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DA POLITIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO À MILITARIZAÇÃO DA POLÍTICA 
 

A intervenção civil-militar e o cerco à democracia (RODRIGO LENTZ) 
 

Sem alarmes e com expressivo protagonismo civil, as Forças Armadas assumem o governo da segurança pública 
do Rio de Janeiro enquanto avança a militarização da política brasileira 
 

 
 

Rio de Janeiro – Militares seguem operando na favela da Rocinha para combater confrontos entre facções de 
traficantes de drogas (Fernando Frazão/Agência Brasil) 
 

A QUARTA-FEIRA de cinzas para a democracia foi de chumbo. Voltamos do Carnaval com uma intervenção 
federal no comando da segurança pública do Rio de Janeiro. Entregue ao General do Comando Militar do Leste, 
Walter Souza Braga Netto, as Forças Armadas assumem, de forma temporária, a segurança interna do estado com 
poder de governo. Basta um sopro de história recentíssima para dissipar a surpresa da medida. Desde 2010, 
rajadas de fumaça anunciam o fogo da exceção se alastrando pelos bosques de nossa frágil democracia. Agora, 
chegamos naquele momento histórico divisor de águas. Para onde vamos? 

Seria prudente, ao menos, reconhecer que o poder político se debandou, a passos claros, para uma 
“democradura”[1] de novo tipo. Na história republicana, constam 66 intervenções federais em estados e 
municípios, segundo pesquisa legislativa na presidência da República. Em 88% elas ocorreram em ditaduras. Nas 
demais, os 12% de intervenção em democracias teve justificativa de natureza política-eleitoral, ocorrida nos 
governos Epitácio Pessoa/1920 (1), Arthur Bernardes/1923 (1), Juscelino Kubistchek/1957 (1); e de natureza 
setorial, nos governos Jânio/1961 (2) e Jango/1963 (2). Contudo, o decreto de 2018 é o único com natureza 
militar e exclusivamente para assumir o governo da segurança interna de uma das unidades da federação.[2] 

http://diplomatique.org.br/intervencao-civil-militar-e-o-cerco-democracia-2/#_ftn1
http://diplomatique.org.br/intervencao-civil-militar-e-o-cerco-democracia-2/#_ftn2
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Portanto, de dez intervenções federais, nove emergiram de ditaduras. Se podemos dizer que historicamente a 
intervenção federal é uma medida de governo autoritário, é bom saber que a grande maioria foi decretada por 
nossa última ditadura de segurança nacional, sob o comando das Forças Armadas. Note-se a história que vivemos: 
governo federal da segurança interna de um estado significa tomar a responsabilidade de aplicação, preventiva e 
ostensiva, do código penal e das contravenções penais. Engana-se quem está pensando no tráfico de drogas. A 
vida cotidiana das brasileiras e brasileiros – por enquanto, aqueles do Rio – está nas mãos das Forças Armadas. 

Essa é nossa nova ordem social, Caetano. 
Há, no mínimo, dois furações de violência muito próximos. Primeiro, é institucional. As Forças Armadas 

negam que tenham governado o país por duas décadas à base de graves violações de direitos humanos. Negaram 
acesso de informações históricas à Comissão Nacional da Verdade, chamaram de “revanchismo” a prestação de 
contas, mantêm imunidade judicial civil e, na verdade, se orgulham de seus governos militares, a começar pela 
fundação da República. A outra é que a decisão política de coerção social será tomada por uma elite, conforme 
sua interpretação excepcional das leis e da vontade popular. Como pensam? Quais serão os próximos capítulos? 
  

Uma intervenção civil militar de segurança nacional? 
 

Da parte dos militares, há o papel estratégico do General do Exército Sérgio Etchegoyen. Depois da deposição 
de 2016, assumiu o comando da segurança institucional da presidência. Formando pela Escola Superior de Guerra 
em 1974, um ano antes da ESG consolidar a doutrina de segurança nacional, é um membro do alto escalão 
político dos militares que conhece muito bem a ideologia da ditadura.[3] E não parece ter se divorciado dela após 
a redemocratização. 

A público, foi defender a honra familiar contra as conclusões da Comissão Nacional da Verdade. 
Curiosamente, seu pai, Leo Guedes Etchegoyen, também assumiu a segurança civil de unidade da federação (Rio 
Grande do Sul) após o golpe de 1964. Na prática, sendo responsável, conforme a CNV, “pela gestão de estruturas” 
onde ocorreram graves violações de direitos humanos. Chegou a receber Daniel Anthony Mitrione, notório 
especialista estadunidense em métodos de tortura contra presos políticos, para ministrar curso à Guarda Civil do 
Estado. Seu tio, Cyro Guedes Etchegoyen, foi chefe de contra informações do Comando de Inteligência do Exército 
e, segundo a CNV, comandou a “casa da morte” de Petrópolis (RJ). Antes, na ditadura de Vargas, o avô de Sérgio 
Etchegoyen, Alcido Etchegoyen, também assumiu como chefe da política de uma unidade da federação (Distrito 
Federal).[4] 

Afora os exemplos familiares sobre as práticas de uma interdição federal, a formação de Etchegoyen pela 
doutrina da ESG tem seus efeitos. Primeiro, é o método de planejamento estratégico, baseado em informações de 
inteligência, análise de conjuntura, elaboração de cenários e linhas de ação. Embora desconheçamos o teor dessas 
informações estratégicas, o fato é que, desde 2010, ocorrem as operações de Garantia da Lei e da Ordem, de 
caráter subsidiário ao comando institucional do governo civil. Somente em 2017, a Lei 13.491 alterou o código de 
processo penal para transferir a competência dos crimes cometidos por militares em ação, inclusive os dolosos 
contra a vida (execução sumária, por exemplo), para a justiça militar. Nessa lei, uma das três hipóteses seria “os 
crimes praticados no contexto de atividade de natureza militar”. Ato contínuo, o parágrafo único do art. 2º, do 
decreto 9.288/2018, é taxativo: o cargo de interventor é de natureza militar. Quer dizer, a intervenção de hoje 
assegurou autonomia militar para “prestar contas” a si mesmo sobre eventuais graves violações de direitos 
humanos. Há um claro planejamento. 

Estejamos preparados para o pior. Avizinha-se nos presídios e nas periferias o cheiro de morte e “pinhosol”. 
Comunidades, há décadas sufocadas por uma ordem militarizada (tráfico, milícia e polícia), serão jogadas de vez 
no teatro de operações. Sem falar nos jovens soldados, em sua maioria negros. “Não importa”, “guerra é guerra”, 
mas com algumas diferenças. Como Sotelo Fellipefalou, nela opera a inversão de Clausewitz: da guerra como 

extensão da política para a política como extensão da guerra. Trata-se da guerra contemporânea, da estratégia 
militar indireta que aderiu à tradução de Carl Schmit para o antagonismo político: é preciso neutralizar e eliminar 
o inimigo.[5] Eis a guerra há tempos em curso, aprimorada com o chamado Lawfare (guerra jurídica) e as 
operações psicológicas, como muito bem descreveu o jornalista argentino Santiago Gómez. Não sendo suficiente, 
é hora de intensificar o método tradicional militar, com uso combinado. 

Se fosse pouco drama, a intervenção federal corresponde a uma escala de gravidade no planejamento 
estratégico. Depois dela, vem o estado de defesa e o estado de sítio. E depois vem…? A intervenção em novos 

estados? A extensão da intervenção por quatro anos, tempo para um governo militar reestruturar a segurança 
pública? O adiamento das eleições, por questão de segurança nacional? O Rio é um laboratório de uma 
intervenção em todo o país? Em 1958 e 1959, a Escola Superior de Guerra instruía a elite civil-militar sobre um 
segundo tipo de “governo militar”, indireto, que assume temporariamente os “assuntos civis”. O estudo, inspirado 
na experiência de outros países, era enfático: sua aplicação no caso brasileiro deverá sofrer as imposições 

http://diplomatique.org.br/intervencao-civil-militar-e-o-cerco-democracia-2/#_ftn3
http://diplomatique.org.br/intervencao-civil-militar-e-o-cerco-democracia-2/#_ftn4
http://justificando.cartacapital.com.br/2015/10/10/estado-e-guerra-contra-os-excluidos/
http://diplomatique.org.br/intervencao-civil-militar-e-o-cerco-democracia-2/#_ftn5
http://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/lawfare-y-operaciones-psicologicas
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geográficas e culturais.[6] Dois anos depois, quase assumiram o governo. Com o golpe de 1964, a doutrina 
ganhou a prática como laboratório. E agora? 
  

A viga mestra da sociedade  
  

Nenhum governo militar – da segurança, o que dirá das demais áreas – existe sem participação civil. Não por 
menos, presidente da República, governador do estado, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da 

Justiça, ministro da Economia, ministro do Planejamento, todos eles civis, determinando a intervenção política, 
convocando os militares e lhes conferindo poderes de exceção. E o Congresso Nacional, fruto de eleição direta? 

Quem acompanha o noticiário da Globo percebe sem maiores dificuldades uma cobertura de alarme, pânico, 
caos e deslegitimação do poder político local sobre a segurança pública. E de aprovação da intervenção. Após o 
decreto, a Globo defendeu a extensão do prazo da intervenção. E a Federação da Indústria (Firjan) fez anúncio 
em apoio. Apesar da instituição militar fazer parte do crime organizado, praticando os métodos da corrupção e do 
terrorismo de Estado, a sensação de desordem pública caminha para militarizar ainda mais. Por isso, não se trata 
de uma intervenção militar, mas de uma intervenção civil-militar. 

Há muitos traços com a doutrina de segurança nacional. É imprescindível que a adesão civil confira 
legitimidade para a atuação militar. Uma intervenção dessas exige um significativo “poder psicossocial” nacional. 
Como disse o General Villas-Boas, não somente a carta branca dos “poderes constitucionais” (poder político 
nacional), mas a colaboração “das instituições e, eventualmente, da população” será fundamental. Todos os 
poderes nacionais passam a ser requisitados em fazer o necessário para o retorno da “ordem pública” que ameaça 
a segurança nacional. 
  

Para onde vamos? 
 

No caso da segurança pública, a intervenção civil-militar é a expressão da falência da “coexistência pacífica” 
do Estado nacional com a pressão interna e externa que representa o crime organizado. O método da corrupção e 
do terrorismo de Estado está em crise, colocando em risco o poder vital do Estado que é a ordem pública, quer 
dizer, o domínio dos conflitos de distribuição de riqueza e do poder político, seja ele por consenso forjado ou pelo 
uso sistemático da violência estatal. 

Porém, o avanço dos militares na política pode ser visto como um desdobramento da politização do judiciário, 
quer dizer, uma nova fase do “freio de arrumação” de Ayres Britto (ex-ministro do STF): a militarização da 
política. Não há nada de novo na estratégia, “apenas” a intensificação de novos métodos. Depois do impedimento 
de Dilma Rousseff, opera uma intervenção política das elites nacionais na direção de uma “reorganização” da 
ordem de dominação social. Representação política, mercados estratégicos, direitos sociais, monopólio da 
violência e poder político do pacto federativo estão em franca cirurgia. Como ocorreu em 1964 e em toda a vida 
republicana do país, o pacto autoritário entre civis e militares está em marcha. E a fratura do pacto consti tucional 
pós-ditadura, exposta. 

Sendo otimista, pode ser que a militarização da política tenda a incluir na disputa de poder o campo militar. 
Estabelecer um diálogo programático com os militares que apresente uma forte resistência democrática para 
conter um natural desejo crescente de poder, alimentando o cenário de um governo militar. Há militares e oficiais 
democráticos, outros que divergem da leitura de conjuntura, nas análises e nas linhas de ação. 

Mas o cenário é adverso, especialmente no seio civil. Há uma opinião pública forjada a favor da intervenção 
civil-militar, apoiada na “natureza humana” de ordem e progresso e pela teoria do “mal necessário”. Na politização 
do judiciário, algumas querelas constitucionais poderão opor constrangimento. Primeiro, a inconstitucionalidade 
formal pela ausência da consulta ao Conselho da República (art. 90, inciso I, CF/88). Segundo, pela natureza 
militar da intervenção, como bem apontou a jurista Eloísa Machado de Almeida (FGV/SP). Terceiro, sobre o real 

termo da extensão da suspensão de emendas constitucionais (reforma da Previdência), se da simples tramitação à 
promulgação. Quarto, do desvio de finalidade caso seja burlado por um decreto da GLO. E a própria jurisdição 
militar, que ainda segue sem expressa admissão constitucional. É hora de juízes e do judiciário recuar ou se 
abraçar na intervenção civil militar, por isso precisam receber o peso da resistência democrática. 

