que já foi abolida em partes mais sérias do mundo, é parte determinante do aumento da 
violência. 
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Em vez de admitir a falência da política de “guerra às drogas”, Temer consolida com a operação militar a 
guerra também como estética 
 

Em vez disso, consolida-se, pela escolha de uma operação militar, com soldados e tanques nas favelas e 
comunidades pobres, a guerra também como estética. De espasmo em espasmo, toda a atenção e a energia são 
deslocadas tanto para construir o espetáculo como para desconstruí-lo, como se testemunhou desde o anúncio da 
operação que tragou as atenções no Brasil e a maior parte do noticiário. Enquanto isso, o país se arruína um pouco 
mais. 

Não pretendo usar mais parágrafos para analisar a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro como 
silenciamento das causas reais de uma violência que tem destruído as vidas dos mais pobres, em muito maior número 
a dos jovens negros. Há uma quantidade considerável de análises consistentes em circulação, produzidas por gente 
que se dedica ao tema há muitos anos. Meu ponto nesse artigo é analisar o silenciamento produzido no campo da 
esquerda ligada a Lula e ao PT. E como esses silenciamentos, só aparentemente polarizados, se conectam e se 
confundem. 

A recente declaração do comandante do Exército ilumina a questão: o general Eduardo Villas Bôas afirmou, em 
19 de fevereiro, que os militares que atuarão na intervenção no Rio precisam de “garantias para agir sem o risco de 
surgir uma nova Comissão da Verdade”. O que significa essa declaração? Que haverá torturas, sequestros e 
assassinatos de civis nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro como houve na ditadura civil-militar (1964-1985)? 
Que o general quer “garantias” para que as tropas possam torturar, sequestrar e assassinar civis em nome do Estado, 
na operação do Rio, sem responder por isso? Que o general quer quebrar a lei e oficializar o Estado de exceção? 

A crise da democracia é global, mas há algo de particular na crise de cada país. Já escrevi em artigo anterior que 
acredito que as raízes da atual crise da democracia no Brasil estão no próprio processo de retomada da democracia, 
após 21 anos de ditadura. As raízes da atual crise brasileira estão no apagamento dos crimes do regime de exceção e 
na impunidade dos torturadores e assassinos a soldo do Estado. 
 

Uma democracia que ultrapassa os 30 anos sem lidar com seu passado contém um forte fator de 
desestabilização 
 

Ao retomar a democracia sem lidar com os mortos e os desaparecidos da ditadura civil-militar, o Brasil seguiu 
adiante sem lidar com o trauma. Um país que, para retomar a democracia, precisa esconder os esqueletos no armário 
– ou em covas clandestinas – é um país com a democracia deformada, no qual as fardas são sempre um ponto de 
instabilidade assombrando o cotidiano. Uma democracia deformada está aberta a mais deformações, como a história 
recentíssima do Brasil é pródiga em provar. 

A desmemória não é um traço banal na história do Brasil. Ela costuma ser defendida como um “agora não é 
hora”, “este não é o momento”, “depois a gente cuida disso”. Foi assim com a Lei da Anistia, de 1979, que até 
hoje grupos da sociedade lutam para rever com o objetivo de fazer a justa responsabilização dos torturadores e 
assassinos do regime. O ato mais significativo para lidar com a memória do período de exceção foi justamente 
a Comissão da Verdade sobre os crimes da ditadura, que tanto preocupa o general, e a série de movimentos em torno 
dela, como as Clínicas do Testemunho pelo Brasil afora. 

Esse processo de produção e documentação da memória sobre a ditadura foi, porém, interrompido pelo atual 
governo. O fato de que a democracia no Brasil supera os 30 anos sem lidar com o passado autoritário é um forte fator 
de desestabilização que costuma ser minimizado. Os efeitos do apagamento estão visíveis hoje nas ruas. 
 

A esquerda ligada a Lula e ao PT tem atuado para embargar a memória 
 

O Brasil é carente de uma direita com postura responsável e projeto consistente, capaz de pensar o país para 
além da política rasteira de ganhos privados e locupletações imediatas. O campo da direita não é coeso, mas nele 
predomina o discurso tosco, que tem nas bancadas do boi, da bala e da bíblia do Congresso, assim como nas milícias 
da internet, sua expressão mais barulhenta. Forjar realidades falsas se impôs como modo de operação, como por 
exemplo a recente difusão de que os espaços da arte estavam tomados por pedófilos. No caso das milícias, o próprio 
anúncio de uma filiação liberal é uma falsificação, na medida em que a prática contradiz os valores liberais mais 
básicos. 

Neste momento, porém, chama a atenção como a esquerda ligada a Lula e à parte do PT tem atuado para 

embargar a memória. Caminham neste sentido os ataques àqueles que buscam refletir sobre os 13 anos do PT no 
poder, associado intimamente ao PMDB a partir do segundo mandato de Lula, e o papel desempenhado pelo partido, 
por Lula e por Dilma Rousseff na atual situação do Brasil. 
 

