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Como encontrar o trabalho dos sonhos (ANA HOLANDA) 
 

Olhar para suas motivações e entender o que o levou a seguir por este ou aquele caminho profissional é 

essencial para mudar a rota e, finalmente, sentir satisfação e felicidade naquilo que faz 
 

 
 

A PERGUNTA “O que você vai ser quando crescer?” sempre me afligia. Eu poderia ser qualquer coisa, qualquer 

coisa mesmo? Bailarina, arqueóloga, cientista. Todas essas profissões me habitavam. Mas, aos poucos, percebi que 

nenhuma delas, de fato, me representava. Eu era um desastre no balé, e a única coisa de que gostava na arqueologia 
eram os filmes de Indiana Jones. Havia algo apenas que eu admirava profundamente: meu pai. Médico, cardiologista, 

desses que vão até a casa do paciente para acompanhá-lo. E eu adorava fazer essas visitas com ele.  
Quando entrava, os olhos das pessoas brilhavam e um sorriso enorme se abria porque o médico estava ali. Ele 

sempre conversava muito, se interessava pelo outro, pelas suas dores e aflições. Um dia, lhe perguntei quando havia 

decidido ser médico: “Quando era criança”. Então ele me contou uma história linda sobre o dia, em sua casa de 
infância, em que todos estavam muito preocupados com a saúde de uma tia. “Mas, quando o médico chegou, percebi 

que a aflição de todos se desfez apenas pela presença dele ali. Cresci querendo causar isso no outro e por isso fui 
fazer medicina”, me contou. Li uma trajetória parecida no livro A Morte É Um Dia Que Vale a Pena Viver (Casa da 

Palavra), da médica Ana Claudia Quintana Arantes, especialista em cuidados paliativos. Em um dos trechos da obra, 
ela conta sobre o médico que cuidava da avó dela. Um homem alto que também se perdia nas conversas, olhava para 

o outro, sabia ouvir.  

A avó sofria uma forte dor crônica, mas só a presença do médico, de alguma maneira, já era parte do 
tratamento. Hoje, Ana Claudia é uma das médicas que mais admiro, por seu olhar compassivo e sua postura tão 

profissional, sem perder a doçura e a perspectiva do outro. São histórias como essas, de gente que faz o que faz com 
tanta paixão, prazer e felicidade, que servem como ponto de partida para chegar ao trabalho dos sonhos. Para fazer 

esta reportagem e desvendar esses caminhos, conversei com várias pessoas, li alguns livros e artigos, assisti a 

documentários. O objetivo era entender como conseguir ser feliz naquilo que se faz.  
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É possível unir satisfação, felicidade e trabalho? Uma das frases que mais me inquietaram nessa busca, mas que 
também serviram como norte, foi a do escritor e filósofo Albert Camus: “Sem trabalho, toda a vida apodrece, mas, 

quando o trabalho é desprovido de alma, a vida sufoca e morre”. A partir dessa afirmação comecei a entender que o 

problema em relação à nossa atividade profissional começa de um ponto essencial, no início de tudo. Passamos a 
infância ouvindo: “O que você vai ser quando crescer?”; na adolescência, “Qual profissão você vai escolher?”; já 

adultos, seguimos ouvindo: “Qual o seu trabalho?”. Ninguém — nem a gente mesmo — faz a pergunta certa: “Qual 
trabalho conversa com a sua alma?”. 

 

Conversas com a alma  
 

Se eu admirava tanto o que meu pai fazia, por que não me tornei médica? Na verdade, eu quis, por algum 

tempo. Mal terminei o colégio, já prestei vestibular para medicina. Não passei. Fui fazer cursinho e, nesse tempo 
dedicado apenas às minhas escolhas, percebi que não era aquilo que queria para mim. Eu gostava de escrever, de 

conversar, de ouvir histórias (assim como meu pai), mas não gostava de mergulhar nas questões do corpo. Decidi 

pelo jornalismo. E a notícia chegou como tempestade para os meus pais. Para eles, havia apenas alguns poucos 
caminhos: medicina, engenharia e direito. Restrito. Segui mesmo assim e ouvi da minha mãe algo que me tocou: 

“Você seria uma ótima médica, porque sabe enxergar, ouvir e lidar com o outro”. Sim, eu sei, mas não era a medicina 
que minha alma queria. E essa escuta, a da alma, é algo que a gente demora para apurar.  

E, sim, a escolha da carreira é fortemente influenciada pela casa da infância, os pais e as relações que tecemos 
com eles. E entender isso nos ajuda muito a perceber os motivos (certos ou errados) que nos levaram aonde estamos 

hoje. Foi assim também com a coach Mônica Barroso, que hoje dá uma aula de nome atraente na The School of Life, 

em São Paulo, Como Encontrar um Trabalho Que Você Ame. Mônica é filha de um dentista com uma funcionária 
pública, então algumas das conversas em casa giravam em torno das questões que seu pai vivenciava no consultório 

ou da mãe durante seu expediente. Ao mesmo tempo, ela vivia no interior e gostava de tomar banho de rio, brincar 
ao ar livre, subir em árvore. Mas, sem se perguntar o que conversava com a alma, ela decidiu seguir uma carreira 

parecida com a do pai e ser médica.  
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“Fazemos isso pelo desejo (muitas vezes inconsciente) de sermos bons filhos e, assim, não perdermos o amor 

dos pais. Sem percebermos, esse amor se interpõe às nossas escolhas”, esclarece. Quando não passou no vestibular 
de medicina, Mônica, como muita gente que tenta algo com afinco, ficou arrasada. Então se deu um tempo, e foi 

quando se deu conta de que talvez não fosse mesmo medicina. Foi para São Paulo estudar, prestou vestibular para 

administração, ainda sem ter muita certeza disso, e passou. Mas não seguiu um caminho que diziam ser o mais certo, 
como tentar carreira numa grande empresa. Mônica foi trabalhar em uma ONG que atuava junto a comunidades 

ribeirinhas da Amazônia. Ela era responsável por implementar projetos econômicos. “Na equipe, havia 
também médicos e dentistas, e eu pensava: ‘Será que se eu tivesse feito medicina também estaria neste mesmo 

lugar?’. Foi então que entendi algo essencial quando buscamos nosso caminho profissional: mais do que escolher uma 
profissão, precisamos, antes, entender o que nos motiva a trabalhar com isso ou aquilo. E a minha motivação não era 

cuidar da doença ou preservar a saúde, mas ajudar o outro”, conta. Isso é algo que muitos de nós nunca 

percebemos: não é a profissão que determina nossos caminhos, mas a motivação que nos leva até ela — e isso está 
intrinsecamente relacionado com a alma. “A partir disso, realizei que posso alterar a rota profissional desde que não 

perca esse fio condutor que é o cuidar do outro.  
O trabalho não é o fim, mas a ferramenta a serviço do outro”, diz ela, lindamente. Além disso, Mônica também 

percebeu que a criança que era e que gostava do contato com a natureza seguia a acompanhando nas suas decisões 

— e esse é outro ponto importante. “As pessoas devem se questionar o que gostavam de fazer nas brincadeiras de 
criança. De nadar no rio, de segurar na pedra, de sentir o cheiro das plantas. Eu gostava de tudo isso, e são 

elementos que estão presentes na minha vida até hoje, seja nas minhas viagens para a Amazônia, seja nas plantas 
que eu coloco na minha mesa de trabalho”, afirma Mônica. 