Por fim, parece inescapável que todas as forças democráticas tenham uma alta dose de realismo para ler a 
conjuntura, enxergar palmos a mais além do cálculo eleitoral. É até comovente ver militantes acreditarem que 
Lula estará na urna e, caso barrado, conseguirá alavancar um sucessor. É melhor sermos (alguma vez) 

surpreendidos pela frágil institucionalidade do que reiteradamente decepcionados com ela. Com olhos de lince, 
Luiz Eduardo Soares apontou para uma “bolsonarização” sem Bolsonaro, num franco lançamento de um governo 
de direita conversadora com base na ordem (intervenção de natureza militar) e progresso (reformas e abertura de 
capitais). Teremos eleição, ela foi necessária até na última ditadura para a legitimação da intervenção civil-militar. 
Porém, há um risco alto de transcorrerem em tempo e forma distinta. É bom lembrar que a concepção de 

http://diplomatique.org.br/intervencao-civil-militar-e-o-cerco-democracia-2/#_ftn6
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democracia dessa elite interventora admite a eleição indireta, por exemplo. Assim como mudanças no calendário 
eleitoral por essa via. 

Neste modesto ver, a saída passa pelo incipiente ensaio da frente programática dos partidos de centro-
esquerda (Psol, PSB, PDT, PT). Sem um plano de poder democrático a curto prazo, com acordo sobre a 
competição interna, que enfrente a franca intervenção civil-militar, seremos tragados pela história. Rua, urna e 
gabinetes somente serão conquistados, com poder de resistência real, se tivermos bandeiras democráticas e 

propostas pragmáticas para ganhar a sociedade, nossa trincheira. Antes tarde, do que mais tarde ainda, se já não 
for. 
 

[1] Termo originalmente usado Guillermo O’Donnell e Philippe Schmitter. 

[2] No caso do Rio de Janeiro, é a segunda intervenção em períodos democráticos, sendo a primeira decretada por Arthur 
Bernardes, em 1923, com interventor civil. 
[3] BRASIL. ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. Manual Básico. Ano 1975, Rio de Janeiro. 
[4] Ver volume 1, p.861; p.868 
[5] Ver o Manual Básico da ESG de 1975, p.279-294; 

[6] Ver: BRASIL. ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. Governo militar. 1958/1959, Rio de Janeiro.  
 

RODRIGO LENTZ é advogado, ex-coordenador da Comissão de Anistia e doutorando em ciência política da 
Universidade de Brasília com a tese “As relações de poder entre civis e militares no Brasil: o pensamento político 
da Escola Superior de Guerra pós-88”. Jornal LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL, Março de 2018. 
 

O apagamento da ética em tempos de guerra contra a corrupção (MÁRCIA 

TIBURI) 
 

 
 

Ética, significante vazio que tem uma função relacionada ao espírito de uma época (Arte Andreia Freire) 
  

É IMPRESSIONANTE a facilidade com que a ética é apagada no contexto das crises políticas e econômicas, 
judiciárias e midiáticas. Há muito tempo deixamos de falar em ética e, justamente no momento em que parece tão 
necessária, ela anda completamente sumida. Silenciamentos demonstram naturalizações. E certamente eles significam 
mais do que desinteresse. 

http://diplomatique.org.br/intervencao-civil-militar-e-o-cerco-democracia-2/#_ftnref1
http://diplomatique.org.br/intervencao-civil-militar-e-o-cerco-democracia-2/#_ftnref2
http://diplomatique.org.br/intervencao-civil-militar-e-o-cerco-democracia-2/#_ftnref3
http://diplomatique.org.br/intervencao-civil-militar-e-o-cerco-democracia-2/#_ftnref4
http://diplomatique.org.br/intervencao-civil-militar-e-o-cerco-democracia-2/#_ftnref5
http://diplomatique.org.br/intervencao-civil-militar-e-o-cerco-democracia-2/#_ftnref6
https://revistacult.uol.com.br/home/marcia-tiburi-a-ridicularizacao-da-politica/
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Ética já era um significante vazio há certo tempo, uma espécie de palavra mágica que causava efeitos 
discursivos. Falar em ética imediatamente sugeria um “ser” ético do enunciador. É que para o senso comum, 
acostumado à literalidade, ou seja, a acreditar no nexo entre a palavra e a coisa, ética era apenas um marcador de 
lugar do próprio falante e, quando muito, uma exigência que se fazia a um outro a quem ela faltasse como postura. 
Apenas nos âmbitos especializados se tratava da ética em seu sentido mais complexo como ciência do agir humano, 
como questionamento da moral ou construção da subjetividade voltada ao espírito. 

O problema que ainda está em jogo é justamente o que podemos chamar de “mistério da literalidade”. Nos 
momentos históricos em que a compreensão coletiva se entrega ao literal, como acontece atualmente, quando se 
leem as palavras sem que se pense nos jogos de linguagem dos quais fazem parte, nossa capacidade de percepção 
corre riscos – e com ela o que somos capazes de formular e de expor em termos de teorias ou de visões sobre o 
mundo. 

Ética, essa palavra abandonada, é um significante vazio que tem uma função relacionada ao espírito de uma 
época. Em tempos de construção ou quando a estabilidade é a meta, usam-se significantes com função positiva. Em 
tempos em que o espírito é de destruição, usam-se palavras com uma função negativa. Por isso, atualmente, o termo 
corrupção entrou em cena substituindo a questão da ética. Neste momento em que o espírito de destruição próprio ao 
neoliberalismo entra em cena, o papel mágico cabe a um termo negativo. 

O espírito do tempo é uma construção coletiva e totalmente manipulável, como sabem aqueles que trabalham 
com os meios de produção da linguagem. Não será útil aos jogos de poder em cena que voltemos a falar de ética. 
Milhões de pessoas devem permanecer inconscientes quanto ao fato de que foram reduzidas a peças de um jogo, 
cujas regras são igualmente incapazes de conhecer e, portanto, evidentemente incapazes de alterar ou até mesmo de 
jogar como participantes ativos. Todos somos vítimas de jogos de linguagem e o único jeito de escapar deles é pela 
reflexão atenta. Mas esta não está na moda. 

O espírito de manipulação é próprio da sociedade capitalista em seu estágio atual. Manipular é o verbo que se faz 
carne nas pessoas físicas e jurídicas de nosso tempo. Manipular significa agir pelos mais diversos meios, para reduzir 
pessoas a objetos. Todas as vezes em que usamos pessoas como meios e não como fins – sejam fiéis, sejam 
eleitores, sejam telespectadores ou leitores – estamos transformando as pessoas em coisas. Em tempos de 
naturalização da manipulação, voltar a evocar a ética é o ato de inocência que nos falta para alterar o rumo da 
história. 
 

 
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 Março de 2018. 
 

Um sobrevivente do inferno (GUILHERME HENRIQUE, HENRIQUE SANTANA e NADINE 

NASCIMENTO) 
 

“QUANTAS VEZES eu pensei em me jogar daqui…”, diz a voz grave que ecoa de um som altíssimo, vinda de 
um Passat Variant que sobe a Rua Adoasto de Godói, no Capão Redondo, bairro da zona sul de São Paulo. O carro 
arranca, e a poeira que se descola do asfalto embaça a visão do cenário digno de uma das letras do Racionais 
MC’s. O clima, no entanto, já não é de campo minado, como disse Pedro Paulo Soares Pereira em sua “Fórmula 
mágica da paz”, lançada em meados de 1997, no disco Sobrevivendo no inferno. 

O destino final da caminhada encontra um sobrado com portão preto e grafites na parede. Ao entrarmos, 
Mano Brown aparece vestido com camisa azul, calça jeans da mesma cor e tênis branco, além dos óculos escuros. 
O cabelo está impecavelmente alinhado. “Entra aí, que eu vou buscar uma água. Está quente demais”, comenta. 
Na sala contígua, o ventilador de teto faz o trabalho solitário de apaziguar o calor, enquanto a TV e o videogame 
esperam os próximos jogadores. 

“Vai escolher quem? São Paulo? Ah, não…”, brinca Mano Brown com o amigo, enquanto altera os jogadores 
do seu time, o Santos. De fundo, uma música permeia o ambiente. Nada de rap. Algo com mais balanço, swing. 
“Quero estar de novo com você/num encontro que não seja tão igual”, afirma a canção do grupo Senzala. O jogo 
termina com a vitória do Santos por 2 a 1, e a imagem do sujeito mal-humorado e arredio, difundida desde 
sempre, desaparece. 

“Daqui eu vejo tudo, até quando a polícia está passando”, revela Brown. A laje do sobrado é cimento puro, 
sem charme, com uma caixa-d’água e vista privilegiada do Capão Redondo. “Isso aqui era uma fazenda, um sítio 
gigante. Lama, vaca, boi, um hospital para todo mundo”, contaria depois, durante a conversa com o Le Monde 
Diplomatique Brasil. 

https://revistacult.uol.com.br/home/uma-reflexao-sobre-corrupcao/
https://revistacult.uol.com.br/home/uma-reflexao-sobre-corrupcao/
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Aos 47 anos, Mano Brown viu o bairro e a cidade onde vive mudarem. Mais que isso: observou a evolução da 
juventude negra periférica. “A gente tinha vergonha do nosso cabelo, dos costumes ligados ao passado. Hoje eu 
vejo o negro ligado mais ao futuro do que ao passado. Na verdade, eu vejo o negro ligado ao presente, ao agora”, 
analisa. 

Durante uma tarde, o líder do Racionais comentou o aniversário de vinte anos do disco Sobrevivendo no 
inferno, as críticas com o lançamento de Boogie naipe, seu trabalho solo, relembrou o panorama social brasileiro 

das décadas de 1980 e 1990 e expressou olhar crítico ao comentar o futuro político do país. “Está todo mundo 
ambicioso, tanto a esquerda quanto a direita. Eles ficam em uma guerra psicológica. Ninguém acredita mais em 
ninguém. O povão quer segurança. Daqui a pouco você vai ver o que o povão vai querer. Vão pedir o Exército e já 
era.” 
 

LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL – Brown, em “Fórmula mágica da paz”, você diz que era um 
vencedor por chegar aos 27 anos. Qual foi a estratégia para seguir sendo um vencedor vinte anos 
depois? 
 

MANO BROWN – Recorrer à arte. Foi política e arte, ou a arte da política. Você pode usar os dois juntos ou um 
de cada vez. Teve época que usei mais a política: precisava falar e eu falava. Depois veio um tempo em que todo 
mundo estava falando e surtindo pouco efeito, então eu apelei para a arte. Fui para outro contexto, dentro do 
próprio Racionais, com outras ideias. A ideia é maior que nós todos. Ela é tão grande que cabem outras ideias 
dentro dela. Estava cego. Como uma coisa desse tamanho pode ter uma ideia só? Achei outras vertentes e formas 
de falar. Atingir outros espaços do cérebro que não foram trabalhados antes. 
 

Isso tem a ver com o jeito de fazer música apresentado em Boogie naipe? 
 

Falo de antes até, como no Nada como um dia [Nada como um dia após outro dia, lançado em 2002]. Ali nós 
demos outra cor, vimos o Racionais de outro ângulo. [Neste momento, um garoto apelidado Costela  chega à laje 
da casa de Brown. 
 

Você falou do Nada como um dia. Na música “Da ponte pra cá” há a citação “errare humanum est” 
[do latim, errar é humano]. Vem da canção de Jorge Ben, lançada no Tábua de esmeralda, de 1974? 
 

Exatamente. Essa música é muito louca, com várias camadas. Um som diferenciado, com os violões, as guitarras, 
os baixos. Ele fez uma letra que poderia ser considerada desinteressante se tornar interessante e agradável. A 
ideia tinha que ser passada de uma maneira agradável. A verdade já dói, então a música tinha que ser agradável. 
 

Os primeiros discos do Racionais eram bem fortes e incisivos. Vocês foram mudando com o tempo? 
 

Tinha o lance da idade, de que ninguém nunca falou. Hoje, depois de tantos anos, eu penso: “O que um moleque 
de 20 anos poderia fazer de tão mal contra o sistema, fora aquele rap?”. Era a arte do blefe. Eu pesava 70 quilos, 
não tinha dinheiro para pegar ônibus e já ameaçava o sistema. E o sistema acreditou. O que mais eu poderia ter 
feito? Pegar uma arma, virar assaltante e morrer rápido? A leveza da música, o que nós tínhamos dessa leveza, 
era a idade, que ninguém notava. Hoje em dia eu posso fazer muito mais, até falando de amor. Eu sou muito mais 
perigoso, mais bélico, mais vivido… 
 

Mais estrategista? 
 

Estrategista sempre, desde aquela época. 
 

Mas era uma estratégia diferente, não? 
 

A estratégia era sobreviver. Um machado na mão, uma faca na outra e cobras e lagartos pela frente. Não é como 
hoje, na era da informação rápida, da internet. Era outra realidade. A mortalidade aqui na zona sul, no Capão 
Redondo, batia recordes mundiais. A gente cresceu nos anos 1980, na época mais violenta do bairro mais 
violento. Todo mundo era magro, franzino e perigoso. Desnutrido e perigoso [risos]. 
 

Durante um evento de comemoração pelos trinta anos do Racionais, você questionou sobre o que 
tem surtido mais efeito: conscientizar ou sensibilizar. Ainda hoje muitas pessoas, inclusive crianças, 

escutam as músicas do Racionais dos anos 1990. 
 