A pedra que barra a operação de apagamento nas biografias de Lula, Dilma Rousseff e do PT se chama 
Belo Monte 
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Nenhum projeto de esquerda ou de centro-esquerda para o país faz sentido se, para se manter, precisa apagar 
capítulos da história. Por todas as razões e porque não se pode construir um projeto responsável de país sem a 
compreensão de onde se errou, assim como a consequente responsabilização pelo que foi causado pelos erros. É 
possível cogitar a hipótese de que, se tantos não tivessem silenciado após a primeira denúncia do mensalão e adiado 
a crítica e a autocrítica para um dia que nunca chega, os rumos poderiam ter sido diferentes também para Lula, Dilma 
Rousseff e o PT. 

A pedra que barra a operação de apagamento nas biografias de Lula, de Dilma e do PT se chama Belo Monte, 
uma das maiores obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Não é uma pedra, mas milhares de 
toneladas de aço e cimento no rio Xingu, no Pará, sob as quais pairam a suspeita de propinoduto nas investigações da 
Lava Jato. A forma como a usina saiu do papel, depois de décadas de resistência dos povos indígenas e dos 
movimentos sociais da região, é claramente suspeita desde pelo menos o leilão, em 2010. 

Mas, nesta área, a da Lava Jato, sempre se pode negar e alegar inocência para a opinião pública. A forma e a 
rapidez com que o processo de Lula foi conduzido na Justiça, no caso do tríplex do Guarujá, a fragilidade das provas e 
o comportamento pouco convencional de juízes de ambas as instâncias, que opinaram antes de julgar, conduzem a 
dúvidas razoáveis sobre a legitimidade das sentenças, embaralhando ainda mais a paisagem já bastante enevoada do 
Brasil atual. 

Em Belo Monte, porém, as violações ao meio ambiente e aos direitos humanos, promovidas durante os governos 
do PT, são literalmente visíveis. E bastante difíceis de explicar quando um político e um partido afirmam defender o 
povo – e afirmam serem perseguidos por defender o povo. 

Como explicar que milhares de famílias foram expulsas de suas casas, terras e ilhas ou “removidas 
forçadamente”, sem nenhuma assistência jurídica, muitas delas assinando com o dedo papeis que eram incapazes de 
ler? Como explicar que as greves de operários da usina, assim como as manifestações contra Belo Monte promovida 
por indígenas, ribeirinhos, pescadores, agricultores e moradores urbanos de Altamira foram reprimidas pela Força 
Nacional no período em que o Partido dos Trabalhadores estava no poder? 

Como explicar que o PT permitiu, quando não apoiou, que a obrigatoriedade da proteção dos povos indígenas 
durante a construção da usina, assim como das ações de mitigação de seus efeitos sobre o rio e a floresta, se 
desvirtuasse num fluxo de mercadorias? Que as aldeias indígenas, mesmo as de recente contato, recebessem de TV e 
colchão a açúcar e refrigerantes, produzindo o que foi caracterizado formalmente pelo Ministério Público Federal 
como “etnocídio” (morte cultural), sem contar um aumento de mais de 100% na desnutrição de crianças indígenas 
entre 2010 e 2012? 

Como explicar que a violência urbana disparou, em grande parte por causa do processo de Belo Monte, e 
Altamira se tornou o município com mais de 100 mil habitantes mais violento do Brasil, segundo o Atlas da Violência 
de 2017, produzido pelo Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Nacional de Segurança 
Pública? Como explicar que os bairros construídos para abrigar as famílias expulsas de suas casas não cumprem os 
requisitos mínimos determinados durante o licenciamento da usina e hoje se tornaram os novos territórios de violência 
de Altamira, com casas que já exibem rachaduras e se deterioram de forma acelerada? 
 

Parte da esquerda, que historicamente lidera a luta pelos direitos humanos no Brasil, calou-se diante 
das violações de direitos 
 

Como explicar? Não é de hoje que Belo Monte é uma pedreira inteira no caminho do discurso de Lula, Dilma 
Rousseff e do PT. Mas parte significativa da esquerda, que historicamente lidera a luta pelos direitos humanos no 
Brasil, calou-se diante do que acontecia – e acontece – no Xingu pela imposição de Belo Monte. Em vez de enfrentar 
as contradições, preferiu silenciar diante delas, silenciando-as. Como se chama isso do ponto de vista da ética? 

Já a direita sempre apoiou a construção de Belo Monte, como grande obra de infraestrutura e oportunidade de 

negócios. Vale a pena não esquecer que o ex-várias vezes ministro da ditadura Delfim Netto foi um dos artífices do 
leilão da usina. Belo Monte só se tornou notícia negativa na maior parte da imprensa quando apareceu nas delações 
da Lava Jato e passou a interessar enfraquecer o PT com vistas ao impeachment de Dilma Rousseff. 