 

Brincadeira de criança 
 

Parece longe, eu sei, dizer que olhar para a criança que fomos nos ajuda a encontrar ou reencontrar nossos 

caminhos profissionais. Mas, acredite, isso é essencial para identificar um trabalho que esteja em consonância com a 
pessoa que você é, mesmo já grande. Você gostava de brincar de astronauta, de empinar pipa, de médico, de 

casinha, de cozinhar? Mas o que exatamente o atraía na brincadeira? Lembro que a primeira vez que fui questionada 
sobre isso achei de uma estranheza enorme. Eu estava numa aula sobre trabalho, com o inglês David Baker. E ele 

começou a levantar várias questões sobre essa fase da vida.  

Entre as brincadeiras de criança e o que me motivava a gostar delas (olha a motivação de novo aí) estava a tal 
da conversa com a alma. No meu caso, eu gostava de criar, de construir aquela história, de perceber como cada um 

na brincadeira interagia com o outro. Como disse, de maneira extremamente sensível, o educador e artista plástico 
que pesquisa o brincar Gandhy Piorski no documentário Território do Brincar: “O humano que as crianças nos ensinam 

é o que nos torna capazes de tomar decisões a partir de nós mesmos”. Sim, a decisão por seguir este ou aquele 

caminho profissional não pode ser ditada apenas pelo mercado ou pelo salário, mas por aquilo que você quer para si. 
E a sua criança pode ajudá-lo nisso. A partir desse ponto você também passa a perceber que seu leque de 

possibilidades é bem maior do que imaginava.  
O seu caminho não é mais ditado pelo que você escolheu como profissão, o que é limitante demais, mas pelo 

que está por trás disso, o que o atrai, toca, conversa com você dentro daquilo que faz todos os dias. No livro Como 
Encontrar o Trabalho da Sua Vida (Objetiva), o filósofo Roman Krznaric traça um ótimo panorama dos motivos pelos 

quais o trabalho ocupa um lugar tão importante na nossa vida e por que, na maior parte das vezes, temos tanta 

dificuldade em promover mudanças, mesmo diante da insatisfação. Historicamente, por exemplo, nunca tivemos 
tantas opções de caminhos como hoje em dia.  

Até a Revolução Industrial, essas decisões eram impostas. Era uma questão de destino e necessidade, em vez de 
liberdade e escolha. Um filho de ferreiro, por exemplo, seria um ferreiro. E as mulheres? Cuidariam da casa e da 

prole. Não havia mobilidade. Mas, a partir do início dos processos de industrialização, as oportunidades de carreira se 

ampliaram e as escolhas também. Em seus estudos sobre trabalho, Krznaric concluiu que uma carreira realizadora 
está ligada  a três aspectos fundamentais: sentido, fluxo e liberdade. “As pessoas realizadas têm alguma combinação 

dos três, e também desconfiam da submissão excessiva por dinheiro e status”, escreve.  O sentido está diretamente 
ligado a, exatamente, ver algum sentido no que faz. Lembro, até hoje, de uma conversa com uma economista que 

era executiva de uma grande cadeia de fast-food. Aquilo que fazia e a maneira como a empresa obtinha seus lucros 
não a incomodavam até o momento em que se tornou mãe. Quando a primogênita nasceu e ela passou a vivenciar a 

beleza que é ver um filho crescer, começou a evitar os lanches rápidos. E passou a se perguntar como poderia 

incentivar e convencer outros pais a dar à prole uma comida que ela mesma não oferecia para a própria filha? Foi a 
partir desse incômodo, tão ligado ao seu coração, que pediu demissão e mudou o rumo da carreira para se dedicar a 

algo que fizesse mais sentido e voltasse àquele ponto inicial deste texto, que conversasse com a alma. E criou uma 









————————————————————————————————————————————— 
 5 

pequena empresa de entrega de lanches (com suco caseiro, frutas e sanduíches saudáveis) para as crianças cujos 
pais não têm tempo — nem criatividade — para montar a lancheira da molecada.  

Agora, sim, ela havia encontrado um sentido para o que faz. Isso não significa, claro, sempre largar tudo para 

virar um empreendedor. A questão é realmente você ver significado onde atua, não só para você mas para as pessoas 
ao redor. É possível trabalhar na indústria de remédios e ver sentido naquilo; em fábricas de materiais de construção, 

de eletrodomésticos. Se está tudo bem para você, então o caminho é acertado. Outro ponto citado por Krznaric, o 
fluxo, tem a ver com não se acomodar diante daquilo que não lhe faz bem. Trabalhar apenas e somente para pagar 

as contas e se ver preso a algo de que não gosta — e acreditar que será feliz quando a aposentadoria chegar — pode 

ser uma boa forma de desperdiçar tempo e energia de vida. Uma experiência de fluxo é aquela em que estamos 
completamente absortos no que fazemos, seja andando de bicicleta, praticando ioga, seja apresentando os resultados 

financeiros da empresa para os acionistas.  O seu envolvimento com aquilo é tamanho, naquele momento, que nada 
mais importa. Uma sugestão para que você encontre aquilo que o coloca nesse estado de fluxo é fazer um diário e ir 

anotando as tarefas que proporcionam isso: uma determinada pesquisa para o desenvolvimento de um produto; a 

leitura de um artigo; a conversa com um colega sobre os dados que ele está analisando — e que para você parece 
algo extremamente curioso. Por fim, a liberdade. Você pode experimentar esse sentimento, mesmo em algo com uma 

carga horária convencional, das 9h às 18h, em um local tradicional. E tudo bem.  
 


 

O objetivo é não se sentir sufocado em suas tarefas diárias. Trabalho não deve ser prisão. Mas o excesso de 
liberdade, da agenda, do horário, também pode ser amedrontador. Então, antes de tomar essa decisão, avalie se essa 

flexibilidade de agenda de fato combina com você, com sua personalidade e estilo de vida. Mas se, mesmo depois 

dessa conversa que tivemos aqui, você ainda estiver com medo de mudar e seguir um caminho que tenha mais a ver 
com a pessoa que você é... Se serve de consolo, não estamos sozinhos com nossas incertezas. “Tememos que o 

trabalho não nos ofereça a satisfação esperada, ou que não sejamos bem-sucedidos no novo campo, ou que 
estejamos muito velhos para mudar, ou que não possamos assumir o risco econômico com um financiamento 

doméstico tão caro ainda por pagar, ou então que não possamos retomar ao nosso antigo emprego caso o plano de 

virarmos artistas ou perfumistas não dê certo.  
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O medo do fracasso chega a ser quase uma aflição universal”, revela Krznaric. Além disso, tem algo que, para 
mim, trouxe um grande alívio quando percebi — e que divido aqui: o trabalho dos sonhos, a carreira ideal, não é algo 

que encontremos, mas sim que cultivamos. Nunca estará pronto, integralmente perfeito. A vida muda o tempo todo, a 

gente amadurece, percorre estradas diversas (dentro e fora de nós), e as nossas vontades e desejos profissionais 
também se alteram. É uma conquista diária, e essa é a graça maior dessa história toda. Como disse George Eliot, 

pseudônimo da romancista Mary Ann Evans, na obra Middlemarch: “Eu não me arrastaria pelo litoral, mas remaria 
mar adentro, seguindo as estrelas”.  