A gente precisa partir da ideia de que não estamos sozinhos no mundo. Existem outras influências muito fortes 
sobre as pessoas. Isso é obvio, ainda que não seja dito claramente. Ele [Mano Brown aponta para Costela] ouve 
Racionais, mas também escuta muito funk. São outras ideias assediando o garoto. O Racionais está no meio disso 
tudo, com um discurso que poderia ser interpretado como uma espécie de manipulação sobre eles, e isso não é 
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saudável. A essa altura as mentes já precisam estar formadas. O convívio e a prática é que vão lapidá-lo. Se ele 
não tiver com quem conviver, não terá como mostrar a inteligência, o talento. Pode ser um músico no meio de 
gente que nem sabe como funciona. Muitos talentos são desperdiçados. 
 

Como você vivia a música na idade do Costela? 
 

 
 

Com quantos anos você está, Costela? [“12”, responde o menino.] Nessa idade eu morava no Jardim Evana 
[Campo Limpo, zona sul de São Paulo] e estava na rua, jogando bola, curtindo música. É a idade que o moleque 
desperta para a vida. Nos anos 1980, tudo era muito pouco, então só tínhamos a nós mesmos, nossa ambição e 
os sonhos, de ir para Nova York e tal… O sonho americano morando na fazenda, que isso aqui [olha ao redor] era 
uma fazenda, um sítio gigante. Lama, vaca, boi, um hospital para todo mundo. Uma época sem disciplina 

nenhuma, muita gente boa ficou pelo caminho. Um genocídio. No começo dos anos 1980, ser preto era muito 
perigoso. Você podia morrer sem saber o porquê, tamanho o preconceito e o medo que eles tinham. Não havia 
conscientização de nada, a não ser pela sobrevivência. “Politicamente correto” era uma expressão que não tinha 
nem embrião. Tudo que era incorreto valia. Não tinha lei pra resguardar direitos humanos, nada. O barato era 
selvagem, sem regras básicas de convivência. Era a lei do mais forte. Desde que eu comecei no rap, vi São Paulo 
e o Capão mudarem. Eu vi o metrô chegar aqui, as roupas, a visão dos moleques sobre si mesmos. 
 

O que mudou nessa autoanálise deles? 
 

Eles se veem muito melhor do que a gente se enxergava. Eles têm autoestima. Tem música e arte envolvidas 
nesse processo, muitos artistas falando. Houve o governo Lula, que ajudou a fortalecer uma coisa que já estava 
acontecendo desde 1999. Essa mudança de perfil ajudou a eleger o Lula, em 2002. Se não tivesse essa 
transformação, ele não teria sido eleito. Nossa família, por exemplo, era toda malufista. Quem fez eles mudarem 
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de ideia fui eu e o Blue [a mãe de Mano Brown e a de Ice Blue tinham grande amizade. Os dois cresceram juntos 
e se consideram primos]. Essa conscientização, espécie de evolução intelectual e comportamental, de raça 
mesmo, de beleza negra, aconteceu em muitos lugares. Em 1994, todo mundo sonhava ser o Tupac [Tupac 
Shakur, rapper norte-americano assassinado em 1996, aos 25 anos]. Eu já era queria ser o RUN DMC [grupo de 
rap dos Estados Unidos] antes de 1994. Teve essa influência muito forte do negro norte-americano aqui também, 
com a coisa da estética, beleza, corpo…O que é que vende no mundo? Beleza, mano! Um povo que se sentia feio 

não ia vender nada mesmo. Esse lance de se sentir feio é foda, e era isso que eles faziam com a gente. Nós 
tínhamos vergonha do nosso cabelo, dos costumes ligados ao passado. Hoje eu vejo o negro ligado mais ao futuro 
do que ao passado. Na verdade, vejo o negro ligado ao presente, ao agora. 
 

No álbum Cores e valores (2014), há uma frase emblemática na música “Quanto vale o show” que 
diz: “O preto vê mil chances de morrer”. Essas chances diminuíram ou aumentaram? 
 

Continuam altíssimas. Nós estamos em outra etapa da vida, de visão de classes sociais. O governo Lula colocou o 
povo em uma situação de exposição dos valores e dos nossos costumes. Como somos maioria, a coisa tomou uma 
proporção muito grande no Brasil. Você pode ver pelo crescimento do funk, do sertanejo: esses estilos populares 
tomaram o mercado. Então muita coisa trouxe essa radicalização contra o preto. Eu me lembro de muita gente 
reclamando dos moleques ouvindo funk de manhã no trem. “Ah, tem seis celulares ligados ao mesmo tempo, não 
aguento mais, país do caralho.” Malandro, graças a Deus que eles têm celular. Todo mundo com seu aparelho se 
comunicando, chegando rápido ao trabalho, com oportunidade… Entendeu a ideia? O Tim Maia falava isso: no 
Brasil, pobre é de direita. O governo Lula deu uma condição de o povo ter algumas coisas, e depois desse governo 
o povo quer polícia para defender essas coisas. Ele se torna um cara de direita, que defende os valores que 
foderam ele. Isso refletiu contra o preto. Você vai ao Norte, Nordeste: Fortaleza, campeã de homicídio no país. 
Maceió, Salvador, Recife… Morre preto pra caralho. Se na época do Lula já era difícil, imagina agora? Aí os 
moleques viram facção mesmo. Você pega um cara que foi abandonado por todo mundo e acolhe, dá uma 
assistência, um nome, uma família… 
 

Status? 
 

Status, não. Isso é um slogan. O cara dá família, proteção, honra e motivo para viver. Isso é status? Status é uma 
palavra chula perto disso tudo. Parece um nome que o branco inventou para ferrar com o preto. Não é status que 
a gente quer. A gente quer sobreviver, mano. 
 

Como você vê a participação do PCC [Primeiro Comando da Capital] no crime organizado em SP? 
 

O PCC controlou os homicídios em São Paulo, mas eu posso ser morto por falar isso. O sistema é falho e depende 
da violência para sobreviver. É diferente do PCC, no qual a violência faz eles perderem dinheiro. O sistema precisa 
da guerra para vender arma, munição, empregar mais gente na polícia, fazer mais cadeia, superfaturar. Antes de 
morrer, o Bezerra da Silva (sambista falecido em 2005, aos 77 anos) me disse: “Brown, cadeia é que nem show: 
precisa estar lotada para dar dinheiro”. Isso é uma máquina de comer dinheiro público. Está morrendo muito 
favelado, negro, moleque pé no chão mesmo. Gente que não é vista e não é lembrada morrendo aos montes por 
aí. É como se fosse gado. 
 

Voltando à música, quando estávamos subindo a rua para te encontrar passou um carro ouvindo 
“Fórmula mágica da paz”. As pessoas ainda cantam muito essas músicas de 10, 11 minutos. 
 

São canções que estiveram com o povo, lado a lado, em uma época difícil. As pessoas têm essa lembrança e 
carregam isso. Também tenho músicas daquela época de que eu gosto, apesar de não gostar daquele período. 

Quando fiz essas letras, lembro exatamente o que estava vivendo. Não tenho saudade daquilo. Tenho saudade de 
algumas coisas: eu jogava bola, meu filho era pequeno… Morreu muita gente ali. “Qual é a próxima mãe que vai 
chorar?” [trecho de “Fórmula mágica da paz”], entendeu? Como eu vou querer viver aquilo de novo? 
 

Naquele DVD que vocês fizeram em 2006, intitulado 1000 trutas, 1000 tretas, em Itaquera, você 
altera, ao vivo, um trecho de “Fórmula mágica da paz”. Em vez de “Que porra é essa, que mundo é 
esse, onde está Jesus?”, você se cala e diz: “Perdão, senhor”. Por quê? 
 

Eu achei que as palavras estavam mal colocadas, até pela minha ignorância, raiva e ódio. Também em respeito à 
fé das pessoas, que é muito maior que a minha, inclusive. Se você for ver, o DVD foi feito dez anos depois de 
lançarmos o CD, então já tinha outra visão… Minha ideia de religião hoje é aberta, sem discriminar nem pregar 
nenhuma. 
 

Há uma presença fortíssima de temáticas religiosas nas músicas mais antigas do Racionais… 
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Estava sendo influenciado. Lembra o Tim Maia no disco Racional? [Dois álbuns lançados em 1975, quando o 
cantor foi devoto da Cultura Racional]. Eu fumava maconha e ficava na boca de fumo o dia inteiro. Às 7 horas da 
noite ia à Igreja Universal. Era isso todos os dias ou três vezes por semana. Eu estava buscando alguma coisa. 
Ficava na boca, viciado chegando e comprando as coisas… Era a visão crua da vida, e isso aparece nas músicas. 
As palavras pulam da minha boca assim [faz um gesto como se vomitasse], então vou vivendo e falando, sem 
planejar muito. Você vai ouvir o Brown cantando sobre as suas fases. Ali era eu indo à igreja, depois no 
candomblé, ali desandado, outrora louco… 
 

Agora um Brown romântico? 
 

Sempre fui romântico. Um cara que vai à igreja três vezes por semana quer o quê? Eu ia para ouvir a palavra 
mesmo. É um romantismo. Achava que tinha de estar perto da boca porque meu rap falava de tráfico, então 
precisava viver aquilo e ser verdadeiro no limite do limite 
 

 
 

Você já disse que falar de preconceito é normal porque você vive na pele, não é militância. Como 
você vê o movimento negro atualmente? 
 

Bonito, forte, criativo. Nunca foi tão bom. Estou vendo vocês [Guilherme e Nadine, negros] e lembro o que o MV 
Bill (rapper carioca) fala: preto em movimento. Esse é o negócio. Isso é evolução. O tempo traz coisas ruins e 
boas. A internet veio, afastou um pouco as pessoas, e isso é ruim. Mas trouxe coisas legais, com uma geração 
negra de visão acima da média. Sou otimista em relação ao movimento negro. A gente só precisa tirar essa coisa 
da religião das costas. 
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Você diz que na época de Sobrevivendo no inferno as pessoas que moravam na periferia viviam entre 
o bar e a igreja, dando voltas nesse círculo. Isso mudou? Qual é a realidade? 
 

As pessoas têm mais diversão e opção. Entre a igreja e o bar tem muita coisa. São vinte anos. Imagina 1960 com 
Beatles e 1940 sem Beatles. Mudou muito? Pensa em 1992 e 2002? Imagina 2020? Muda tudo. Sou obrigado a 
ficar respondendo pelo passado porque sou o mais velho [risos]. “Por que mudou?”… Sei lá por que mudou. 
Mudou porque tinha que mudar, porque é maior que a gente. Nós somos grão de areia. A mudança é viva e te 
engole, como se fosse uma pílula. 
 

Você é um cara de muitas utopias? 
 

Várias. Todas artísticas. Socialmente, sou realista. Como artista, sonho mais, alço voos maiores. Como cidadão, 
não. É que os dois se confundem. Artística e pessoalmente é o mesmo cara. Agora, eu posso usar minha arte de 
outra forma, pôr outra roupa nela, abordar outros assuntos. Não é porque você é negro que eu tenho que falar de 
favela com você. Que porra de preconceito é esse? Vejo muitos negros querendo falar de outras coisas. Na 
verdade, os negros querem falar de outras coisas. Esse é o ponto. O branco vai entender isso também, mas vai 
demorar um pouco. A gente tá ligado às coisas que aconteceram há quatrocentos anos. Nós queremos novidade. 
Eu vejo a raça negra buscando a tecnologia, a beleza. Ser hype também, do jeito que está e do jeito que dá. Uns 
com mais conteúdo, outros com menos, mas todo mundo tentando. Antes ninguém tentava. A utopia era não 
tentar. Ali estava a anestesia. Você via o Wilson Simonal ali no palco, sozinho, lutando… Olha o Seu Jorge 
atualmente, lutando com arte, argumento, com a raça dele, falando o que quer, na hora que quer. Revolução é 
isso. 
 

Musicalmente tem algo que você considere uma evolução, mas que ainda não conseguiu fazer? 
 

Ainda não fiz nada na música, e o que está aí é muito menos do que os caras que eu admiro fizeram. Eu sou um 
adolescente na música. Fiz o que era necessário para uma época. Era a prioridade de todos lutar pela quebrada. 
Bandeira única. “Primeiro a periferia, depois debatemos outras ideias, quem é de Touro, Áries, corintiano, 
palmeirense…” Tinha um genocídio acontecendo. O Racionais uniu quebradas, bairros que não se falavam e 
estavam em guerra. Os caras se uniram nos shows do Racionais, andando comigo. Isso são coisas do submundo 
que ninguém sabe. A bala comia. Os caras cheirando no bar e ouvindo Racionais. Altas horas da madrugada, no 
bar, bebendo e analisando a ideia do Racionais. A mudança acontece onde você menos espera, mas é justamente 
lá que ela precisa acontecer. 
 