Um dos últimos atos midiáticos da ex-presidente foi justamente inaugurar Belo Monte, o que mostra o tamanho 
da convicção de Dilma sobre a construção da usina. “Quero dizer que esse empreendimento de Belo Monte me 
orgulha muito pelo que ele produziu de ganhos sociais e ambientais”, discursou. A hidrelétrica é questionada por 
violações de direitos humanos e ambientais em 24 ações do Ministério Público Federal. As violações pelo Estado 

brasileiro na construção da usina estão sendo examinadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 
Mesmo assim, Belo Monte é vendida hoje como “fato consumado”. Com frequência, mencionar Belo Monte em 

espaços da esquerda ligada a Lula e ao PT significa ouvir: “Mas ainda esse assunto? Belo Monte já foi”. A questão é: 
fato consumado para quem? 
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Como o “salvador dos pobres” produziu pobres? 
Certamente não para os atingidos. Neste momento, Belo Monte se tornou uma pedreira ainda maior. Será 

interessante observar quanto mais ela ainda terá de aumentar de tamanho para que aquilo que aconteceu – e 
acontece – no Xingu seja finalmente visto em toda a sua proporção e significados. 

Neste momento, Belo Monte se tornou uma pedreira maior também no caminho do discurso de Lula, porque é 
cada vez mais visível que a gigantesca obra do PAC produziu um contingente de pobres urbanos. O período em que o 

PT ocupou o poder foi decisivo para uma grande parcela de brasileiros, que já estavam nas periferias, melhorar sua 
qualidade de vida. É um fato. No Xingu, porém, e em outras regiões amazônicas, o que aconteceu foi um processo de 
conversão de povos tradicionais em pobres urbanos. Este também é um fato, que tenho documentado desde o início 
do processo. 

Assim como um fato sustenta o discurso de Lula, Dilma e do PT, este outro fato coloca esse mesmo discurso em 
xeque: como “o salvador dos pobres” produziu pobres? 

Pelo menos 378 famílias de ribeirinhos do Xingu reivindicam hoje a criação de um território coletivo para que 
possam recuperar seu modo de vida destruído por Belo Monte. A maioria dessas famílias vive em situação de pobreza, 
algumas delas em situação de extrema pobreza. No início de fevereiro, o Conselho Ribeirinho, que reúne os 
representantes de cada região do Xingu onde houve deslocamento de pessoas, esteve em Brasília para exigir a 
criação do território e já apresentaram um mapa com a proposta. 

O Conselho Ribeirinho é apoiado e assessorado na reivindicação por organizações como Xingu Vivo Para Sempre 
e Instituto Socioambiental (ISA), pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), pelo Ministério Público 
Federal (MPF), pela Defensoria Pública da União (DPU) e pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, entre outros 
apoios. Dois dos mais renomados antropólogos do país, Manuela Carneiro da Cunha e Mauro de Almeida, mostraram 
tanto a legitimidade como a urgência da criação de um território coletivo durante seminário na Universidade de 
Brasília, em 6 de fevereiro, do qual participaram também a presidente do IBAMA, Suely Araújo, e representantes da 
Secretaria do Patrimônio da União e da Casa Civil. 

A Norte Energia, empresa concessionária de Belo Monte, convidou o antropólogo José Augusto Laranjeiras 
Sampaio para analisar a questão, e ele foi enfático ao defender os direitos dos ribeirinhos ao seu modo de vida. 
Governo e Norte Energia se comprometeram a estudar a proposta e discutir uma primeira avaliação das áreas em 
março. A empresa se comprometeu também a ampliar para todas as famílias reconhecidas pelo Conselho Ribeirinho 
um valor mensal de cerca de 900 reais para garantir um sustento mínimo enquanto não há solução definitiva. 

O impasse é como esse processo vai se desenrolar com um consórcio que violou sistematicamente os direitos 
humanos e ambientais ao construir e operar a usina e um governo do (P)MDB que é parte integrante da arquitetura 
política e econômica – e, suspeita-se, de propinas – que viabilizou a implantação de Belo Monte. Há temores de que a 
crescente tensão na região esteja apenas sendo contida para não gerar más notícias em ano eleitoral e para não 
aumentar ainda mais o passivo social, ambiental e jurídico de uma usina cuja possível venda chegou a ser anunciada 
pela imprensa, informação que é negada pelos sócios. 
 
“Quero território pra ser”, diz a ribeirinha Rita Cavalcante 
 

O projeto de privatizar a Eletrobras, uma das estatais que compõem a Norte Energia, também poderia estar 
pesando na atual postura conciliadora. Só os próximos capítulos vão iluminar se há real disposição de criar um 
território ribeirinho, o que depende tanto da compra de áreas de fazenda pela Norte Energia quanto da destinação de 
terras da União. 

Para os ribeirinhos, porém, o ritmo da fome não é o da burocracia. E o desespero aumenta a cada dia. “Quero 
território pra ser”, afirmou a ribeirinha Rita Cavalcante em Brasília, com a linguagem de amplidão que caracteriza essa 

população tradicional. Ela pontua assim a diferença entre terra e território, a terra ligada ao conceito de mercadoria, o 
território como identidade, como corpo, como foi apontado pelos antropólogos. Pontua também a diferença entre 
reassentamento e reterritorialização, como foi evidenciado pela procuradora da República em Altamira, Thais Santi. 