Então não se arraste pela vida em algo que não o faz feliz ou pela paralisia da escolha. Você pode criar redes de 

proteção para dar esse salto, pode fazer uma reserva financeira, pode fazer cursos para se preparar para esse 
momento. Mas haverá uma hora em que você vai precisar dar esse salto. E, quando o receio ou a incerteza 

apertarem, lembre-se de fazer a pergunta mais acertada: “O que (o trabalho, a carreira) está conversando com a 
minha alma agora?”. O quê?  
 

ANA HOLANDA é atualmente editora-chefe da revista Vida Simples, cargo que ocupa desde 2011. Revista VIDA 

SIMPLES, Março de 2018. 
 

Registro civil, uma vitória trans no STF (RENAN QUINALHA) 
 

 
 

Direito a registro civil sem necessidade de cirurgia foi concedido nesta quinta (1) pelo STF (Arte Revista CULT) 
  

NESTA quinta (1º), o Supremo Tribunal Federal realizou um julgamento histórico para a concretização dos 

direitos humanos no Brasil: por unanimidade, os Ministros entenderam que a mudança de nome e de sexo nos 
documentos de pessoas trans não exigem cirurgia de redesignação sexual. Além disso, por maioria, decidiram que não 

são necessários laudos médicos ou psicológicos e que esse procedimento de alteração no registro civil pode ser 
diretamente feito perante os cartórios. 

Dentro da ampla e diversa comunidade imaginária LGBT, certamente as pessoas trans compõem o segmento 

mais invisibilizado e desprotegido dessa “sopa de letrinhas”. Diversos são os efeitos e impactos desta decisão na vida 
de pessoas trans e no modo como compreendemos, cultural e socialmente, as transgeneridades. Primeiro, porque a 

decisão garante o direito à identidade de gênero tanto para travestis como transexuais, pois optou-se por ampliar o 
rol de beneficiários do julgamento utilizando o termo “transgêneros”, menos usual na língua portuguesa, mas mais 

abrangente que os demais. 

https://revistacult.uol.com.br/home/transfobia-e-misoginia-joao-nery/
https://revistacult.uol.com.br/home/tag/lgbt/
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Segundo, a decisão, tomada por nosso órgão de cúpula do Judiciário, vai acabar com a profusão de sentenças e 
acórdãos conflitantes entre si que eram proferidos, diariamente, nas instâncias judiciais inferiores. A verdadeira loteria 

judicial que dependia das convicções pessoais, formação cultural, boa vontade e valores morais dos juízes deve 

acabar em breve, pois o precedente do STF desempenhará um papel fundamental para uniformizar a jurisprudência 
sobre o tema. Em terceiro lugar, vale frisar que a decisão representa um passo significativo no processo – ainda 

incipiente –  de despatologização das identidades trans. Sabe-se que uma das formas mais eficazes e recorrentes de 
estigmatizar e inferiorizar um grupo social vulnerável é classificar seus membros como “anormais”, “degenerados”, 

“perversos” ou “doentes”. 

Nesse sentido, discursos médicos, criminológicos e legais cumpriram, historicamente e durante séculos, essa 
função de patologizar, sob o manto positivista aparentemente neutro e legítimo das “ciências”, as sexualidades e 

identidades dissidentes do padrão hétero e cisnormativo. Essa patologização é, ao lado dos julgamentos morais de 
cunho religioso, o maior substrato ideológico e cultural que resultou em uma representação negativa de qualquer 

diferença sexual ou de gênero nas sociedades ocidentais modernas. 

As homossexualidades já vinham em processo de progressiva despatologização em diferentes partes do mundo 
desde a emergência do movimento LGBT no período pós-Stonewall até o posicionamento oficial da Organização 

Mundial da Saúde em 1993. Aliás, uma das principais lutas do início do movimento foi, justamente, reivindicar o fim 
da patologização e a plena aceitação contra tratamentos médicos e psicológicos compulsórios. No entanto, as 

transexualidades não foram despatologizadas junto com as homossexualidades. Pessoas transexuais ainda vinham 
sendo, no Brasil, submetidas a constrangimentos diversos por não poderem mudar seus registros civis se não se 

submetessem a cirurgias caras, a avaliações médicas periódicas e a um Judiciário demorado e pouco eficiente. Assim, 

os juízes, médicos, assistentes sociais e psicólogos eram as “autoridades competentes” para ditar a identidade de 
gênero de uma pessoa trans. Importava, de verdade, a opinião de todo mundo, inclusive daqueles que vendiam 

laudos, menos da própria pessoa interessada. 
Isso vai mudar. Porque, a partir de agora, a própria pessoa poderá firmar declaração, que ficará arquivada em 

cartório para a realização da mudança. Em outros termos, a decisão desburocratiza significativamente o procedimento 

da retificação, retirando da esfera impositiva do Judiciário, com todos seus ritos e prazos, para os cartórios de 
registro, que são muito mais acessíveis e ágeis na tramitação dos requerimentos. A possibilidade de escapar do 

processo judicial para buscar o direito na via administrativa é um progresso fundamental que aproxima a 
regulamentação do direito à identidade de gênero aos padrões internacionais mais avançados, replicando, em grande 

medida, o que já constava no Projeto de Lei João Nery, que pouquíssimas chances teria de ser aprovado no 
Legislativo conservador que está aí. 

Deve-se destacar também que a decisão adota em alta conta, na fundamentação de diversos dos votos, a 

Opinião Consultiva 24 de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, segundo a qual os direitos LGBTs 
devem ser garantidos sem qualquer traço de patologização – como a exigência de laudos médicos ou psicológicos. 

Trata-se, assim, de um caso de porosidade rara do STF ao direito interamericano dos direitos humanos, que deve ser 
celebrada. É evidente que ainda demorará algum tempo para que se cumpra a decisão em sua integralidade e em 

todo o território brasileiro. O acórdão do STF ainda será redigido e devidamente publicado, gerando, a partir daí, 

todos seus efeitos legais. Além disso, as entidades representativas do movimento LGBT já declararam que oficiarão o 
Conselho Nacional de Justiça para que este regulamente o tema com diretrizes para todos os cartórios, evitando que 

alguns destes se recusem a proceder à alteração. Mais ou menos como ocorreu quando, em 2011, o STF reconheceu 
a legalidade das uniões homoafetivas e, somente em 2013, o CNJ editou uma resolução obrigando os cartórios a 

fazerem o registro. Ou seja, haverá ainda algum tempo, esperamos que bastante curto, para que a decisão se 
converta em práticas institucionais e culturais na burocracia brasileira. 