Você já falou sobre os comentários que ouviu quando lançaram o Cores & valores e depois o Boogie 
naipe: “O Brown abandonou suas origens”. 
 

Voltei para as origens mais ainda. Boogie naipe é soul. É que os caras são mais novos, geração hip-hop, então 
eles comem, bebem e respiram isso. Não tenho culpa de ser mais velho e ter vivido mais coisa. Tem o lado bom e 
o lado ruim disso. Dói aqui, dói ali. Sou mais velho, mas em compensação, eu vim do samba, curti funk, fui 
função, ouvi a raiz do barato e vi o rap chegar. Vi Thaíde, Facção e o RZO começarem. Ia para a São Bento ouvir 
os caras, todos moleques. Agora, não pode querer me impedir de viver o que a minha idade pede que eu fale. 
Tenho que representar eles da melhor forma, pela verdade, e não pelo comodismo e pela conveniência. Nunca fiz 
música conveniente. Invisto na inteligência, não na preguiça. Pega o cara cansado e dá mais aquela marretada 
para o cara arriar. Não dá, isso é covardia. Tem que ser companheiro do cara, saber por que ele está louco, 
virado… 
 

Boogie naipe é um CD companheiro nesse sentido? 
 

Companheiro e intimista. E cofre. O que você sente e não quer falar. O lado humano também tem que ser olhado. 
Comecei a reparar nos problemas encobertos, dos casais, da massa negra, das nossas famílias. Não é comprador 
de CD. É gente que ama, se decepciona, sofre, chora. Vai ouvir samba romântico e chora pra caralho. Ouve forró, 
sertanejo romântico e chora. Tem que saber o que eles estão sentindo. Não interessa que ritmo você canta. Foda-
se, mano. Essa bandeira eu não levo. Cada um ouve o que o coração manda. Os caras estão ouvindo o sertanejo 
porque ele está tocando o coração. Se você não consegue tocar o coração, o problema é seu. As pessoas são 

seres humanos, não números. Fora o racismo, tem muitos problemas. A gente não é só raça, a gente é pessoa, 
mil fitas, mutante, ama, sofre… Desce para o asfalto, briga, chora. Às vezes perde, às vezes ganha. Volta para 
casa e às vezes nem tem a mulher de que gosta ao lado. Às vezes não tem mulher nenhuma, está abandonado. 
Coisas de um homem normal, mas que não é visto. É visto como gado, eleitor e comprador de CD. “Ah, o perfil do 
negro é esse aqui. Vamos fazer música nesse perfil aqui.” Eu quebro esse perfil. Falo de carro caro, moto cara, 
mulher bonita e falo também de outras fitas. 
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Boogie naipe quebrou um pouco o perfil que fizeram de você? 
 

Os caras fizeram uma caricatura fácil de usar. Não posso deixar me usar. Os caras fizeram uns três, quatro 
personagens meus na televisão. Todos tinham o mesmo perfil: burro, ignorante, falando as mesmas coisas. O cara 
burro que fala coisas engraçadas. Eles põem um bigodinho, às vezes põem um preto ou um branco, sempre 
bravo, pondo ritmo na cadeia, ofendendo as minas no auditório… E sempre essa visão clássica do ignorante. 
Interessante a visão deles sobre mim. Isso tem um tom de racismo também. O tempo todo o tempero das piadas 
é o racismo, seja contra judeu, japonês, baiano, com nós [negros], gordo. 
 

Você falou que construíram essa imagem de você como o cara que ofende as mulheres. E é muito 
presente nas suas músicas a forma como você retrata as mulheres… 
 

Qual é? 
 

A vadia, a mentirosa, a falsa… 
 

Mas isso tem vinte anos… 
 

Mas sua visão mudou? 
 

Mas na época… Vadia? Em que momento? 
 

“Vadia, mentirosa, nunca vi, deu mó faia, espírito do mal, cão, de buceta e saia” (trecho de “Vida loka 
– Parte I”). 
 

Ai, ai, ai… [risos] Verdade. Mas mudou, né? Engraçado ver as mulheres pedindo essa música. As minas chegam e 
pedem “Estilo cachorro”… Mas tem que pedir perdão e seguir em frente. Mudei minha visão, não por 
conveniência, mas porque realmente mudei meu pensamento. Não vale a pena falar essas coisas só para rimar. Ali 
era só para rimar. Na verdade, nunca tive ódio a mulher nenhuma. É que, naquele momento, uma mulher quase 
causou minha morte, então foi algo extremo… Peço perdão por isso. A linguagem de hoje mudou e tenho total 
respeito pelas mulheres e tudo que elas representam. Na verdade, três partes de mim é mulher: minha mãe, uma 
filha e a mãe da minha filha. O mínimo que eu posso fazer é pedir perdão e seguir. 
 

Recentemente você disse que o Brasil, em alguns momentos, passa por períodos de cegueira. A gente 
está vivendo isso? 
 

Sim. Cegueira e ambição. Está todo mundo ambicioso, tanto a esquerda quanto a direita. Eles ficam em uma 
guerra psicológica. Ninguém acredita mais em ninguém. O povão quer segurança. Daqui a pouco você vai ver o 
que o povão vai querer. Vão pedir o Exército e já era. A gente tem medo de ladrão, medo de não sei o quê, medo 
disso e daquilo… “Então, me defende, por favor!”, o povão vai virar criança, vai pedir segurança. Isso enfraquece 
as pessoas, deixa elas completamente perdidas. Sinto a periferia perdida, carente de informação, de instrução 
real, porque tudo parece ser xaveco, direcionamento político, e isso pega mal. Você tem que deixar as pessoas 
pensarem. Por mim, seria todo mundo santista, e não é assim. Eu não aceito? Não convivo com isso? Pronto, 
irmão. A gente convive com quem vota diferente; você não concorda, mas ele vota. E agora? Vai sair na mão com 
o cara? Vai ter que arrumar um jeito de sobreviver. A favela já sabe como sobreviver a tudo isso e não absorve 
nada. A gente sabe que as pessoas estão alheias a essas ideias. Desanimam essas coisas que aparecem sobre 
corrupção, impunidade, e o pessoal aqui vai preso por causa de maconha. Na quebrada, os caras vão preso por 
causa de baseado. Está no beco, a polícia passa, ele correu, pegaram um baseado no bolso, um pino de cocaína, 
vai tirar cadeia. Vai ficar fichado, não vai mais arrumar emprego, acabou com a vida do moleque. Aí, o outro que 
tem faculdade, que é branco, fala bem, mete a mão no dinheiro do povão, os políticos se unem, chamam todo 
mundo e decidem o que fazer com o cara. E o povo está vendo. Ninguém acredita mais em ninguém, mesmo 
porque essas ideias de civil e militar, quem vai ser presidente, ninguém tem medo. O povo já convive com isso 
dentro das favelas. 
 

Como tem sido o relacionamento com a polícia? 
 

Tenho que andar na linha. O resto é administração diária. 
 

O Mano Brown que lançou Boogie naipe está mais próximo do Pedro Paulo do que aquele que canta 
as músicas do Racionais? 
 

O Pedro Paulo tem várias fases, idades. Ele com 17 anos era uma coisa, com 27 era outra, e agora com 47 
também mudou… É a mesma pessoa em períodos diferentes. Tem a fase que eu não tinha filho, que eu não tinha 
nem mulher, depois a fase que eu já tinha filho, aí na outra meu filho criança correndo, agora ele já está homem. 
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Hoje eu vejo a vida de ângulos que antes não tinha como ver. É covardia dizer “Ah, você mudou, Paulo”. Lógico, 
não sabia nada da vida. 
 

Sua relação com seus filhos é boa? 
 

Muito boa. De amizade, parceria, sem pressão. Eles têm a personalidade feita. 
 

Da ponte pra cá antes de tudo é uma escola, né? 
 

Antes de tudo é uma escola. Escola de viver em conjunto, em comunidade e coletividade. 
 

GUILHERME HENRIQUE, HENRIQUE SANTANA e NADINE NASCIMENTO são Jornalistas e escrevem para esta 
publicação. Jornal LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL, Março de 2018. 
 

Cibercondria e ansiedade (IGOR LEMOS) 
 

A internet revolucionou os modelos de comunicação, permitindo novas formas de entretenimento, e o acesso à 
saúde foi reformulado para novos padrões 
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Atualmente é difícil imaginar a extinção das redes sociais da nossa prática diária de comunicação,  modelo 
praticamente impossível de ser retrocedido. A world wide web remodelou também os antigos  padrões de 
relacionamento, seja através das redes sociais, fóruns ou programas de interação em tempo real. Não apenas essas 
modificações foram provocadas pelo avanço da cibercultura, o acesso à saúde foi reformulado para novos padrões. 
Atualmente é possível, por exemplo, verificar resultados de exames de sangue no endereço eletrônico do laboratório, 
acessar endereços eletrônicos sobre saúde mental e de planos de saúde sem sair de casa. Facilidades estas que são 
consideradas de uso contínuo para as próximas décadas, ou seja, cada vez mais os recursos tecnológicos serão 
utilizados para esses e outros fins. A era da cibernética é real. 

Apesar dos diversos benefícios da internet para a saúde humana, outra manifestação psicopatológica 
(vinculada ao campo eletrônico) vem sendo discutida, além do transtorno do jogo pela internet, a dependência de 
internet, de sexo virtual e a de celular: a cibercondria. O nome é um neologismo dos termos ciber e hipocondria. A 
hipocondria refere-se, de forma sucinta, a uma busca constante de reasseguramentos por informações sobre possíveis 
adoecimentos orgânicos, dúvidas essas que raramente cessam quando o sujeito encontra a possível resposta às suas 
indagações. E como pensar nesse fenômeno com a proliferação das buscas em relação à sua saúde na internet? 

A procura de informações sobre sintomas e doenças na internet é comum e, muitas vezes, serve a propósitos 
úteis. De acordo com Aiken e Kirwan (2012), a internet é um valioso recurso na busca de informações médicas e 
continuará sendo por muitos anos. Porém, a web possui, em paralelo, um poder potencial de aumentar a 
ansiedade dos sujeitos que não tiveram treinamento médico, no momento em que estejam buscando diagnósticos 
em websites. Dessa forma, contemporaneamente, pessoas que são excessivamente angustiadas ou muito 
preocupadas com a sua saúde realizam pesquisas constantes na internet, porém apenas se tornam mais 
ansiosas ou amedrontadas. Pense por um momento e, em sua reflexão, responda a si se nunca foi feita uma busca 
na internet após receber seu exame de sangue ou o surgimento de uma mancha em alguma região do seu corpo. 
Esse tipo de comportamento é bem frequente, porém apenas uma minoria apresenta uma manifestação patológica 
(cibercondríaca) desse funcionamento. 
  

Ansiedade profissional: normal ou paralisante? 
  

Fergus (2013) realizou um estudo com 512 participantes nos Estados Unidos; a média de idade foi de 33,4 anos, 
sendo 55,3% do sexo feminino. O objetivo do seu trabalho foi verificar o efeito da intolerância à incerteza na relação 
entre a frequência de buscas por informações médicas na web e a ansiedade com a saúde. Para essa pesquisa foram 
aplicados os seguintes instrumentos: a Intolerance of Uncertainty Scale – 12 Item Version (IUS-12), a Short Health 
Anxiety Inventory (SHAI) e a Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Além disso, foram considerados outros 
dois pontos: a relação entre a ansiedade com a saúde como um resultado de buscas por informações médicas na 
internet e a frequência com que esse usuário busca por esse serviço. 

De acordo com o autor, é comum que as pessoas encontrem e busquem esse tipo de informação na internet, 
entretanto são desconhecidos os motivos que levam uma parcela da população a desenvolver a cibercondria. O 
estudo em questão, então, seria uma forma de preencher essa lacuna na literatura científica. A pesquisa demonstrou 
que quanto maior o nível de intolerância à incerteza, maior a chance de o indivíduo experienciar a cibercondria. 
Essa ansiedade pode se tornar ainda maior devido ao fato de a internet oferecer diversas informações para o mesmo 
problema, confundindo o usuário na identificação do seu problema sintomatológico. Além disso, nem todos os 
usuários são habilidosos em encontrar endereços eletrônicos confiáveis. 

Dessa forma, cogite por um momento se tantas informações disponíveis na internet são fontes de relaxamento 
após a sua visita ao endereço eletrônico ou se esse ato gera ainda mais ansiedade? É comum, por exemplo, 
pacientes chegarem no consultório de Psicologia com diagnósticos já estabelecidos por buscas que fizeram na 
internet. Resultado: muitas vezes a informação é incorreta ou mal interpretada. Nunca deixe o profissional da saúde 
em segundo plano, priorize-o na busca por informações sobre o seu corpo. 
   