Os ribeirinhos são uma pedreira tanto no caminho da direita quanto da esquerda ligada a Lula porque encarnam 
um modo de vida que se contrapõe a “tudo o que está aí”. Não é que eles pregam ou defendem. É de outra ordem: 
eles encarnam, vivem. Uma das populações menos compreendidas do país, o que se chama hoje de “ribeirinhos” ou 
“beiradeiros”, palavra que pessoalmente eu prefiro, surgiu nos rios amazônicos com a exploração do látex para a 

produção de borracha. 
A maioria dos atuais ribeirinhos descende de nordestinos pobres que foram carregados para a Amazônia no final 

do século 19 para se tornarem seringueiros e/ou de soldados da borracha na Segunda Guerra Mundial (1939-45). 
Sempre que a produção da borracha deixou de ser interessante para o mercado, por uma razão ou outra, foram 
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abandonados na floresta. Lá muitos formaram famílias com mulheres indígenas, parte delas roubada das aldeias, e 
criaram um modo de vida distinto. Às vezes numa margem do rio, às vezes em outra. 

Quando a grilagem avançou sobre a floresta, muitos migraram para as ilhas dos rios amazônicos, o último 
reduto. Pescam, caçam, plantam uma roça de subsistência, fazem farinha, quebram castanha, tiram açaí, se há 
interesse voltam a cortar seringa, às vezes garimpam um pouco, alguns criam porcos ou galinhas, as atividades 
variam com a época do ano e também com as demandas do mercado. 

Vivem em total acordo com a floresta e com o rio. Tenho recolhido definições de pobreza e de riqueza dos 
ribeirinhos ao longo dos últimos anos. Em síntese. “Ser rico é não precisar de dinheiro” e “Ser pobre é não ter 
escolha”. E a escolha, neste caso, é bastante ampla, desde o que comer e quando trabalhar até a liberdade de se 
mover pelo rio, pescando ora num lugar ora noutro e podendo fazer casa onde quiserem. Esse modo de vida tem sido 
barrado pelas pressões econômicas sobre a floresta. E, no Xingu, se agudizou com Belo Monte, a catástrofe que 
literalmente barrou o rio e a liberdade de ir e vir. 
 

O modo de vida ribeirinho é revolucionário em si, o que assusta a direita e também parte da esquerda 
que vê o mundo nos termos do capital-trabalho 
 

A liberdade entranhou-se nos ribeirinhos que já nasceram na floresta, mas carregam no corpo uma memória 
transmitida oralmente que conta de séculos de jugo. É comum, ao se definirem como grupo identitário, afirmarem 
com orgulho: “Nunca ninguém mandou em mim”. Ou: “Nunca tive emprego”. Trabalham muito, mas nos seus 
próprios termos. 

É fundamental perceber como esse modo de viver é revolucionário em si, na medida em que se contrapõe a uma 
visão de mundo dominante, para muitos a única. E como esse ser/estar no mundo não cabe num partido e num líder 
que só conseguem enxergar a vida nos termos do capital e trabalho. 

Para parte da esquerda, bastaria um emprego e uma moradia num conjunto habitacional padronizado, que 
estaria tudo certo. Mas, para os ribeirinhos, nada disso faz sentido. E, para a direita, gente que não quer ter nem 
emprego nem patrão, mas tampouco se apresenta nos moldes do empreendedorismo, é perigosíssima. 

Sem caber em nenhuma caixa, os ribeirinhos, assim como outros povos tradicionais, têm pagado um preço alto. 
Ao reivindicar um território coletivo em Brasília como reparação do irreparável, a destruição que Belo Monte causou 
nas suas vidas, eles provocam um movimento gigante. Eram pobres, na medida em que a maioria de seus 
ascendentes eram nordestinos fugidos da seca; criaram uma vida diferente na floresta depois que os patrões foram 
embora; e hoje se recusam a voltar a ser pobres urbanos. 
 

Os ribeirinhos fizeram uma revolução inteira nas margens do rio e à margem do Estado 
 

Em resumo: fizeram uma revolução inteira não contra, mas nas margens do rio e à margem do Estado. Como o 
Estado e os campos políticos vão lidar com isso quando não for mais possível silenciá-los? 

Até mesmo como grupo identitário, os ribeirinhos encarnam um desafio, na medida em que sua identidade é 
justamente ser entre mundos. Muitos são indígenas mas são também outra coisa. São agricultores e não são ao 
mesmo tempo. São isso e também aquilo. São múltiplos. Essa identidade caleidoscópica e também mutante é 
extremamente original. E, como nenhuma outra, responde aos desafios de um mundo assombrado pela mudança 
climática. 

Toda essa originalidade criativa e criadora é negada, quando não destruída, tanto pela direita quanto por parte 
da esquerda. Como ela coloca em evidência contradições estruturais e aponta as fissuras nos discursos e na produção 
de mitologia política, os polos se despolarizam para impedir que a barragem seja rompida. Mas, se Belo Monte ainda 
se ergue no Xingu, essa outra barragem já rompeu. 