Além disso, é bastante sintomático que tal avanço em direitos sexuais no Brasil tenham advindo, justamente, de 

um Poder Judiciário bastante conservador em diversas outras agendas políticas, econômicas e culturais. Ainda que se 
trate de um poder de Estado com vocação contra majoritária e certa missão “iluminista” de fazer avançar a roda da 

história, como gosta de afirmar um de seus ministros, devemos aproveitar para refletir sobre as razões que tornaram 
nosso sistema político, especialmente o Legislativo, tão insensível e refratário às discussões sobre diversidades. Até 

mesmo para termos clareza de que é necessária uma vigília cotidiana e atenta aos direitos conquistados, sobretudo 

em momentos de retrocessos como o que vivemos atualmente. A luta pela aprovação da lei de identidade de gênero é 
fundamental e ainda necessária, pois uma decisão judicial, mesmo que de uma Corte Suprema, é mais fluída e 

instável do que uma lei em sentido formal aprovada pelo Parlamento e sancionada pelo Executivo. 
Ou seja, temos agora motivo de sobra pra comemorar e muito uma conquista tão significativa no país que mais 

mata pessoas trans no mundo e em um momento de reação conservadora tão intensa. Mas, pela lucidez que 

precisamos cultivar, também temos motivo de sobra para seguirmos firme, lutando até alcançar plena igualdade e 
cidadania de todas as pessoas LGBT. 
 

https://revistacult.uol.com.br/home/renan-quinalha-lgbts-e-com-muito-orgulho/
https://revistacult.uol.com.br/home/a-homofobia-dos-magistrados/
https://revistacult.uol.com.br/home/a-homofobia-dos-magistrados/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1059446
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RENAN QUINALHA é advogado e militante de direitos humanos, com formação em Direito e em Ciências Sociais na 
Universidade de São Paulo (USP), onde defendeu o Mestrado em Sociologia do Direito e, atualmente, cursa o Doutorado em 

Relações Internacionais. É membro da diretoria do Grupo de Estudos sobre Internacionalização do Direito e Justiça de 
Transição (IDEJUST), do Conselho ²de Orientação Cultura do Memorial da Resistência e foi assessor da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”. Publicou o livro intitulado “Justiça de Transição: contornos do conceito” 

(Dobra/Expressão Popular, 2013) e, junto com James Green, organizou o livro “Ditadura e Homossexualidades” (EdUFSCar, 
2014). Revista CULT, Março de 2018. 

‘Virando homem de verdade’: rituais de masculinidade e o filme ‘Os 
iniciados’ (RENAN QUINALHA) 
 

 
 

Cena de 'Os iniciados', do cineasta sul-africano John Trengove (Divulgação) 
  

OS INICIADOS, de John Trengove, é um filme extraordinário. De modo sensível e crítico, trata das formas de 
construção da masculinidade e da heterossexualidade compulsória imposta aos homens negros na África do Sul. A 

história se desenrola a partir de um ritual peculiar de transição da adolescência à vida adulta entre homens do grupo 
étnico Xhosa, um dos mais numerosos e importantes na formação da África Austral. Fguras públicas como Nelson 

Mandela, Thabo Mbeki e Desmond Tutu pertenciam a tal linhagem. 
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Associado tradicionalmente à vida na zona rural, o ritual consiste em levar diversos jovens para um retiro de duas 
semanas no alto de uma montanha, em contato intenso com a natureza. Além de se submeterem a um procedimento 

de circuncisão logo que chegam, eles devem demonstrar virilidade e força por meio de tarefas típicas do universo 

masculino, tais como a caça, o corte da lenha e o acampamento. Tudo é feito sob a estrita vigilância dos 
“cuidadores”, homens pouco mais velhos e já iniciados. São eles quem fiscalizam, dia a dia, a evolução de seus 

“discípulos”, sempre sob a supervisão de um conselho de anciões que periodicamente aparecem para avaliar a 
cicatrização do corte e a evolução espiritual de cada jovens. 

O tempo da cicatrização deveria ser o tempo lento do desabrochar da masculinidade. Do ponto de vista simbólico 

e visual, uma parte importante do ritual se concretiza nas vestimentas largas de panos brancos, na pintura do corpo e 
do rosto, e em dinâmicas de grupo com raros momentos de uso livre e autonomia do tempo por parte dos iniciados. A 

trama tem como eixo a relação entre dois personagens – que a princípio se resume a cuidador e iniciado -, mas que 
se torna mais complexa à medida que o filme avança. 

O operário Xolani é contratado pelo pai do adolescente Kwanda para iniciá-lo e torná-lo mais “macho”, já que 

este convivia apenas com mulheres e não se comportava como “verdadeiro homem”. O adolescente, acostumado a 
uma vida confortável na área urbana de Joanesburgo, resistiu a se submeter ao ritual, que fazia pouco sentido para 

ele. Logo a distância entre o cuidador e o jovem se estreita e, pelos olhares e silêncios, revela-se a verdade de 
ambos. Tem lugar um processo de identificação, e certos interesses mútuos se revelam como fonte de confidências e 

desentendimentos. 
O iniciado, que vive com segurança a liberdade de sua condição de classe privilegiada em uma cidade 

urbanizada, mostra-se muito mais à vontade com seu desejo homossexual. Por sua vez, o cuidador apresenta-se de 

modo retraído e receoso de que seus segredos sexuais possam ser recebidos pela comunidade em que sempre viveu, 
apesar de ter clareza sobre o que deseja. Até então, um silenciamento se impunha sobre a homossexualidade e as 

relações de afeto entre pessoas do mesmo sexo. Foi preciso um iniciado, mais ousado e fiel a seu desejo, para 
desbravar na mata o amor que não ousa dizer seu nome. 

Em um ambiente masculino e opressor, as relações homossexuais só tinham espaço nos lugares mais 

escondidos, longe do olhar público. De algum modo, o desejo entre homens só pode florescer nos guetos fechados 
das matas a uma distância segura dos demais. A desinterdição do tema pela presença de um adolescente 

assumidamente homossexual que questiona as regras assentadas pela tradição desperta conflitos, ressentimentos e 
cobranças difíceis de administrar clandestinamente. 

É a partir dos conflitos gestados entre os dois mundos e as duas formas de compreensão dos limites da 
sexualidade, do cuidador e do iniciado, que o enredo se desdobra de modo bastante interessante (que não cabe 

antecipar mais aqui). Um olhar mais desatento e colonial poderia considerar, à primeira vista, que tal violência seria 

típica de sociedades “atrasadas” ou pouco “civilizadas” (leia-se “ocidentalizadas”). Contudo, nada mais falso do que 
essa perspectiva que critica o “outro” para aliviar a própria consciência. Nada mais opressor e violento do que os 

nossos modos de sociabilização dos homens e de construção da masculinidade. 
“Vira homem!”, “ande igual a um homem”, “vista-se como homem”, “pare de ser mulherzinha”, “engole esse 

choro!”, “vá brincar com jogo de menino”, “escolha a cor azul” e outros tantos mantras opressivos são verdadeiros 

rituais de iniciação que demarcam, desde muito cedo em nossa sociedade, os contornos do que deve ser o homem. 
São diferentes daqueles vividos pelo Xhosa, mas em nada diferem na imposição de uma masculinidade tóxica e de 

uma heterossexualidade compulsória. 
Sintomática coincidência que tal filme esteja em cartaz justamente quando é noticiada a postura do jogador de 

futebol Carlitos Tevez, que disse levar o filho para receber umas “pancadas” na comunidade pobre em que seu pai 
nasceu para não desmunhecar: “Lito vai ao bairro comigo. É apenas um menino, mas imagina… A mãe, as irmãs, as 

avós; ele é o único homem. Se não o levo ao bairro (Fuerte Apache) para que ele leve algumas pancadas, ele 

desmunhecaria. Levo ele até lá para ele se desenvolver com os moleques, bater uma bola com eles”. 
Infelizmente, além das estruturas que habitualmente enquadram os padrões de gênero, notam-se inúmeros e 

frequentes casos de pais que impõem violentamente a seus filhos normas de comportamento masculino para que se 
tornem “homens de verdade”. Longe de ser um problema apenas da África do Sul, precisamos mesmo é olhar para 

essa questão no Brasil com seus índices alarmantes de machismo e de LGBTfobia. 
 