IGOR LEMOS é doutor em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental Avançada pela Universidade de Pernambuco (UPE). É 
psicoterapeuta cognitivo-comportamental, palestrante e pesquisador das dependências tecnológicas. Revista PSIQUE, 
Março de 2018. 
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HEGEMONIA DAS IDEIAS ARCAICAS E CONSERVADORAS 

O problema do Brasil é o ódio ao pobre (JESSÉ SOUZA) 
 

As noções de patrimonialismo e populismo são as ideias-guia que permitem à elite arregimentar a classe média. 
Elas, afinal, são as guardiãs da “distância social” em relação aos pobres, que é a pedra de toque da aliança 
antipopular construída no Brasil para preservar o privilégio, acesso aos capitais econômico e cultural, de 20% 
contra os 80% de excluídos 
 

 
 

ESTE ARTIGO é o resumo parcial de um fio condutor que percorre meu último livro, lançado em setembro 
pela editora Leya com o título A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Na publicação, busco enfrentar o 
desafio ambicioso de formular uma gênese histórica alternativa à narrativa hoje dominante, seja na direita, seja 
na esquerda do espectro político, da sociedade brasileira contemporânea. Como já defendi em outras obras,1 
minha tese é a de que o liberalismo conservador é a narrativa oficial do Brasil moderno, inclusive para a esquerda 
colonizada intelectualmente pela direita. Os pais fundadores dessa leitura são Sérgio Buarque e Raymundo Faoro. 
A partir da entronização desses autores como referência universitária para a formação de todas as elites e, como 
consequência dessa consagração, também de tudo que a grande imprensa diz sobre o país, passa a existir um 
grande consenso inarticulado e pré-reflexivo que contamina praticamente tudo que se formule sobre o país no 
nível mais explícito dos argumentos. 

É necessário quebrar a hegemonia dessas ideias arcaicas e conservadoras para que a teoria e a prática 
política brasileira possam mudar de modo efetivo. A histeria acerca da corrupção política, por exemplo, 
identificada pela população e pela imprensa como o maior problema nacional, advém do domínio dessas ideias. A 
identificação de uma suposta elite todo-poderosa no Estado, e não no mercado, suprema tolice que possibilita a 
virtual invisibilidade da ação predatória dos oligopólios e da intermediação financeira, também é fruto dessa 
hegemonia. De resto, toda a cantilena da corrupção como herança cultural portuguesa, do advento de um 
patrimonialismo pré-moderno cujo racismo implícito já critiquei,2 serve para que supostas “heranças culturais” 
pensadas como “heranças de sangue” fiquem no lugar de uma análise científica dos conflitos sociais e da gênese 
da desigualdade social. A tese dominante do patrimonialismo, como leitura hegemônica sobre a sociedade 
brasileira, foi a responsável por tomar a corrupção política como aspecto central e a desigualdade social como 
questão secundária. É essa inversão absurda de perspectiva e de prioridade que o livro pretende corrigir. 

Essa tese do patrimonialismo ocupa o lugar da centralidade da escravidão entre nós e representa uma 
estratégia de tornar invisível a própria herança desta. Embora no livro eu reconstrua a escravidão e seus efeitos 
desde o Brasil Colônia, aqui a limitação de espaço me obriga a inquirir acerca de sua feição mais moderna. Como 
se constrói, no século XX, uma sociedade que reproduz todas as iniquidades do ódio, humilhação e desprezo 
contra os mais frágeis que caracterizam a escravidão? 
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Minha tese é que isso foi realizado como programa político conduzido conscientemente pela elite econômica, 
em primeiro lugar a elite paulistana, como forma de assegurar para si a condução ideológica da sociedade e 
limitar a ação política dos setores populares mesmo em um contexto de sufrágio universal. A astúcia da elite foi 
perceber, já no início do século XX, quando uma classe média começa a despontar de modo incipiente nas 
grandes cidades brasileiras, que, se os pobres poderiam ser oprimidos pelo cassetete e pelo fuzil dos policiais, a 
classe média exigia uma estratégia alternativa. Ao contrário da violência material, aplicada indiscriminadamente 

contra os pobres, contra a classe média a violência teria de ser “simbólica” para produz ir cooptação e 
“convencimento”. 

A perda do poder político para Getúlio Vargas vai ser o ponto de inflexão dessa estratégia. Nesse momento, a 
elite econômica paulistana vai procurar se utilizar de seu “poder material” para construir as bases do seu “poder 
simbólico”. A ideia-guia foi construir uma hegemonia ideológica como forma tanto de reconquistar o poder político 
como de limitar o poder dos eventuais inimigos de classe alçados ao controle do Estado. 

A classe média não é uma classe necessariamente conservadora. Também não é uma classe homogênea. O 
Movimento Tenentista, conhecido como o primeiro movimento político comandado pelos “setores médios” no 
Brasil, revela bem essas características. Ainda que tenha sido protagonizado por oficiais militares de baixa e média 
patente (daí o nome “tenentismo”) a partir dos anos 1920, o movimento refletia já a nova sociedade mais urbana 
e moderna que se criava. A parte rebelde da instituição militar era uma expressão desses novos anseios. 

A oposição ao pacto conservador da República Velha, com suas eleições fraudadas e restritas, era o ponto de 
união entre os tenentistas. Dentro do movimento, no entanto, conviviam desde as demandas liberais por voto 
secreto e por maior liberdade de imprensa até o desejo de um Estado forte como meio de se contrapor ao 
mandonismo rural. Parte do grupo se radicalizou politicamente na Coluna Prestes, cujo líder, Carlos Prestes, seria 
o fundador do partido comunista brasileiro. Parte do grupo se alinhou desde a Revolução de 1930 com Getúlio 
Vargas, enquanto outra parte exerceu ferrenha oposição a ele todo o tempo. O nosso primeiro movimento político 
com claro suporte e apoio da classe média já mostra a extraordinária multiplicidade de posições políticas que essa 
classe pode abrigar. 

Quando Sérgio Buarque elegia o “patrimonialismo” das elites que habitam o Estado como o grande problema 
nacional, ele não estava dando vida, portanto, a nenhum sentimento novo. A “corrupção do Estado” era uma das 
bandeiras centrais do tenentismo. Poder-se-ia, por exemplo, perceber a corrupção do Estado como efeito da 
captura deste pela própria elite econômica que o usa para defender e aprofundar seus privilégios. Isso teria 
levado a uma conscientização coletiva dos desmandos de uma elite apenas interessada na perpetuação de seus 
privilégios. 

Não foi essa a interpretação que prevaleceu. A elite do dinheiro paulista, que havia perdido o poder político, 
ainda que mantido o econômico, agiu de modo astucioso, calculado e planejado. Percebeu claramente os sinais do 
novo tempo. A truculência do “voto de cabresto” estava com os dias contados. No lugar da “violência física” 
deveria entrar a “violência simbólica” como meio de garantir a sobrevivência e a longevidade dos proprietários e 
seus privilégios. 

Com o Estado na mão dos inimigos, a elite do dinheiro paulistana descobre a “esfera pública” como arma. Se 
não se controla mais a sociedade com a farsa eleitoral acompanhada da truculência e da violência física, a nova 
forma de controle oligárquico tem de assumir novas vestes para se preservar. O domínio da “opinião pública” 
parece ser a arma adequada contra inimigos também poderosos. O que estava em jogo aqui era a captura agora 
intelectual e simbólica da classe média letrada pela elite do dinheiro, formando a “aliança de classe dominante” 
que marcaria o Brasil daí em diante. 
 

Como se construiu esse projeto no alvorecer do século XX? 
 

A USP, a universidade do estado de São Paulo, foi criada por essa mesma elite desbancada do poder político 
e pensada como a base simbólica, uma espécie de think tank gigantesco do liberalismo brasileiro a partir de 
então, desse projeto bem urdido de contrapor a força das ideias generalizadas na sociedade contra o poder 
estatal, desde que este seja ocupado pelo inimigo político, à época representado por Getúlio Vargas. 

Sérgio Buarque é menos o criador e mais o sistematizador mais convincente do moralismo “vira-lata” que irá 
valer, a partir de então, como versão oficial pseudocrítica do país acerca de si mesmo. Como o “Estado corrupto” 
passa a ser identificado como o mal maior da nação, a elite do dinheiro ganha uma espécie de “carta na manga” 

que pode ser usada sempre que a “soberania popular” ponha no governo, inadvertidamente, alguém contrário aos 
interesses do poder econômico. 

Com base nesse eixo intelectual eivado de prestígio, essa concepção se torna dominante no país inteiro. Toda 
a vida intelectual e letrada vai respirar os novos ares. Isso não significa obviamente dizer que a USP não tenha 
produzido coisa distinta do liberalismo conservador das elites. Florestan Fernandes e sua atenção aos conflitos 











————————————————————————————————————————————— 
 17 

sociais realmente fundamentais provam o contrário. Existe uma tradição nesse sentido também por lá. Mas essa 
tendência é menos poderosa que a versão dominante, posto que sem a network com as editoras, as agências de 
financiamento, a grande imprensa e seus mecanismos de consagração; além de ela própria ter assimilado 
aspectos importantes da tradição conservadora elitista como a aceitação implícita ou explícita da tese do 
patrimonialismo. 

Desde essa época o “liberalismo conservador”, baseado no falso moralismo da “higiene moral” da nação, vai 

ser a pedra de toque da arregimentação da classe média. Isso não significa dizer que o moralismo não tenha eco 
também nas outras classes. Em alguma medida esse discurso nos toca a todos. Mas na classe média ele está em 
“casa”. É que as classes sociais estão sempre disputando não apenas bens materiais e salários, mas também 
prestígio e reconhecimento, ou em uma palavra: legitimação do próprio comportamento e da própria vida. 

As classes superiores, que monopolizam capital econômico e cultural, têm de justificar, portanto, seus 
privilégios. O capital econômico se legitima com o “empreendedorismo” de quem “dá emprego” e ergue impérios, 
e com o suposto bom gosto inato de seu estilo de vida, como se a posse do dinheiro fosse mero detalhe sem 
importância. 

A legitimação dos privilégios da classe média é distinta. Como seu privilégio é invisível pela reprodução da 
socialização familiar que esconde seu trabalho prévio de “formar vencedores”, ela é a classe por excelência da 
meritocracia e da superioridade moral. Estas servem para distingui-la e para justificar seus privilégios em relação 
tanto aos pobres como aos ricos. É que, se os pobres são desprezados, os ricos são invejados. Existe uma 
ambiguidade nesse sentimento, em relação aos ricos, que vincula admiração e ressentimento. 

A suposta superioridade moral da classe média dá à sua clientela tudo aquilo que ela mais deseja: o 
sentimento de representar o melhor da sociedade. Não só é a classe que “merece” o que tem por esforço próprio, 
conforto que a falsa ideia da meritocracia propicia, mas também a classe que tem algo que ninguém tem, nem os 
ricos, que é a certeza de sua “perfeição moral”. 

Como na imensa maioria dos casos não possui os meios para se envolver nas grandes negociatas que 
manipulam milhões, a classe média não tem sequer, na prática, o dilema moral de se deixar ou não corromper. 
Como justificação e legitimação da própria vida, o esquema moralista é, portanto, perfeito. Em relação aos 
poderosos, a classe média pode se ver sempre como “virgem imaculada” e moralmente perfeita. 

A elite do dinheiro soube muito bem aproveitar as necessidades de justificação e de autojustificação dos 
setores médios. “Comprou” uma inteligência para formular uma “teoria liberal moralista” feita com precisão de 
alfaiate para as necessidades do público que queria arregimentar e controlar. Esse tipo de “compra” da elite 
intelectual pela elite do dinheiro não se dá apenas nem principalmente com dinheiro. São os “mecanismos de 
consagração” de um autor e de uma ideia seguindo, aparentemente, todas as regras específicas do campo 
científico. 

Mas a quem pertencem os jornais, as editoras e os bancos e empresas que financiam os prêmios científicos? 
Desse modo, sem parecer “compra”, o expediente é muito mais bem-sucedido. Depois, usou sua posição de 
proprietária dos meios de produção material para se apropriar dos meios simbólicos de produção e reprodução da 
sociedade. É aqui que entra a relação que existe até hoje entre imprensa, universidade, editoras e capital 
econômico. 

Todo o discurso elitista e conservador do liberalismo brasileiro está contido em duas noções que foram 
desenvolvidas na USP – a universidade criada pela elite antiestatal paulistana – e depois ganharam o Brasil: as 
ideias de “patrimonialismo” e de “populismo”. 

Se o patrimonialismo torna invisível a base real do poder social ao estigmatizar o Estado e seus ocupantes 
sempre que as eleições ponham alguém não palatável pela elite da rapina econômica na disputa eleitoral, o 
populismo estigmatiza qualquer pretensão popular. 

A noção de “populismo”, atrelada a qualquer política de interesse dos mais pobres, serve para mitigar a 
importância da soberania popular como critério fundamental de qualquer sociedade democrática. Afinal, como os 
pobres, coitadinhos, não têm mesmo nenhuma consciência política, a soberania popular e sua validade podem ser 
sempre, em graus variados, postas em questão. 