Qualquer impedimento à produção de memória sobre a vida vivida é, já no seu âmago, autoritário. Não é 

possível afirmar a defesa da democracia e, ao mesmo tempo, defender a suspensão temporária da memória. Não há 
adiamento possível para refletir sobre os 13 anos do PT no poder sem esbarrar no limite da ética, este sim 
intransponível. Como dizer para o ribeirinho que teve sua casa e sua ilha incendiadas ou afogadas e hoje vive com 
menos de dois reais por dia na periferia urbana da cidade mais violenta do país que sua história, sua dor e sua vida 
não importam, que não tem lugar na história, que não é hora? 

Houve avanços importantes nas políticas públicas em áreas como a da saúde, da educação e da cultura, houve 
as cotas raciais nas universidades, houve a ampliação do Bolsa Família e o aumento real do salário mínimo, entre 

outras conquistas. Mas houve também uma visão de desenvolvimento medíocre e predadora, que massacrou a 
floresta e os povos da floresta. Houve a corrupção. E houve Belo Monte, onde todas as contradições de Lula, Dilma e 
do PT no poder, assim como o DNA de suas alianças, estão desenhadas. Não dá para fazer memória de uma parte e 
apagar a outra parte. Só é possível seguir enfrentando as contradições. 

https://brasil.elpais.com/tag/brasilia/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/07/politica/1386436905_193469.html
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Belo Monte é, a cada dia mais, uma pedreira incontornável no caminho de quem deseja embargar a memória, 
como se fosse possível criar um projeto de país sem lidar com o passado e com o presente. Os ribeirinhos do Xingu e 
de outros rios amazônicos ameaçados por grandes obras de infraestrutura e de mineração, pela grilagem e pelo 
avanço da fronteira agropecuária representam hoje, junto com os movimentos de sem tetos nas grandes cidades, os 
povos indígenas e os quilombolas, não só a potência de agir do Brasil, mas a potência de ser Brasis, um país que só 
pode existir no plural. Brasis como entremundos também. 

 

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. 
 

Quanto mais raros os filhos, maior a precariedade psíquica deles (LUIZ 

FELIPE PONDÉ) 

 
 

SE VOCÊ anda pela cidade e presta atenção nas coisas, especialmente no movimento do mercado, e lê sobre 
isso, perceberá três fenômenos, aparentemente sem relação uns com os outros, mas que falam diretamente do 
futuro. Ao mesmo tempo que cresce o número de pet shops, cai o de maternidades, no mesmo passo que sobe o 
número de casas de repouso pra idosos. Qual a relação entre os três fenômenos? 

O aumento de pet shops indica a opção de afeto que os mais jovens estão fazendo: melhor cachorros do que 

filhos, estes duram muito e custam muito mais caro. A falência das maternidades é fruto direto dessa racionalização 
por parte dos casais mais jovens: ter filhos é um mau negócio. Não ter filhos é índice de autonomia e emancipação, 
só mulher sem "opção" teria filhos. O terceiro, por sua vez, aponta para o envelhecimento da população, 
acompanhado pela solidão derivada da atomização das famílias. Os idosos viverão muito, mas abandonados em 
depósito para idosos. 

http://brasil.elpais.com/
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O que fazer com esse efeito colateral da longevidade? O mercado, na sua "infinita sabedoria", percebe que a 
tendência é a gradual substituição dos vínculos afetivos por serviços que esses vínculos garantiam no passado. 
Serviços que visam preencher o vácuo das famílias serão um grande negócio no futuro. 

É interessante perceber que ao lado da decisão de reduzir a quase zero a reprodução humana, o grau de atenção 
neurótica sobre os poucos rebentos que caminham sobre o mundo cresce. Coitados desses jovens que viverão na 
condição de espécie em extinção. Pais que querem ganhar o prêmio de mais divertidos, participativos e atenciosos 

beiram o ridículo nos espaços de lazer para esses seres em extinção, as crianças. Os pais, então, competindo com as 
mães, buscando o direito de serem reconhecidos como portadores de um "útero social", são patéticos. 

A proporção entre você ser um pai neuras ou uma mãe neuras e ter "projetos" sobre a educação dos seus filhos 
é quase direta. Quanto mais você tiver "certeza" que a escola deve formar seu filho para ser uma pessoa melhor, pior 
será o grau de ansiedade dele ao virar adolescente. Filhos, hoje, quando existem, são projetos narcísicos dos pais, 
que, no fundo, prefeririam não tê-los. 

De onde surgiu essa ideia idiota de que pais devem ser pais 24 horas por dia? Neuróticos que usam câmeras de 
vídeo pra vigiar a respiração dos rebentos a distância. Esse "excesso" de cuidado é sintoma do desejo de que os filhos 
não existissem. 