RENAN QUINALHA é advogado e militante de direitos humanos, com formação em Direito e em Ciências Sociais na 
Universidade de São Paulo (USP), onde defendeu o Mestrado em Sociologia do Direito e, atualmente, cursa o Doutorado em 

Relações Internacionais. É membro da diretoria do Grupo de Estudos sobre Internacionalização do Direito e Justiça de 

Transição (IDEJUST), do Conselho ²de Orientação Cultura do Memorial da Resistência e foi assessor da Comissão da 
Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”. Publicou o livro intitulado “Justiça de Transição: contornos do conceito” 

(Dobra/Expressão Popular, 2013) e, junto com James Green, organizou o livro “Ditadura e Homossexualidades” (EdUFSCar, 
2014). Revista CULT, Março de 2018. 

https://revistacult.uol.com.br/home/tag/lgbt
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Um minuto de silêncio no 08 de Março (MÁRCIA TIBURI) 
 

 
 

(Arte Revista CULT) 
  

O DIA Internacional da Mulher não é exatamente um dia de comemoração, mas uma dia de rememoração. O 8 
de Março deve representar uma parada para pensar em nossa própria história ligada de um modo inapagável à 

violência contra as mulheres. Infelizmente, essa mesma violência contra as mulheres se tornou natural para a maior 
parte das pessoas. Em nossa cultura as mulheres são vítimas, mas ainda são tratadas como culpadas. 

Não se pode esperar nada de melhor do sistema patriarcal que, no dia a dia, nos faz conhecer o machismo mais 
bruto, aquele que está na estrutura, aquele que somente as feministas tomam por dever questionar. Justamente por 

isso mesmo é que as feministas acabam por se tornar as novas vítimas do ódio patriarcal. O ódio que foi lançado 

sobre as mulheres também é lançado sobre aquelas que descobrem, criticam e lutam contra o mecanismo do qual o 
ódio é a energia. Acontece que o ódio ao qual damos o nome técnico de misoginia é estratégico, não é gratuito, tem 

uma função específica, a de sustentar as coisas como elas estão ao preço de vidas. 
A meu ver, devemos hoje rememorar as mulheres que sofreram violências, aquelas que foram agredidas e, no 

limite, mortas apenas porque sobre elas caiu o signo “mulher”. O machismo é um sistema de preconceitos e 

privilégios que depende da violência contra os seres estigmatizados como mulheres. Seres que, caso não cumpram 
com a “função” que lhes foi delegada pelo patriarcado, são culpabilizadas e condenadas até a morte. 

O que chamamos de feminicídio nada mais é do que o efeito lógico desse  sistema que extermina essas mulheres 
que são consideradas inadequadas e indesejáveis aos parâmetros machistas. Podemos comemorar a vida das 

mulheres que sobreviveram até aqui e assim otimizar a nossa luta, mas não podemos esquecer as mulheres 
assassinadas, pois para elas não haverá justiça. 

Todas as mulheres sofrem mais cedo ou mais tarde algum tipo de violência, sem falar na violência estrutural, 

familiar, educacional, epistemológica que está na base mais densa da vida das mulheres. Falo aqui das violências 
simbólicas e físicas, estruturais e verbais, domésticas ou públicas. Não há quem não tenha vivido algum tipo de 

violência, ou não conheça mulher que tenha sido vítima de violência apenas por ser mulher. As famílias e outras 
instituições de um modo geral escondem e, infelizmente, fomentam essa violência. A violência física, sempre mais 

chocante, é a mais difícil de ser enfrentada. 
 

http://revistacult.uol.com.br/home/as-origens-operarias-e-socialistas-do-dia-internacional-da-mulher/
https://revistacult.uol.com.br/home/democracia-hard-homens-feminismo-e-machismo-ao-contrario/
https://revistacult.uol.com.br/home/democracia-hard-homens-feminismo-e-machismo-ao-contrario/
https://revistacult.uol.com.br/home/que-projeto-de-poder-esta-por-tras-do-odio-dominante/
https://revistacult.uol.com.br/home/que-projeto-de-poder-esta-por-tras-do-odio-dominante/
https://revistacult.uol.com.br/home/pensamento-filosofico-feminista-de-beauvoir/
https://revistacult.uol.com.br/home/mulheres-nao-esperem-sentadas/
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Djanira, morta e queimada em Vacaria em janeiro de 2018 
 

Ao redigir o meu livro Feminismo em comum, em um ponto específico, ao pensar em “como nos tornamos 
feministas”, senti a necessidade de contar algo sobre minha avó, da mãe de minha mãe. Minha avó foi uma 

sobrevivente de violência física perpetrada por seu próprio marido, pai de seus 10 filhos, de quem conseguiu se 

separar nos anos 50. Carregou o estigma de mulher “desquitada” e uma amargura profunda durante toda a vida, 
apesar de seu jeito quieto e doce. Hoje, eu me entristeço ao falar da cidade onde ela viveu e morreu, a cidade onde 

eu nasci e onde parte da minha família ainda vive. A violência contra as mulheres segue na pequena cidade de menos 
de 70 mil habitantes chamada Vacaria nos Campos de Cima da Serra gaúcha. 

Dedico essa pequena crônica à memória de minha avó materna, dona Altiva, e, junto dela, à memória de outra 
mulher que conheci quando menina, Eva Djair Pereira Boeira que, diferentemente de minha avó – sobrevivente 

estigmatizada por ser descasada em tempos ultra moralistas naquele mundo bruto – , viveu a vida inteira ao lado de 

seu assassino. Eva, que gostava de ser chamada de Djanira, foi morta pelo marido no dia 6 de janeiro de 2018, aos 
67 anos de idade. Ela foi queimada na quase totalidade de seu corpo. Seu assassino a deixou no hospital quase 

morta, alegando que iria em casa buscar documentos. Depois desapareceu. Parece que a polícia o encontrou, mas ele 
segue em liberdade. É um homem de quase 70 anos que viveu com ela a vida inteira. 

Desde esse dia, as pessoas se perguntam: como uma coisas dessas foi possível? Contudo, eu me pergunto, o 

que esse “possível” quer dizer? Seria impossível imaginar que um dia seu marido a pudesse matar? Ou que ela tenha 
vivido uma vida inteira e tenha tido dois filhos com seu próprio assassino sem jamais imaginar que ele a poderia 

matar? São perguntas que não interessam à polícia, nem aos advogados, talvez interessem aos filhos, talvez o 
assassino possa um dia se colocar essa questão, se tiver alma para isso. 

Lembro de Djanira a visitar a casa de minha mãe para vender produtos da Avon. Ninguém era mais simpática do 
que ela. Lembro do seu perfume, dos seus olhos luminosos, da sua pele sedosa. Ela era meiga conosco e 

naturalmente gostávamos dela. Minha mãe, que sempre falava da brutalidade dos homens, comentava sobre o 

marido de Djanira, um homem desde sempre violento. Procurei notícias na internet, perguntei à minha mãe sobre o 
que ela sabia. Mas ninguém sabia quase nada. Em torno de muitas mulheres violentada o silêncio é comum. Descobri 

que em 2017 quatro mulheres foram queimadas de modo semelhante em Vacaria. Apenas Djanira morreu, mas os 
traumas das sobreviventes são indeléveis. 