O “voto inconsciente” corromperia a validade do princípio democrático por dentro. A proliferação dessa ideia 
na “esfera pública” por meio da sua “respeitabilidade científica” e depois pelo aparato legitimador midiático, que o 
repercute todos os dias de modos variados, é impressionante. Os best-sellers da ciência política conservadora 

comprovam a eficácia dessa balela.3 
As noções de patrimonialismo e de populismo, distribuídas em pílulas pelo veneno midiático diariamente, são 

as ideias-guia que permitem à elite arregimentar a classe média como sua “tropa de choque” sempre que 
necessário. Elas, afinal, são as guardiãs da “distância social” em relação aos pobres, que é a pedra de toque da 
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aliança antipopular construída no Brasil para preservar o privilégio, acesso aos capitais econômico e cultural, de 
20% contra os 80% de excluídos em alguma medida significativa. 

O segundo ponto da justificação da classe média para baixo, em relação às classes populares, é o ponto mais 
interessante e que a transforma definitivamente na marionete perfeita da elite do dinheiro. A classe média 
brasileira possui um ódio e um desprezo pelo “povo” cevados secularmente. Essa é talvez nossa maior herança 
intocada da escravidão, nunca verdadeiramente compreendida e criticada entre nós. Para que se possa odiar o 

pobre e humilhá-lo, tem-se de construí-lo como culpado de sua própria (falta de) sorte e ainda torná-lo perigoso e 
ameaçador. Se possível, deve-se humilhá-lo, enganá-lo, desumanizá-lo, maltratá-lo e matá-lo cotidianamente. Era 
isso que se fazia com o escravo e é exatamente a mesma coisa que se faz com a “ralé de novos escravos” hoje 
em dia. Transformava-se o trabalho manual e produtivo em vergonha suprema, como “coisa de preto”, e depois 
se espantava que o negro não enfrentasse o trabalho produtivo com a mesma naturalidade que os imigrantes 
estrangeiros, para quem o trabalho era símbolo de dignidade. Dificultava-se de todas as formas a formação da 
família escrava, e nos espantamos com as famílias desestruturadas dos nossos excluídos de hoje, mera 
continuidade de um ativismo perverso para desumanizar os escravos de ontem e de hoje. 

Os escravos foram sistematicamente enganados, compravam a alforria nas minas e eram escravizados 
novamente e vendidos para outras regiões, eram brutalizados, assassinados covardemente. A matança continua 
também agora, com os novos escravos de todas as cores. O Brasil tem mais assassinatos – de pobres – que 
qualquer outro país do mundo. São 60 mil pobres assassinados por ano no Brasil. Existe uma guerra de classes 
hoje declarada e aberta. Construiu-se toda uma percepção negativa dos escravos e dos seus descendentes como 
feios, fedorentos, incapazes, perigosos e preguiçosos, isso tudo de forma irônica, povoando o cotidiano com ditos 
e piadas preconceituosas, e hoje muitos se comprazem em ver a profecia realizada. Não se entende a miséria 
permanente e secular dos nossos excluídos sociais sem esse ativismo social e político covarde e perverso de 
nossas classes “superiores”. 

O ódio secular às classes populares parece-me a mais brasileira de todas as nossas singularidades sociais. 
Como os preconceitos são sociais, e não individuais, como somos inclinados a pensar, todas as classes superiores 
no Brasil partilham desse preconceito. Ainda que, mais uma vez, ele esteja verdadeiramente “em casa” na classe 
média. Ainda que a classe média seja muito heterogênea, toda ela, sem exceção, inclusive o autor que aqui 
escreve, é portadora em maior ou menor grau desse tipo de preconceito. De alguma maneira “nascemos” com ele, 
o introjetamos e o incorporamos, seja de modo inconsciente e pré-reflexivo, seja de modo refletido e consciente, 
como ódio aberto. Mesmo quem critica os preconceitos os têm dentro de si, como qualquer outra pessoa criada no 
mesmo ambiente social. O que nos diferencia é a vigilância em relação a eles e a tentativa de criticá-los de modo 
refletido em alguns, e não em outros. Mas todos nós somos suas vítimas. 
 

JESSÉ SOUZA é sociólogo e autor, entre outros livros, de A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato (Leya, 2017), 
lançado em setembro e do qual este artigo foi extraído. Jornal LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL, Março de 2018. 
 

Demência narcísica (LUIZ FELIPE PONDÉ) 
 

No nível radical da doença, ela se revela como uma forma autoimune de demência irreversível 
 

NÃO É SÓ a febre amarela que está pondo em risco a saúde pública. Há uma outra epidemia em curso que 
ainda não invadiu a mídia: o narcisismo dos bons. O fenômeno atingiu níveis epidêmicos. E os órgãos competentes 
não detectaram ainda os indícios desse quadro clínico. Talvez uma das razões seja que muitos desses órgãos 
competentes são grandes áreas de risco de contágio. 

No passado, as áreas de risco eram mais localizadas dentro de instituições religiosas (não que estas tenham 
deixado de sê-lo). Você está tendo dificuldade de entender o que vem a ser essa patologia designada "narcisismo dos 
bons"? Vou te ajudar. Antes de tudo, a designação "narcisismo" tem credenciais sofisticadas, mas fiquemos com o seu 
sentido mais comum: narcisista é alguém que "se acha". Clinicamente, o narcisista é um miserável de autoestima que 
finge se achar o máximo pra combater justamente a sua miséria interior. Nesse movimento de negação, ele acaba por 
criar uma persona que tende a supervalorizar a si mesmo. Daí o apaixonar-se pela própria imagem refletida na água. 

O narcisismo dos bons é uma patologia moral. A sintomatologia associada ao quadro não tem apenas efeitos 
individuais privados. Se assim fosse, talvez seu dano em níveis epidêmicos fosse apenas para as vidas de seus 
doentes e pessoas mais próximas. Como uma peste que ficasse localizada num ambiente de quarentena. Não. O 
narcisismo dos bons se caracteriza por ser uma peste pública. Seu modo de contágio, já identificado razoavelmente, 
se dá, justamente, pela contaminação em larga escala da população por meio de instituições de caráter social e 
político, quando não educativo. 
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As redes são uma cultura de bactérias poderosa para a reprodução do vírus. A mídia clássica, há muito tempo, já 
era uma área de risco. Os jornalistas carregam todos os sintomas da patologia há décadas. A sociedade está, 
completamente, à mercê dessa epidemia porque, normalmente, quem deveria combatê-la tem, exatamente, a 
condição do mosquito transmissor. Mas vamos a dados mais objetivos do quadro. 

Se você tem certeza de que representa o lado do bem no mundo, é quase certeza de que está contaminado. Se 
você tem certeza de que seu filho também representa, o risco aumentou muito. Se você tem certeza de que seu 
cachorro também representa, você está além de qualquer possibilidade de cura. Se você acha que sua bike também 
representa, não tenho palavras pra expressar minha misericórdia. Se você acha queo restaurante que frequenta é um 
templo, não sei o que dizer. 

Sinto muito por você, seu filho, seu cachorro, sua bike e o restaurante que frequenta. Melhor procurar ajuda 
profissional. Cuidado: sua terapeuta pode estar, ela mesma, contaminada. O fato de haver tantos dramas no mundo 

que precisam de solução é uma das causas etiológicas da epidemia: a facilidade do contágio está no fato de que 
muita gente que se acha do bem acaba por conviver. Os efeitos são evidentes. As câmaras de eco dos bons carregam 
muitos vírus dessa patologia. O mundo da educação, da arte e da cultura são grandes áreas de risco. 

O mundo da educação, coitado, luta para manter sua relevância enquanto agente de pensamento, quando, na 
verdade, está sucumbindo à competição mais violenta ou às modas mais fajutas, sejam elas vindas de setores 
"naturalistas" da sociedade, sejam elas vindas de setores "algorítmicos" do mundo dos negócios, sejam elas vindas de 
setores do mundo corporativo que tomou a dianteira na reflexão sobre o futuro por meio de "consultores de futuro". 

Já o mundo da arte e da cultura é um caso especialmente interessante. Talvez seja uma das áreas de maior risco 
entre todas.  

O número de pessoas "legais" nesse mundo é infinito. Pessoas "legais" são contaminadas ou "carriers", com 
certeza, do agente transmissor. Se um dia você voltar pra casa de uma festa qualquer e tiver certeza de que todo 
mundo ali representa o bem, o quadro autoimune estará já instalado. No nível mais radical da doença, ela se revela 
como patologia autoimune que se manifesta como uma forma de demência irreversível. 

 

 
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. 
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Gestar, parir e ficar um tanto louca (VERA IACONELLI)  

A parturiente vê sair de seu corpo uma parte de si, experiência que cobra um preço do psiquismo 
 

 
 

Barriga de grávida acariciada pela mãe - Eduardo Knapp/Folhapress 

 

AQUELA jovem sossegada, cuja maior preocupação era manter a chapinha do cabelo em dia, incapaz de gerir a 
arrumação do próprio quarto, acaba de ter bebê e você descobre uma fera irreconhecível que não deixa ninguém 
chegar perto do pimpolho? Aquela que não acordava no fim de semana antes das 11 da manhã, agora passa as noites 
com um olho aberto e outro fechado, pronta para pular no berço e verificar se o pequeno continua respirando, como 
se houvesse mágica conexão entre o olho dela e os pulmõezinhos da criatura? Até o maridinho —tão atônito quanto 

ela— está na lista de suspeitos de colocar a saúde do bebê em risco? Ela nem pensa em oferecer café para as visitas, 
mas já mencionou álcool gel cinco vezes? A sogra e/ou a mãe caíram em desgraça aos olhos dela e tornaram-se um 
risco eminente? Você pede para pegar o fofo no colo e ela faz uma cara de “como assim!?”? 

Basicamente, ela está um tanto louca. Winnicott (pediatra e psicanalista inglês) cunhou nos anos 1950 o conceito 
“preocupação materna primária” para tentar dar conta desse momento enlouquecido especial, uma vez que se trata 
de uma loucura fora da patologia, ou seja, não tratável e temporária. Dentre os desafios da chegada de um bebê, 
gestar e parir têm suas peculiaridades. A parturiente vê sair de seu corpo uma parte de si mesma. Experiência 
disruptiva que cobra um preço do psiquismo materno e que não será vivida por pessoas nascidas do sexo masculino 
ou que não gestaram. Ao mesmo tempo em que pode estimular a identificação com a maternidade, é um complicador 
na hora de se separar do bebê que nasce. É como se as visitas estivessem pedindo para pegar no colo um pedaço do 
seu corpo que está fora de você. “Posso pegar seu coração no colo um pouquinho?” Levar para dar uma volta?” Haja 
álcool gel! 











————————————————————————————————————————————— 
 21 

É uma experiência incompreensível para quem não passou — e ora vejam só! — quem passou geralmente se 
esquece (Winnicott também apostava que haveria um apagamento recorrente da loucura dessa fase). Mas por que 
sofrem tanto essas mãezinhas recém-nascidas? Muito frequentemente por se sentirem fragilizadas, lidando com um 
mundo de perdas e adaptações e, na maior parte das vezes, por serem profundamente incompreendidas. É difícil 
mesmo para quem está de fora compreendê-las em seus excessos. Junte-se a isso o fato assustador de que em sua 
maioria são recém operadas — o pós-operatório é incompatível com a tarefa de cuidar de um bebê — e teremos 

sofrimentos desnecessários,  por vezes, quadros mais graves. 
Já do lado do bebê, com ou sem loucura materna, havendo um adulto com disposição para oferecer amor 

abnegado e dedicação física e moral ininterrupta, as coisas podem ir muito bem. Não existe grande vantagem no 
excesso de comoção a que chegam essas mães, por vezes francamente extenuante, mas cria-se uma vigilância que a 
evolução da espécie pode ter tentando garantir — embora o ser humano não seja tão obediente ao chamado da 
natureza quanto os demais seres vivos. 

Enfim, cada pessoa terá que enfrentar o desafio da chegada de cada bebê — ele também com suas 
peculiaridades— a partir das condições disponíveis. Lembremos apenas que a mulher que pariu e está identificada 
com a maternidade tem, na separação entre corpos, a cereja do bolo. 
 

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. 

 

Estupidez em série (MARCELO COELHO) 
Com tanto autoritarismo à solta, o golpe "que não era golpe" vai acabar se tornando um 



 

SE EU fosse morador de uma comunidade violenta no Rio de Janeiro, talvez não reclamasse demais da presença 
de soldados na minha vizinhança. Aceitaria, sem dúvida, que me pedissem os documentos com bons modos e mesmo 
que tirassem fotografias para me identificar. Não sei se o meu medo seria maior ou menor com a intervenção. Vendo 
as coisas de fora, do alto de um edifício com guarita em bairro rico de São Paulo, sinto-me entretanto incomodado ao 
ver tantos tanques e fardas no cotidiano de uma grande cidade brasileira. 