Há uma relação direta entre melhorar de vida e recusar a maternidade. A vida sem filhos é mais segura, mais 
autônoma, mais barata. Quando você decide que para você é melhor não ter filhos, e isso atinge impacto estatístico, 
você não está consciente desse impacto. A relação entre riqueza e não ter filhos é direta. 

Há aquelas pessoas que agem assim simplesmente porque acham que tem gente demais no mundo. Um 
argumento falsamente social, mas de teor radicalmente individualista. Arriscaria dizer que quanto mais você se vê 
como alguém que quer "salvar o mundo", maior a chance dessa intenção estar assentada na mais pura natureza 
narcísica. A revolução moral moderna (o egoísmo) condena a condição de pai e mãe a obstáculo contra 
competitividade. O mundo corporativo diz que não, mas mente. 

À medida que os filhos se tornarem mais raros, a condição de precariedade psíquica deles se radicalizará. Como 
toda espécie em extinção, o blábláblá sobre a importância deles crescerá à sombra da sua inexistência real. Se já 
sabemos que os jovens hoje são mais ansiosos, inseguros e incapazes de viverem vínculos afetivos consistentes, é 
porque os efeitos colaterais da extinção já estão em curso. A ampliação "oficial" da adolescência até os 24 anos de 
idade, determinada no Reino Unido, indica a incapacidade do amadurecimento, agora já na forma da lei. 

Assim como especialistas em macacos em extinção, especialistas em jovens serão profissionais que estudarão, 
ainda que negando, esse processo inexorável. O futuro pertence a idosos solitários cheios de aplicativos para 
divertimento em seus dias vazios. 
 

 
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. 
 

Quais são os malucos perigosos? (CONTARDO CALLIGARIS) 

Nove de dez assassinos em massa possuem uma história pregressa de violência contra mulheres 
 

MAIS UMA chacina nos EUA. Nikolas Cruz, 19, expulso de um colégio de Parkland, Flórida, foi para sua antiga 
escola com um rifle e matou 17 pessoas — alunos e professores. Como remédio à repetição aterradora de episódios 
como esse, exige-se mais controle na venda de armas, sobretudo aos "malucos", que, dizem, não deveriam ter acesso 
às armas. Entendo, mas 

1) Em tese, nos EUA, quando alguém compra arma numa loja, seus antecedentes de doença mental são 
verificados, mas a verificação é falha: o próprio Nikolas Cruz tinha sido cliente dos serviços de saúde mental, mas a 
informação não apareceu quando ele comprou seu rifle. 

2) Nem todos os que sofrem de transtornos mentais recorrem aos serviços de saúde -- muitos, portanto, não 
seriam identificados. 

Mesmo assim, o presidente Trump, agora, fala na constituição de um banco de dados nacional de pacientes da 
saúde mental. Engraçado, visto que, na semana passada, ele revogara a disposição de Obama que exigia a verificação 
de antecedentes em saúde mental para compradores de armas. Engraçado, mas nada surpreendente: Trump não 
segue opiniões fundamentadas, ele se baseia em seu desejo de ser gostado — e decide segundo quem grita mais alto 
no momento. 

https://folha.com/7gi6lkhy
https://folha.com/s0i81rdm
https://folha.com/s0i81rdm
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Seja como for, é urgente considerar que 1) sem dúvida, há transtornos mentais específicos que podem predispor 
alguém à violência indiscriminada, 2) mas as chances de um paciente ou ex-paciente de serviços de saúde mental se 
tornar um assassino em massa são as mesmas de outro indivíduo que nunca se tratou por problema mental algum. 

Listar pacientes de serviços de saúde mental (nos EUA, um adulto em cada cinco) como "perigosos" é 
discriminatório e, sobretudo, perigoso: quantos deixarão de procurar tratamento por causa da lista negra? 

A psiquiatra Liza Gold editou o ótimo "Gun  Violence  and Mental Illness", (Violência pelas armas e doença 

mental), Amer. Psychiatric Pub, 2015. Numa entrevista do ano passado (após um assassinato em massa no Texas), 
ela salientava que, para identificar preventivamente os assassinos em massa, é melhor não considerar o critério de 
eles terem sido clientes do sistema de saúde mental e procurar os elementos biográficos e psíquicos que têm em 
comum. Por exemplo, nove de dez assassinos em massa têm uma história pregressa de violência contra mulheres, 
praticada ou ameaçada. 

O próprio Cruz, aliás, tinha abusado fisicamente de sua ex-namorada e estava assediando uma menina pela qual 
ele se interessava. O retrato falado do assassino em massa não é um paciente dos serviços de saúde mental, mas um 
expulso ou excluído que culpa uma mulher que não o quer (e na qual ele bate). Seria bom revisar a velha ideia 
segundo a qual as mulheres, frágeis, aguentam mal uma recusa, enquanto para os homens, fortes, tanto faz. A coisa 
é mais complexa"¦ Agora, existem, sim, alguns quadros clínicos para os quais eu não venderia armas. 

Nesses dias, o senador Ted Cruz (sem parentesco com o assassino) comentou: "A gente se perguntará: havia 
sinais de doença mental? Não poderíamos ter intervindo antes?". Imagino Ted Cruz colocando essa pergunta diante 
da desolação que um post qualquer do presidente poderia produzir um dia desses. 