O feminicídio por queimadura tem sido uma espécie de técnica usada em escala internacional. Argentina, México 

e outros países apresentam muitos casos que despertam cada vez mais a curiosidade das feministas, porque somente 
elas tem coragem de levantar essa questão e romper com a ideia de uma “acidente doméstico” com álcool ou 

gasolina. Que as mulheres sejam queimadas hoje nos faz lembrar das bruxas entre o século 14 e 17, mas também 
das operárias mortas na fábrica de tecidos em Nova York no século 19, cuja história está na base da rememoração do 

8 de março. As mulheres indianas que em um ritual bizarro devem se jogar nas piras onde ardem os corpos de seus 

maridos mortos são uma caso para pensar acerca de uma lógica que se faz arquetípica no extermínio de uma parte da 
população indesejável. O que nos parece mais arcaico se renova sempre que necessário. 
 

A lei do feminicídio 
 

A lei do feminicídio, bem como a lei Maria da Penha, tem sido vista por alguns como solução, para outros como 
uma espécie de entrave no que concerne à matança de mulheres. Sabemos que nenhuma lei que tente proteger as 

mulheres será suficiente enquanto não encontramos um verdadeiro antídoto para o machismo, esse veneno mortal 

inoculado nos corpos em nome dos privilégios patriarcais. Sabemos que as leis fazem parte do machismo estrutural, 
que sempre foi punitivista com as mulheres, seja no espaço privado da casa em que homens que se sentem 

soberanos apenas porque são homens, espancam e matam com base no arcaísmo do pater potestas. Donos dos 
corpos e das vidas de seus familiares e súditos, há homens que não se compreendem0 como assassinos mesmo 

quando matam. 

A cultura do assédio e a cultura do estupro (dentro e fora da casa) são parte da cultura machista em um sistema 
patriarcal, estabelecido na lógica de uma razão patriarcal que tudo contaminou há muito tempo. A violência contra as 

mulheres no trabalho e nas ruas, na política e na vida pública não podem ser apagadas. Leis que pudessem promover 
paridade salarial e de outros direitos seriam muito bem vindas. Ora, em que pese a miséria patriarcal na qual estão 

forjadas as leis, elas representam um espaço simbólico que é preciso ocupar em nome da luta feminista. Uma lei não 
resolve nada, mas a sua ausência também não. Os limites de uma lei não nos devem levar a pensar que elas não 

fazem sentido. 

Minha avó certamente foi amparada pela figura jurídica do “desquite”, hoje chamada apenas de separação, que 
data do começo do século 20. Se não houvesse essa possibilidade, ela não teria solução, senão a fuga desamparada 

por qualquer tipo de direito. Djanira não foi salva pela lei do feminicídio, ainda muito nova e fraca perto da conhecida 
capacidade de matança do machismo. O assassino está solto, e se estivesse preso, ela continuaria morta. Morta pelo 

https://youtu.be/sEnlLgYLtWE
http://revistacult.uol.com.br/home/silvia-federici-o-capitalismo-tenta-destruir-memorias/
https://revistacult.uol.com.br/home/estupro-em-potencial-para-pensar-cultura-do-estupro/
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machismo. Mas muitas mulheres ainda podem ser salvas pelo esforço das lutas feministas que se propõem a mudar a 
ordem da cultura. 

Em que pesem os limites da lei, precisamos torná-la mais conhecida não tanto pelos homens, mas pelas 

mulheres que devem aprender a refletir sobre o machismo ao qual estão subjugadas. As mulheres precisam saber que 
podem ser mortas por seus companheiros pelos mais diversos motivos e que eles são sempre os mais torpes. 

Dessa consciência depende também a construção de uma vida justa e segura com escolhas melhores, o que só 
será possível quando estivermos livres de todo machismo, ele mesmo uma forma clássica da autoritarismo baseado no 

valor do gênero. Antes de seguir com a luta por uma vida justa, peço um minuto de silêncio por Djanira e por todas 

as mortas por serem mulheres. 
 

 
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. 
 

AUTONOMIA - O golpe de 2016 e seu estudo nas universidades 
(MAURÍCIO ABDALLA) 
 


 

Se várias universidades resolveram colocar o tema “O golpe de 2016” como objeto de reflexão e ensino, é 
porque o assunto é digno de ser abordado de maneira científica, metódica e sistemática. Os que possuem 

outra concepção dos acontecimentos de 2016 também têm autonomia para criar disciplinas e cursos que 
analisem a realidade sob outra ótica 
 

O clamor irracionalista da nova direita 
 

O espernear do momento da “nova direita” brasileira são os cursos sobre o golpe de 2016 que começam a ser 

ministrados em várias universidades públicas do país, motivadas pelo fato de o Ministro da Educação ter tentado 
coibir a iniciativa do professor Luiz Felipe Miguel, da UnB, de ofertar uma disciplina optativa sobre o tema no curso 

de Ciência Política. A reação não é surpreendente, dadas as características que compõem o perfil desse grupo 

https://revistacult.uol.com.br/home/brasil-tem-movimentos-de-mulheres-mais-estruturados-do-mundo/
https://revistacult.uol.com.br/home/brasil-tem-movimentos-de-mulheres-mais-estruturados-do-mundo/
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social que se formou no processo de construção do golpe. A propósito, essa própria direita deve ser objeto de 
análise teórica nos cursos. 

Não estamos falando de um grupo social mais ou menos orientado pelas elaborações de pensadores e 

lideranças que, consoantes e coerentes com os princípios do liberalismo, por convicção, apresentam ideias dentro 
dos parâmetros da racionalidade discursiva e dialógica. Esses – que ainda devem existir, mas estão silenciosos, 

provavelmente recolhidos em algum recôndito social – seriam capazes de apresentar suas proposições e análises 
com lógica e consistência, tornando-as passíveis de entendimento e crítica. Certamente reconheceriam os 

argumentos contrários e tentariam refutá-los ou reinterpretá-los para adequá-los ao corpo teórico que utilizam ou 

aceitá-los como elementos que modificam suas próprias convicções teóricas. Não temeriam o contraditório e 
tampouco usariam subterfúgios para censurá-lo ou silenciá-lo. Procurariam derrubá-lo na argumentação racional. 

A nova direita, ao contrário, não apresenta esses traços de racionalidade. Sua própria conformação é 
paradoxal: corruptos com discurso anticorrupção, “intelectuais” sem estudo, l íderes sem liderança, pornográficos 

moralistas, pretensos filósofos, sociólogos e cientistas políticos sem formação acadêmica (cujo aprendizado se deu 

apenas pelas redes sociais, blogs e sites de institutos ideológicos), juventude ativista “revolucionária”  bancada por 
institutos vinculados à mega-indústria de petróleo estadunidense, grupos “independentes” financiados por partidos 

políticos, etc. 
Seus elaboradores são: jornalistas que se arrogam a capacidade de fornecer a opinião correta sobre a 

totalidade dos assuntos e que se submetem a tudo para fazer o jogo dos donos das empresas de comunicação; 
historiadores (amadores ou diplomados) para os quais importa mais o destaque pessoal e a polêmica que os 

colocarão em evidência do que a relevância dos fatos históricos e sua complexa interpretação teórica; jovens que 

aprenderam a usar adjetivos e frases de efeito e se tornaram colunistas de revistas e jornais, convencidos de sua 
capacidade de elaboração de algum pensamento só porque descobriram a arte do ilusionismo com palavras; 

filósofos autodeclarados que decoram a história da filosofia e a misturam com seu discurso ideológico raivoso e, 
muitas vezes, desconexo, para dar impressão de que aquela tem alguma coisa a ver com este e criar a imagem 

pública de intelectual sério; e outras figuras idiossincráticas. 