Especialmente chocante é a imagem das toucas ninja com rosto de caveira — recomendo procurar na internet—
 utilizadas na "abordagem" aos moradores da Rocinha. As Forças Armadas esclarecem que não faz parte do uniforme 
oficial. Inspirados pelo mundo das histórias em quadrinhos e dos videogames de massacre, soldados acharam que a 
touca poderia ter um forte efeito psicológico -- o que é verdade. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/riodejaneiro/
https://folha.com/7kuxqzif
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Só não sei se aterroriza mais os traficantes — acostumados a tudo — ou a população. Transmite-se, é claro, a 
ideia de que ninguém está ali para conversar, para investigar, para separar os "bons" e os "maus", levando estes à 
prisão. O que se mostra é a disposição de matar. Outra coisa já não faziam o "caveirão" e o Bope (Batalhão de 
Operações Especiais) que, em vez de surgirem como representantes do poder público, ostentam o clássico emblema 
dos piratas. É como se dissessem: não viemos reconquistar o território para a lei e para o Estado. Viemos espalhar a 
morte. 

Muitos soldados, por sua vez, sentem medo — e me solidarizo com a sorte deles; como tantos jovens em tantas 
guerras, são peças descartáveis num jogo dominado pela ambição política, pela falta de alternativas e pela sede de 
sangue dos que deram a ordem para o combate. Veja-se, de todo modo, a perversidade de toda a situação. Os 
soldados precisam usar a touca ninja — claro que sem a estúpida caveira — porque podem ser reconhecidos pelos 
traficantes. O crime organizado ameaçaria matar seus familiares, por exemplo. 

Mas não seria útil, então, tirar da farda o seu sobrenome também? Para reprimir manifestações em São Paulo, a 
polícia do governo Alckmin já tem recorrido ao expediente de esconder esse tipo de identificação. Assim, quem 
cometer crimes estará fora do alcance da lei. Não é por isso que os bandidos de antigamente usavam máscaras? 
Nesse quadro, surge a escandalosa notícia de que o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, está 
preocupado. Não gostaria que, daqui a 20 anos, uma nova Comissão da Verdade possa apurar os fatos da 
intervenção. 

Ou seja, pode acontecer de os militares assassinarem, sequestrarem, torturarem gente — e não se conseguirá 
puni-los pelas vias legais e democráticas. Garantida essa impunidade, daqui a 20 anos renascerá o "pesadelo" de uma 
Comissão da Verdade, que ao que tudo indica não conta com as simpatias do general. Será que algum militar já 
saudou a apuração dos crimes cometidos pela ditadura, reforçando o compromisso de que nada daquilo se repita? Ou 
se prefere que sejam ocultados os efeitos possíveis da atual "liberdade de ação" que se institui no Rio de Janeiro? 

Já tivemos, com o impeachment, um "quase golpe" que só não era golpe completo porque se disfarçou em 
artimanhas legais e não tinha a presença militar. Esta surge agora, localizada. Chega com toucas ninja e caveirões, 
reivindicando futura impunidade para os abusos que cometa. 

Como em 1964, fanáticos do livre mercado se associam a quem enaltece a tortura e o assassinato. 
Como em 1964, corruptos contumazes defendem o golpe em nome do combate à corrupção. 
Como em 1964, adversários do "totalitarismo" fazem campanhas em favor da "família" e da censura a 

manifestações culturais. 
E aparece um ministro da Educação querendo impedir o curso sobre o "golpe de 2016" que se oferece na 

Universidade de Brasília. Não ignoro o quanto de má fé e de mentira se aninha nas defesas da inocência de Lula e do 
suposto compromisso do PT com a "causa popular". Mas o resultado desse novo sinal do atraso e da imbecilidade do 
governo Temer será o de multiplicar esses cursos —e dar veracidade à tese que sustentam. E, de estupidez em 
estupidez, o golpe "que não era" vai acabar se tornando um. 
 

 
MARCELO COELHO é articulista da Folha de São Paulo desde 1984. Fez mestrado em Sociologia pela USP e publicou, 
entre outros livros, 'Gosto se Discute' (Ática, 1994), 'Jantando com Melvin' ([ficção] Imago, 1998) e 'Montaigne' (série Folha 
Explica, Publifolha, 2002). Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Março de 2018. 
 

As coisas que mais nos importam (CONTARDO CALIGARIS) 
 

Vivemos numa cultura que nos aconselha renunciar ao cotidiano prazeroso em nome de um bem superior 
 

NUM DIA da semana passada, em São Paulo, uma jovem mulher, mãe de família, pesquisadora e escritora, 
acordou de repente pelas cinco da manhã e tentou sair da cama. O companheiro, que dormia com ela, tentou 
(gentilmente) agarrá-la e impedi-la de levantar, até porque, ao que eles mesmos dizem, essa hora matutina é um dos 
momentos em que eles transam, a cada dia, antes de dormir de novo por uma hora. 

Desta vez, a jovem mulher se desvencilhou, levantou um dedo, como quem pede tempo, e disse: "Preciso anotar 
umas ideias no meu caderno". Ela saiu da cama e foi fazer suas anotações no banheiro. O companheiro riu, por se 
sentir caricaturado: em geral, o dilema atormentado entre os pensamentos "nobres" e a suposta "trivialidade" da vida 
de casal (sexo, crianças e fins de mês) é masculino: quem se extirpa da cama para anotar ideias noturnas, em tese, 
seria o homem. 

Mulheres, como mostra o exemplo, têm ideias noturnas, mas talvez sejam mais sábias que os homens e 
conciliem melhor suas ambições e ideias com os "prazeres" concretos da família e vida amorosa. Seja como for, os 
homens são os que mais dizem estar envolvidos no plano de acumular riquezas descomunais ou de produzir obras de 
gênio e de serem, justamente por isso, impossibilitados de se dedicar ao amor, ao casamento e às relações. 

https://folha.com/unwb8tag
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Os homens são os forçados de sua própria aspiração a serem extraordinários, de uma maneira ou de outra. 
Comparado com essa tarefa, o cotidiano lhes parece frequentemente como uma diversão não autorizada. O novo 
filme de Paul Thomas Anderson, "Trama Fantasma", trata de um homem que não sabe conciliar as obrigações de sua 
genialidade com a "trivialidade" do amor e da conjugalidade. Rigorosamente nenhum spoiler: não quero estragar o 
prazer dos futuros espectadores. 
 

 
 

O filme é imperdível --especialmente para quem percebe que seu consorte fala e age como se a vida conjugal o 
privasse de "outra" aventura que (pensa ele) estaria à sua espera, se não se perdesse nesta vida trivial. Mas vamos 

com calma. Seu companheiro fica no computador noite adentro, "trabalhando"? Ele não se deita junto com você por 
causa disso? E foge dos programas comuns alegando obrigações devorantes? Em geral, ele está lhe mentindo ou se 
mentindo. 

Em boa parte dos casos, seu companheiro procura desculpas porque ele não está à altura das ambições dele; de 
fato, ele passará a noite jogando videogame ou assistindo a pornografia, culpando-se por isso, e ainda assim 
pensando que você é responsável pela inépcia dele. Claro, outra possibilidade é que o consorte não esteja mais a fim 

da relação, na qual permanece por inércia. Agora, ainda há situações, digamos, mais autênticas, em que o homem ou 
a mulher se rebelam contra a tagarelice e o prosaico: cuidar das crianças, esquentar a sopa, fazer a cama"¦ E 
perguntam: como conciliar o serviço do cotidiano com os supostos deveres de nossas ambições e de nossos ideais? 

Note-se que só quem gosta do cotidiano se atormenta com essa pergunta. Se o cotidiano não lhe resultasse 
prazeroso, por que seria um problema se afastar dele ou recusá-lo? O drama, então, é que, para seguir nobres e 
sublimes ambições, o indivíduo deveria fugir de uma trivialidade prazerosa. 

De fato, um cotidiano agradável só se justifica por si só, pelo prazer que proporciona. Por isso mesmo, muitos 

preferem vivê-lo como se fosse um mal menor, algo que aceitamos por preguiça ou, pior, por covardia diante dos 
desafios que nosso desejo nos colocaria se o escutássemos. 

Se admitimos que podemos gostar da trivialidade e mesmo desejá-la, é para declarar imediatamente que é 
preciso renunciar a ela, em nome de tarefas outras e sublimes. 

https://folha.com/0isdc65f
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Vivemos há dois milênios, desde São Paulo (não a cidade, o apóstolo), numa cultura que nos aconselha renunciar 
em nome de algum bem superior. Consideramos, aliás, que nosso "verdadeiro" eu é aquela parte de nós que se 
relaciona só com o tal bem superior (deus, a revolução ou o primeiro bilhão, tanto faz). Por isso, para que possamos 
viver com um parceiro ou uma parceira, é preciso que ele ou ela nos matem um pouco. 

Ou seja, um bom consorte é aquele que nos ajuda a matar em nós as exigências malucas que nos transformam 
em eternos estranhos no nosso próprio ninho. Mais do que isso, só no filme. 
 

 
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, Março de 2018. 

 

Criação do Ministério da Segurança terá efeitos positivos para o 
setor? NÃO (LUÍS HENRIQUE MACHADO) 
 

Tudo leva a crer que não passará de uma mera terceirização de atribuições e responsabilidades de um ministério 
para o outro 
 

LEGISLAÇÕES penais produzidas sob comoção ou durante crises, com a intenção primordial de passar à 
sociedade a impressão de que os problemas serão enfrentados, podem não surtir os efeitos desejados. Esse tipo de 
ação, em regra, não costuma atacar as causas reais, mas tão somente aspectos superficiais. 
É o chamado direito penal simbólico. Nesse sentido, a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, 
embora não seja uma lei penal, parece ser algo próximo dessa espécie de normatização. 
 

 
 

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, durante posse do diretor-geral da Polícia Federal, o delegado 
Rogério Galloro, em cerimônia realizada no Salão Negro do Ministério da Justiça, em Brasília (DF), nesta sexta-feira 
(2) 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/temer-anuncia-no-rio-que-criara-ministerio-da-seguranca-publica.shtml
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A segurança pública é um grave problema nas cidades brasileiras, sobretudo nos grandes centros. O governo 
passa a mensagem de que o tema é urgente, a ponto de merecer uma pasta exclusiva. A violência tem muitas causas, 
mas a falta de um ministério não está entre elas. Assim, fica para depois um planejamento de longo prazo, que 
perpasse governos. Os investimentos em recursos humanos, materiais e tecnológicos das polícias são deixados de 
lado. Cai no esquecimento o rigor nos controles internos e externos para que as forças de segurança não se 
desvirtuem. Treinamento, serviço de inteligência e boa remuneração dos profissionais não se encontram na ordem do 

dia. A coordenação entre as Forças, sem sobreposição de atribuições, ainda é algo distante.  
 

Intervenção Federal no Rio 
 


  

Soldados das Forças Armadas durante operação na Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro Danilo 
Verpa/Folhapress 

 

Modificações no Ministério Público e reforma no Judiciário, com vistas a tornar a prestação jurisdicional mais 
rápida e eficiente, seguem em segundo plano. Os presídios continuam como territórios do crime, o que expõe a 
incapacidade do Estado de controlar alguns metros quadrados.  No que toca à Polícia Federal, a criação da pasta é 
questionável. A instituição tem atribuições mais amplas que a do novo ministério, o que faz surgir a preocupação de 

que a pasta da Segurança Pública apenas provoque o direcionamento do orçamento para cobrir determinadas áreas 
mais diretamente ligadas ao tráfico de armas e de drogas. 

Não se nega a importância destas áreas, mas há o risco de que tal atitude acabe por sacrificar ainda mais a 
Polícia Federal ao debilitá-la na principal atuação — as investigações criminais sobre corrupção, desvio de recursos 
públicos e crimes de colarinho branco. Para completar, vale lembrar que cortes no orçamento da PF em 2017 não 
pouparam sequer a Operação Lava Jato, que sofreu um contingenciamento de 44%. 

O simbolismo da criação do Ministério da Segurança Pública pode ainda adiar medidas urgentes, como a 
reposição dos quadros da Polícia Federal, cujo efetivo é praticamente o mesmo há uma década. Há mais de 600 
cargos vagos para delegados, por exemplo. Se considerarmos agentes, peritos, entre outros cargos, o déficit total de 
pessoal chega a 5.000.  Ademais, é urgente adotar medidas para preservar a PF de possíveis interferências do Poder 
Executivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/com-muita-midia-rio-tem-violencia-espalhada-e-tambem-mais-visivel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/veja-8-propostas-para-intervencao-federal-no-rio-nao-morrer-na-praia.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1592660317739660-intervencao-militar-no-rio
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2017/massacre-em-manaus/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/novo-chefe-da-policia-federal-e-visto-como-tecnico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/petrolao/
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Nesse sentido, a aprovação da PEC 412/2009 é essencial, uma vez que estabelece normas de autonomia 
funcional, administrativa e orçamentária para a instituição.  A despeito de todas essas necessidades, o ministério 
surge como a solução da vez. Por ser um tema amplo e complexo, a segurança pública não é pauta a ser restrita a 
ações pontuais ou mesmo a ser vinculada a determinadas questões ou mesmo instituições.  