A gente não quer deixar um rifle na mão de um ex-paciente do sistema de saúde mental. Mas deixamos o 
Exército e o arsenal nuclear dos EUA nas mãos de alguém que parece sofrer de uma patologia narcisista óbvia e 
descomunal. No fim do ano passado, 27 psiquiatras e profissionais da saúde mental publicaram "The  Dangerous Case 
of  Donald  Trump" (O caso perigoso de D.T.), St. Martin Press. Não traz nada de muito surpreendente: o 
comportamento de Trump confirma uma personalidade narcisista devorante. E certamente é problemático colocar 
qualquer poder nas mãos de alguém que, por efeito de sua personalidade, só consegue governar para ser gostado ou 
para se vingar de quem não gosta dele. 

Quando o livro saiu, discutiu-se muito para saber se os autores tinham o direito de diagnosticar um homem 
público. A questão é delicada, e voltarei a ela, mas, convenhamos: tudo bem, indivíduos que sofrem ou sofreram de 
uma patologia mental não podem comprar rifle ou pistola. Mas vamos considerar que o Exército e o arsenal nuclear 
dos EUA também são armas, certo? 
 

 
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. 
 

Pelo ‘bem’ da criança, faz-se o pior (VERA IACONELLI) 
 

Ao estigmatizar a família e a criança, cria-se o sofrimento 
 

SOU DO TEMPO em que criança com síndrome de Down era mantida longe do olhar das visitas por 
constrangimento. Tempo em que não se cogitava que um down aprendesse a ler, a escrever, que namorasse ou que 
fizesse faculdade. Do tempo em que filhos de pais separados eram considerados crianças problema fadados à 
psicoterapia e que crianças “bastardas” e adotadas — em segredo, claro — carregavam enorme estigma social.  A 
questão da síndrome é relevadora pois, como a genética não mudou, resta aí a prova de que não era o cromossomo 
que impedia os sujeitos de terem uma vida digna.  

O que mudou? Mudou o olho com que os pais e a sociedade vêm essas crianças, mudou a aposta nelas.  
Infelizmente, também sou do tempo em que filhos de casais homoafetivos (e qualquer família fora do padrão 
imposto) são vistos como vítimas de pais pervertidos, cobaias do politicamente correto, sob ameaça iminente de 
abuso sexual e moral.  

Condena-se o futuro dessas crianças por meio de vários argumentos. Por exemplo, a interpretação de que essas 
crianças não seriam bem cuidadas por não terem acesso à “função” materna ou paterna, caso sejam criadas só por 
pais ou só por mães. Ideia baseada na crença de que as funções parentais (função de amar, de cuidar 
ostensivamente, de ensinar, de pôr limites...) dependem de se ter um pai e uma mãe. Ou seja, uma mãe solteira, um 
pai solteiro, outro parente ou profissionais de uma boa instituição não seriam capazes de criar decentemente um ser 
humano. Meia dúzia de biografias bastam para constatar a recorrência com que personagens históricos, 
mundialmente admirados, foram criados fora do padrão alardeado.  

https://www1.folha.uol.com.br/especial/2017/governo-trump/
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Criança em brinquedoteca, em Diadema - Adriano Vizoni/Folhapress 
 

Também prega-se a ideia de que filhos de casais homoafetivos são fruto de métodos heterodoxos de procriação. 
Ideia que faz supor que fomos concebidos em berço esplêndido — constrangedor. Seja gravidez planejada, camisinha 
estourada, ovo ou esperma doado, barriga de aluguel — entre outras circunstâncias mais ou menos elegantes — não 

há tipo de concepção que produza seres humano melhores ou piores. A questão continua sendo como sustentamos e 
lidamos com as histórias de cada um de nós. Histórias sempre vulgares, diga-se de passagem. 

Faz-se ainda a suposição de que essas crianças não saberão o que é um homem ou uma mulher, por terem dois 
pais ou duas mães. Como se ao ser filho de duas mulheres, por exemplo, a criança fosse abduzida para a ilha da 
Mulher Maravilha, onde não existem avôs, tios, amigos, enfim, homens!  E a cereja do bolo: que elas estariam 
fadadas a se tornarem homoafetivas devido a influência dos pais. Essa é a mais bizarra, pois basta apontar que casais 
heterossexuais têm filhos gays, para entender que a orientação sexual não depende da orientação ou da vontade dos 
pais.  

O pai ou mãe homoafetivo de hoje é tão perigoso para seus filhos, quanto era a “mulher desquitada” dos anos 
1950.  Famílias inadequadas existem aos montes, mas se ilude quem as define pelos critérios acima.  Em nome do 
“bem” da criança, despreza-se diferentes famílias e, ao fazê-lo, cria-se a situação que se supõe estar denunciando. Ou 
seja, ao estigmatizar a família e a criança, engendra-se o sofrimento que se supõe vir da condição original delas.  Sou 
desse tempo. Qual será o tempo de nossos filhos? 
 