Não raras vezes, esses ideólogos apenas copiam e colam frases e truísmos que recolheram de blogs,  think 
tanks liberais e meia dúzia de livros. Quando se propõem a argumentar, despejam coisas que, de tão distant es de 

qualquer fenômeno real, tornam-se a tal ponto sem sentido que não estão “sequer erradas”. Sua contestação se 
torna impossível não por serem solidamente formuladas, mas por serem desprovidas de qualquer sentido 

criticável. Tais afirmações se misturam com outras com mais sentido, mas colocadas fora de contexto, e outras 
flagrantemente falsas. Tudo vem em pacotes e submetê-las a um debate crítico é como jogar pingue-pongue com 

o adversário lançando milhares de bolinhas ao mesmo tempo – e, entre elas, algumas bolas de barro. 

Tente pensar uma forma de, em poucas palavras, refutar a afirmação (existente) de que “a Rede Globo é de 
esquerda porque defende os traficantes, as mulheres e homossexuais, protege o Lula e está a serviço da 

implantação do comunismo no Brasil”. (Se duvida disso e tiver paciência, vá ao Google e faça uma busca com as 
palavras “Rede Globo de esquerda”). 

 

A nova direita e o golpe de 2016 
 

Por sua própria força e capacidade de elaboração e formação de opinião os ideólogos da nova direita jamais 

exorbitariam o círculo limitado de seguidores que já possuíam no passado ou teriam leitores suficientes para 
justificar sua contratação como colunistas ou blogueiros de algum veículo de comunicação de massa. Ocorre que, 

na estratégia do “golpe suave” é necessário criar uma opinião pública contrária ao governo que se quer derrubar e 
a tudo que a ele se relacione. Se os fatos reais e os motivos racionais são insuficientes para tanto, cria -se um 

sentimento, uma disposição social motivada por falsas notícias e pela criação do ódio irracional a ideias e grupos 

sociais. Trata-se da colocação em prática do que Bernays ensinou aos donos do poder na primeira metade do 
século XX: 

Palavras, sons e imagens fazem pouco a não ser que sejam as ferramentas de um plano profundamente 
pensado e de métodos cuidadosamente organizados. Se os planos forem bem formulados e um uso adequado é 

feito deles, as ideias veiculadas pelas palavras se tornarão realmente parte e componente das pessoas. Quando o 

público está convencido da veracidade de uma ideia, ele seguirá para a ação. As pessoas traduzem uma ideia em 
ação sugerida pela ideia mesma, seja ela ideológica, política ou social¹.  

Para os verdadeiros planejadores e protagonistas da derrubada do governo eleito no Brasil, o momento pedia 
não intelectuais de direita, formuladores ou expositores do pensamento político e econômico liberal. Não seria a 

discussão acadêmica de alto nível que iria fortalecer suas intenções espúrias. Até porque, os governos eleitos do 

PT não deixavam nada a desejar ao pensamento liberal moderado, sendo passíveis de crítica teórica muito mais à 
luz do pensamento de esquerda. 
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O que precisavam era de cães raivosos prontos para o ataque sem questionamento das razões, pois o que 
estava em jogo eram apenas ganhos monetários e financeiros, desejos de apropriação do patrimônio nacional (em 

particular as reservas do pré-sal), impunidade na prática de corrupção, direito de enriquecer sem prestar contas à 

Justiça, ao Estado e à sociedade. O plano não se justificava racionalmente: deveria ser executado ou por meio da 
irracionalidade da violência ou com a permissão da população pela deformação da subjetividade social.  

Para tanto, projetaram e usaram as figuras esquisitas que se tornaram os modeladores da opinião da nova 
direita. São pessoas refratárias ao pensamento contrário ou mesmo diferente. Não concordar com eles faz o 

dissidente ser imediatamente identificado com um campo de pensamento, partido ou figuras públicas, ainda que a 

pessoa não tenha absolutamente nenhuma relação com isso – e sobre ela pesará uma quantidade tão grande de 
adjetivos depreciativos que apenas a defesa das desqualificações e dos termos pejorativos tomará todo o tempo 

que poderia ser dedicado à discussão do que houvesse de substantivo no debate.  
Como é de se imaginar, os formadores de opinião da nova direita rejeitam a teoria e o estudo cuidadoso e 

científico dos fenômenos sociais. São, portanto, inimigos dos intelectuais e da academia. Para eles, professores 

universitários, cientistas políticos, historiadores, sociólogos, filósofos, etc. são apenas um grupo de esquerdistas 
formados conjuntamente em algum galpão clandestino, que leram dois ou três livros e que têm o projeto comum 

de perverter a cabeça da juventude para propósitos de “estabelecer o comunismo no país” (mas nunca esclarecem 
o que isso seja). 

Deliberadamente ou por acreditarem mesmo no seu ilusionismo e na sua capacidade de pensamento 
artificialmente valorizada, os ideólogos da nova direita se sentem mais gabaritados para definir o que a  

universidade deve ou não ensinar do que os pesquisadores e professores, doutores e mestres, que dedicam sua 

vida ao trabalho acadêmico e ao estudo aprofundado e metódico de seus campos de conhecimento. É como se um 
prestidigitador amador, tendo comprado uma maleta de mágica pela Internet, se exaltasse tanto com seus 

truques banais a ponto de acreditar possuir realmente poderes mágicos.  
 

O estudo do golpe nas universidades federais 
 

Quando a academia se debruça sobre um tema não significa que ela detém a verdade completa sobre ele ou 
mesmo que chegue a resultados que são obrigatoriamente aceitáveis e incontestáveis. Pelo contrário, o mundo 

acadêmico precisa ser criticado na pertinência e nas conclusões de suas pesquisas, comparando-as com as 
demandas sociais, e na sua relação com outros tipos de saberes não sistemáticos detidos pelos povos que não 

estão no ambiente das universidades. 
Porém, ela se caracteriza por submeter o objeto de seu estudo a um rigor metodológico e à análise de 

profissionais com formação, credenciados, capacitados e concursados para o exercício da função. Se há 

profissionais que não exercem bem suas obrigações, isso é comum a todas as instituições e deve ser tratado como 
exceção. As universidades públicas ainda são as principais referências de pesquisa no país e estão à frente de 

todas as demais em qualidade de ensino. 
Se várias universidades resolveram colocar o tema “O golpe de 2016” como objeto de reflexão e ensino, é 

porque o assunto é digno de ser abordado de maneira científica, metódica e sistemática. Os que possuem outra 

concepção dos acontecimentos de 2016 também têm autonomia para criar disciplinas e cursos que analisem a 
realidade sob outra ótica. 

A atitude de censura e a reação raivosa do ministro da educação são absolutamente justificável: é claro que 
alguém que ocupa ilegitimamente um ministério da República, membro de um partido que perdeu as eleições 

presidenciais e que, portanto, nunca teria cargo no governo em condições de normalidade, jamais ficaria 
confortável com a exposição de sua vergonha em público, principalmente com razões que superam as 

propagandas do Governo e os discursos fracos dos ideólogos da nova direita. O problema é o titular da pasta da 

Educação ignorar as prerrogativas do sistema público de educação e os pi lares constitucionais do ensino 
universitário – cujo conhecimento seria o mínimo esperado de alguém que ocupa aquele ministério.  