Tendo como exemplo a Polícia Federal, vemos que os verdadeiros problemas são outros, fundamentalmente de 
ordem estrutural, o que vai muito além da criação de uma pasta pelo Executivo Federal.  Sendo otimista, tudo leva a 

crer que a reforma não passará de uma mera terceirização de atribuições e responsabilidades de um ministério para 
o outro.  

 

LUÍS HENRIQUE MACHADO, doutor em processo penal pela Universidade de Humboldt (Alemanha), é advogado 
criminalista. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Março de 2018. 
 

Criação do Ministério da Segurança terá efeitos positivos para o 
setor? SIM (MARCOS CAMARGO) 
 

É o primeiro movimento concreto, em anos, a quebrar o imobilismo do Estado em relação à violência 


A CRIAÇÃO do Ministério Extraordinário da Segurança Pública é o primeiro movimento concreto, em anos, a 
quebrar o imobilismo do Estado em relação à violência que cresce e se espalha pelo país.  É necessário ter uma pasta 
focada no assunto para enfrentar a contínua expansão e modernização do narcotráfico e das quadrilhas do colarinho 
branco. Sob a alçada do Ministério da Justiça, a segurança era tratada de forma compartilhada com outros temas 
relevantes, porém muitas vezes desconexos, como a questão indígena e o direito do consumidor. 

 

 
 

O presidente Michel Temer durante posse de Raul Jungmann no Ministério da Segurança Pública, no Palácio do 
Planalto 
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Um ponto positivo é que a nova pasta inclua a coordenação entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 
Força Nacional (formada por contingentes federais e estaduais) e Departamento Penitenciário Nacional. Um dos 
principais obstáculos no combate ao crime, hoje, é a incipiente integração entre os bancos de dados policiais. Já 
existe no Brasil uma experiência de integração de sistemas das forças de segurança. Para se tornar efetiva, precisa 
ser intensificada. Desde 2013, por exemplo, o país tem a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, que reúne 
informações sobre pessoas já condenadas ou identificadas criminalmente pelas Justiças estaduais e federal.  
 

Intervenção Federal no Rio 
 

Só 2% dos condenados, no entanto, têm seu material genético inserido nos bancos de DNA. Mesmo com esse 
parco material já foi possível solucionar mais de 370 inquéritos policiais — metade deles referente a crimes sexuais. O 
Brasil efetua muitas prisões. A maioria ocorre em flagrante para crimes como o pequeno tráfico de drogas. Esse tipo 
de atuação deve continuar e ser reforçado.  

É necessário, todavia, aumentar a efetividade no combate ao crime que depende de investigação para ser 
solucionado, como homicídios, estupros e corrupção. Para isso, torna-se fundamental a coordenação entre as polícias 
de norte a sul e em todos os níveis da administração. A simples criação do novo ministério não resulta, 
automaticamente, na transformação das boas ideias em resultado. Para que o projeto dê certo, será fundamental que 

o novo órgão priorize as ações de inteligência e o desenvolvimento científico.  Vimos, na semana passada, como 
o investimento nessas áreas é determinante para as investigações e para o avanço da mais importante operação em 
curso, a Lava Jato. A importância da ciência ficou clara com a divulgação do extenso e detalhado laudo preparado 
pela perícia criminal federal sobre os sistemas usados pela Odebrecht para registrar comunicações e contabilidade 
(Drousys e Mywebday).  O acesso ao Mywebday, cuja senha não foi fornecida aos investigadores, só foi 
possível graças à expertise técnica do corpo de peritos destacado para analisar o material.  

Além disso, a enorme quantidade de dados (correspondente a 50 vezes tudo o que a Lava Jato coletou desde 
2014 até então) só pôde ser processada por meio de um software desenvolvido pelos próprios peritos federais, 
o IPED (sistema de Indexação e Processamento de Evidências Digitais), que não tem correspondente no mercado e é 
de uso restrito da PF.  

Sem isso, uma grande quantidade de arquivos continuaria desapercebida e jamais seria submetida à necessária 
análise técnica que pode motivar, a partir de agora, novas descobertas para a Lava Jato. O Brasil precisa ampliar as 
boas experiências na área de segurança pública e começar a usar 100% de sua capacidade de combate ao crime. O 
novo ministério é uma boa ideia que precisa ser concretizada.  

Para isso, será necessário cobrar efetividade da nova pasta. Nos próximos meses saberemos se sairão do papel 
os investimentos em inteligência, desenvolvimento científico e integração. 
 

MARCOS CAMARGO, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), é formado em 
farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Paraná. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Março de 2018. 
 

Adolescência (DRAUZIO VARELLA) 
Hiato entre fim da infância e início da vida adulta não é apenas biológico, mas uma construção social 
 

AO COMPLETAR 63 anos, o poeta e compositor Jean Garfunkel chegou à conclusão: -- Nunca fui adulto. Passei 
direto da adolescência para a velhice. A adolescência é um fenômeno moderno. No passado, as crianças eram jogadas 
na vida adulta sem estágios intermediários. Quando perdeu o pai, meu avô veio sozinho da Espanha para o Brasil, 
com a responsabilidade de ganhar o sustento da mãe e dos irmãos mais novos. Tinha 12 anos. 

No campo, meninos pegavam na enxada aos sete anos e meninas dessa idade cuidavam dos afazeres da casa e 
dos irmãos menores. O progresso, a melhora das condições de nutrição, de higiene, o saneamento básico e o acesso 
à educação criaram a necessidade de encontrar critérios para definir quando termina a infância e quando começa a 
vida adulta. A dificuldade maior está no fato de que o hiato entre elas não é exclusivamente biológico, mas uma 
construção social. 

A Nature, uma das revistas mais respeitadas pela comunidade científica, faz uma revisão sobre a adolescência. 
Diz que os problemas para identificar o fim da infância têm origem antes da puberdade, período de grandes 

transformações físicas, psicológicas e comportamentais sem idade fixa para se instalar, e que acontecem cada vez 
mais cedo, nas sociedades modernas. Nas mulheres europeias dos primeiros anos do século 20 a menarca chegava ao 
redor dos 17 anos; hoje, as meninas menstruam pela primeira vez aos 12 ou 13 anos. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/novo-chefe-da-policia-federal-e-visto-como-tecnico.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1592660317739660-intervencao-militar-no-rio
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/superlotadas-prisoes-do-rio-sao-desafio-para-intervencao-federal.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/12/1944247-lava-jato-tem-de-acessar-sistema-para-ver-esquema-de-propina-diz-delator-da-odebrecht.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/petrolao/
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 Entre 1989 e 2010, a menarca das chinesas passou a ocorrer um ano antes. No período de 1991 a 2006, o início 

do crescimento das mamas diminuiu um ano, nas dinamarquesas. O começo da vida adulta é mais nebuloso, ainda. 
Como não há características anatômicas ou fisiológicas marcantes para discriminar as duas fases, o desenvolvimento 
psicológico e os fatores sociais ganham relevância. O inconveniente é que esses parâmetros variam de uma cultura 
para outra e com o passar do tempo.  

Por exemplo, nos últimos 20 anos, o primeiro casamento — considerado marco social para a entrada no mundo 
adulto — passou a acontecer em média dois anos mais tarde, no mundo inteiro (dado da ONU). Os brasileiros de hoje 
casam em média aos 27 anos, seis anos mais tarde do que há duas décadas. Para aumentar a complexidade, é tão 
grande a variação interpessoal do desenvolvimento neurocognitivo, que não há como caracterizar o fim da 
adolescência com base na estrutura ou no funcionamento cerebral. A passagem de uma fase à outra é um processo 
sem mudanças abruptas. 

Por outro lado, diversas publicações mostram que as transformações físicas, neurocognitivas e sócio-emocionais 
ocorridas na adolescência podem persistir pelo resto da vida. Você, leitor, sabe que esse é um período cheio de 
sobressaltos. No mundo, a mortalidade dos 15 aos 19 anos é cerca de 35% mais alta do que entre os 10 e 14 anos. 

Acidentes de trânsito, violência e suicídios são as principais causas. Cigarro, abuso de álcool e drogas ilícitas e o 
sedentarismo podem ter consequências nefastas duradouras. 

A visão de que a rebeldia dos adolescentes é resultado de explosões hormonais incontroláveis é antiquada. Eles, 
de fato, tendem a ser imprudentes e impulsivos, mas em algumas situações dão lições de sensatez aos mais velhos. 
Pais e mães que bebem e fumam, muitas vezes têm filhos abstêmios que detestam cigarros. O córtex pré-frontal, que 
ocupa a parte anterior do cérebro, estrutura essencial para as funções executivas responsáveis pela habilidade de 
tomar decisões, planejar as ações e resistir aos impulsos, não consegue formar as conexões necessárias para ficar 
completamente online antes dos 20 anos. 

As variações individuais na circuitaria de neurônios dos centros cerebrais que controlam a cognição mostram 
claramente que não tem sentido nem interesse descrever as características psicossociais do adolescente médio. Na 
ausência de critérios científicos confiáveis, a ONU considera adolescência o período que vai dos 10 aos 19 anos A 
tendência da psicologia moderna é aumentar o limite superior para 24 anos. No caso de meu avô ela terminou aos 12 
anos. No de meu amigo Jean, resistiu até os 60. 
 

 
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, Março de 2018. 
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Operação Neymar (MALU FONTES) 

 
A INTERVENÇÃO das Forças Armadas na segurança pública do Rio de Janeiro já caminha para a terceira 

semana. Nesses primeiros dias, os milhões de reais gastos na mobilização das tropas, proporcionalmente para o 
período, ainda não se traduziram em nenhum episódio significativo que possa ser considerado uma derrota do tráfico. 
Aliás, praticamente pode-se dizer até o contrário. Após o anúncio da intervenção, pelo menos três episódios ocorridos 
no Rio deram bem a medida do quanto há possibilidades concretas de o Exército entrar e sair dessa intervenção sem 
que haja qualquer desmonte da engrenagem do crime e do tráfico que hoje operam na cidade. 
 


 

BRUCUTUS 
 

Mesmo com milhares de homens do Exército nas ruas, brucutus, tanques e outros componentes literalmente de 
guerra, um grupo de assaltantes, como diz a expressão do futebol, não tomou conhecimento do adversário: armado 

até os dentes e em uma cidade sitiada, é bom repetir, a quadrilha entrou em uma agência bancária no bairro de 
Madureira e fez mais de 30 reféns. Deram muito trabalho ao BOPE. Cerca de quatro horas de negociação para 
libertação dos reféns e duas mortes, enquanto todos ainda estavam na agência. 
Um policial aposentado que pagava uma conta na agência na hora da invasão do bando e um dos assaltantes 
morreram nos primeiros minutos. Vários disparos entre os assaltantes e os seguranças do banco foram trocados e 
nem precisa esforço para imaginarmos o pânico de clientes e funcionários nessas quatro horas, antes da chegada do 
BOPE. Todo mundo sabe que assaltos a bancos, roubos de cargas valiosas e contrabando são o topo da pirâmide do 

crime organizado no Brasil. Não se pode dissociá-los da ação do alto escalão do tráfico de drogas. É o mesmo 
ecossistema. 
 

COCAÍNA 
 

Na mesma semana, a Polícia Federal interceptou nada menos que dois contâiners contendo uma tonelada e meia 
de cocaína prestes a ser embarcada por uma empresa de construção civil de médio porte de Santos-SP. A droga, foi o 
que a PF disse à imprensa, foi produzida no Peru, estava envolta em orégano para fisgar o cheiro e iria para a Bélgica, 
em um navio cujo destino final era a África. A apreensão nada teve a ver com a intervenção militar na segurança do 
Rio. 

O terceiro episódio que deixa parte do alto escalão dos militares que discorda da intervenção de cabelo em pé 
são os resultados das ações desses primeiros dias. Em um dos morros cercados, praticamente nada houve de 
concreto, a não ser o concreto literal das barricadas de cimento na entrada das vielas, para dificultar o acesso das 
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viaturas. Fora isso prenderam 5 pessoas. Duas por desacato, uma por porte de um bagulho de maconha e um ou 
outro que tinham mandados de prisão por processos de anos e anos atrás, que nada tinham a ver com drogas. 

Fiquem à vontade para responder: quantos mega traficantes foram presos? Quantos fuzis foram apreendidos? 
Quantos quilos de cocaína foram encontrados? Quem acredita que os responsáveis pela (tentativa frustrada da) 
exportação de 1,5t de cocaína para a Europa vive escondido numa laje no morro? É, Pezão, essa guerra é difícil 
vencer. E, trocadilhos à parte, vendo a operação militar no Rio de longe e pela ótica do jornalismo, parece que o país 

está colocando mais fé na operação Neymar. 
 

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

CHARGE DA SEMANA: A intervenção e o Oscar 
 


 

DUKE. Disponível em: <http://www.otempo.com.br/>. Acesso em 03 mar. 2018. 

 