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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Preparar as crianças contra as "fake News” (STÉPHANIE HABRICH) 
 

Se perdermos a nova geração para as "fake  news", que líderes formaremos e o que eles farão pelo país?  



A PROPAGAÇÃO de notícias falsas já mostrou seu poder de influenciareleições e dividir sociedades, 
potencializando preconceitos e ódios. Que efeito terá em crianças e jovens que não receberam uma formação para a 
leitura de notícias? Sem entender o que se passa ao redor, as crianças não se sentem parte da sociedade. Elas 
ouvem, principalmente pela televisão, e leem na internet o que está circulando no momento. Percebem quando algo 
de grave ocorre, até porque podem viver em casa o problema estampado nas manchetes dos jornais, como o 
desemprego dos pais. Já ouviram falar de "fake news", mas não sabem em quem confiar nem como identificar a 
credibilidade de uma informação. 

 

 
  

VINGANÇA NA PAPUDA: Em setembro de 2017, site “A Folha Brasil”, que imita o logotipo da Folha, incluindo três 
estrelas abaixo do título, diz que presos na penitenciária Papuda ameaçaram “estuprar os corruptos” . FALSO 
Justiça averiguou o texto e concluiu que se baseava em informações “inverídicas”. A defesa do ex-ministro Geddel 
Vieira Lima (MDB-BA) chegou a pedir o relaxamento da prisão, o que não foi concedido Reprodução 
 

As marcas de grandes veículos de comunicação não significam muito quando as crianças são questionadas a 
distinguir notícias falsas das reais. Os fatos que parecem absurdos, principalmente os vindos do universo da política, 
não as chocam. Diferenciar informação de opinião é difícil para elas. Como muitos adultos também se mostram 
incapazes de detectar uma notícia falsa, as crianças acabam muitas vezes sem orientação. Ficam à margem do 
debate. Encontra-se aí um grave problema: se elas não tiverem formação para ler notícias e não exercitarem o senso 
crítico para se protegerem de informações mentirosas, iremos perder uma geração inteira que poderia (e deveria) 
promover as mudanças que tanto queremos. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/02/russia-vai-interferir-em-novas-eleicoes-nos-eua-alerta-agencia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/02/1859808-como-funciona-a-engrenagem-das-noticias-falsas-no-brasil.shtml
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Escalada de notícias falsas na internet – Reprodução 
 

As crianças são curiosas por natureza e querem se informar. Além disso, têm o direito de acesso às mídias e de 
participação no debate público assegurado pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela 
Assembleia-Geral da ONU em 1989 e assinada pelo Brasil em 1990. 

Há mais de uma década edito periódicos destinados ao público infantojuvenil. Um deles é o jornal "Joca", que 
trata, quinzenalmente, dos principais assuntos da mídia em uma linguagem adequada aos jovens e às crianças. A 
experiência mostra que, tendo acesso a notícias adequadas aos seus repertórios e contextualizadas, sentem-se parte 
da sociedade e tornam-se mais autônomas. 

Em várias ocasiões, impressionei-me com o protagonismo dos leitores mirins. Crianças de uma região carente do 
interior de São Paulo, que leram os textos sobre a crise dos refugiados sírios no "Joca", organizaram um brechó com 
suas próprias roupas e entregaram o dinheiro a algumas famílias de refugiados que estão no Brasil. 

Outras mobilizaram-se para organizar uma olimpíada, após terem lido sobre o problema da obesidade infantil no 
Brasil. Algumas explicaram o impeachment aos seus pais. Alunas também doaram seus cabelos para campanhas de 
crianças com câncer. O problema das "fake  news" é mais grave do que se imagina. Caso não seja combatido desde a 
base, teremos crianças e jovens deixando de ler ou descrentes até de veículos com credibilidade. 

Isso os deixará paralisados, sem saber como agir e vulneráveis a toda espécie de manipulação. Jovens e crianças 
bem informados entendem o que se passa ao redor, formam as próprias opiniões e se tornam cidadãos críticos e 
ativos. Lutam por seus direitos, cumprem seus deveres e têm as ferramentas necessárias para construir um futuro 
melhor para o nosso país. 

Não há maneira de controlar o que nossos filhos leem ou veem o tempo todo, mas podemos incluí-los no debate, 
compartilhar e discutir notícias com eles, ensinando-os a buscar fontes confiáveis e a exercitarem o senso crítico. 
Se perdermos essa geração para as "fake news", que líderes teremos e o que eles farão pelo Brasil daqui a 20 anos? 
 

STÉPHANIE HABRICH é fundadora e sócia-diretora da Magia de Ler, organização que produz o jornal Joca, voltado para 
jovens e crianças. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Janeiro de 2018. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/especial/2015/refugiados/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/08/1908212-obesidade-dispara-entre-jovens-do-pais.shtml
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CHARGE DA SEMANA: Mais uma chacina nos EUA. 
 





SAMUCA. Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/>. Acesso em 25 fev. 2018. 

 