As universidades devem analisar criticamente e sob diversos aspectos a narrativa de “impeachment 
constitucional”, pois este só se justifica em caso de crime de responsabilidade. São um fato político digno de 

estudo e pesquisa (para a ciência política, direito, filosofia social e política, sociologia, psicologia social, linguística,  

etc.) as motivações declaradas dos deputados federais na votação da admissibilidade do impedimento. O objeto 
da acusação simplesmente desapareceu sob os votos dados em nome da família, de Deus, das igrejas, do filho, da 

esposa, etc. Qual a constitucionalidade de um processo que se desvia do objeto da acusação para punir o acusado 
em nome de coisas abstratas? 

Fenômeno mais intrigante se deu no Senado Federal, responsável pela destituição definitiva da presidente 

eleita. Alguns senadores admitiram ter votado a favor do impedimento sem crime de responsabilidade. 
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“Rose de Freitas [senadora do PMDB-ES] já adiantou o voto favorável ao impedimento da presidente Dilma 
Rousseff, mas não devido às chamadas pedaladas fiscais. Neste caso, Rose não vê crime de responsabilidade, mas 

defende a saída de Dilma do Poder” (A Gazeta, 22/04/2016) 

“Senador vota pelo impeachment, mas diz que não há crime de Dilma. Em vídeo, Acir Gurgacz [senador do 
PDT-RO] diz que não vê crime de responsabilidade no caso. ‘Falta governabilidade para a presidente voltar a 

governar’, justificou.” (Portal G1, 31/08/2016) “Na nota, Telmário [Mota, senador do PTB-RR] afirma que Dilma 
não cometeu crime e que o impeachment foi aprovado por causa da perda de apoio político da petista. ‘Considero 

que a presidente Dilma não foi afastada pela pratica de crime algum, mas sim por posturas políticas adotadas, que 

não foram capazes de conquistar uma base de apoio congressual minimamente favorável ao seu governo’, diz o 
texto assinado pelo senador”. (Portal Uol, 31/08/2016) 

Ora, se não estamos no parlamentarismo, a aprovação da destituição da presidente legitimamente sufragada 
em uma eleição, posteriormente julgada legal pelo TSE, sem que houvesse crime de responsabilidade é uma 

manobra de tomada do poder por meios não legais. O próprio Ministério Público Federal emitiu parecer afirmando 

não ser as “pedaladas fiscais” crime de responsabilidade – porém não se manifestou sobre o resultado do 
processo parlamentar. Permitiu que a Constituição fosse desrespeitada, segundo sua própria interpretação, mas 

não agiu em defesa da lei. Mais ainda, se de fato, para o parlamento, as “pedaladas” passam agora a ser crime de 
responsabilidade passível de cassação de mandato, por que não se criou uma cascata de cassações de 

governadores que praticam o mesmo ato com frequência? 
Para esse tipo de destituição de uma mandatária eleita (independente da avaliação que se faça de seu 

governo) não há outro nome na literatura a não ser “golpe de Estado”. Um golpe não se caracteriza pelo meio 

utilizado para ser colocado em prática (se usa o Exército, o Judiciário ou o Parlamento). O que o define é o fato de 
grupos minoritários se apropriarem do poder sem respeitar a decisão da maioria e os mecanismos institucionais e 

jurídicos que garantem o Estado de direito. 
O fato de o golpe anticonstitucional ter tido maquiagem de constitucionalidade não é um acaso. Tal tipo de 

ação tem sido a nova estratégia de intervenção das potências do Ocidente (lideradas pelos EUA) na política de 

países que estão sob seu interesse – como revela a história recente de países como a Geórgia, Síria, Egito, 
Jordânia, Honduras, Paraguai, Venezuela, etc. O termo que vem sendo utilizado para defini -la é “Golpe Suave”, 

uma estratégia sistematizada, estudada e publicada e, cada vez com mais frequência, aplicada em vários países 
do mundo. 

Estudar essa nova estratégia de destituição de governos no mundo contemporâneo é condição fundamental 
para o entendimento de geopolítica, geoeconomia e das novas configurações do poder no mundo Globalizado. Por 

isso, deve ser estudada de maneira acadêmica, ou seja, de forma metódica e sistemática nos ambientes 

universitários e ser também tratada como objeto de ensino em diferentes campos do saber. Entender sua 
aplicação no Brasil é condição para se entender o próprio país.  Quem é contrário a que esse estudo seja feito nas 

universidades deve contentar-se em entender o país por meio de blogs de internet, think tanks liberais, “memes” 
de Facebook e leituras dinâmicas de textos de meninos cujo conteúdo não consegue ultrapassar adjetivos, falsas 

analogias e frases de efeito. Mas não se pode querer retirar o direito de quem quer estudar o Brasil com mais 

seriedade e responsabilidade. 
Os elaboradores da nova direita e seus seguidores vêm atacando as universidades públicas acusando -as de 

ser um local de formação de ideias contrárias à sua ideologia de direita difusa. Mas, o fato das universidades 
serem o lugar onde mais se estuda, pesquisa e debate com profundidade e, ao mesmo tempo, o local em que a 

nova direita reconhece que suas ideias são rechaçadas não é uma coincidência. 
 

[1] BERNAYS, Edward L. A engenharia do consentimento. (Tradução e introdução de Daniel C. Ávila).  Transformações 
em psicologia. Vol. 3, nº 1, 2010. 
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Criadora e criatura: o poder de Mary Shelley e seu Frankenstein (CID 

VALE e OSCAR NESTAREZ) 
 

Conheça a história da escritora britânica Mary Shelley, autora de uma das mais célebres obras literárias de 
terror do planeta 
 


 

HÁ CERCA de 202 anos, cinco pessoas estavam reunidas em uma mansão próxima ao lago Léman, em Genebra 

(Suíça). Naquela época, duas delas já eram ilustres: os poetas Lord Byron e Percy Bysshe Shelley. O primeiro foi 
descrito por Goethe como o maior gênio do século 19 e tornou-se o protótipo de poeta romântico — sem mencionar 

os escândalos íntimos que forçaram seu autoexílio. Shelley, por sua vez, havia se destacado nos círculos intelectuais 
europeus como um autor engajado. 

Acompanhavam-os John Polidori, conhecido como médico de Byron (mas que também fornecia, sorrateiramente, 

fármacos de outras naturezas a ele), a jovem Claire Clairmont, filha de um proeminente casal de intelectuais ingleses, 
e sua irmã de criação, Mary Wollstonecraft Godwin, então companheira de Percy Shelley. A expectativa era de uma 

temporada vibrante, com passeios, caçadas e outras aventuras ao ar livre. Porém, tratava-se de 1816 — que a 
posteridade chamou de “O Ano Sem Verão”, devido a graves incidentes meteorológicos. O grupo viu-se obrigado a 

passar semanas intermináveis dentro da mansão, abrigados contra o céu carrancudo, o frio indesejado e a chuva que 
desabava sem cessar. 

Para tourear o tédio, Byron propôs, então, que todos lessem “alguns volumes de histórias de fantasmas, 

traduzidos do alemão para o francês”**. A leitura animou-os por um certo tempo, mas logo as narrativas esgotaram-
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se. Então, surgiu uma nova proposta: que cada um escrevesse sua própria história assustadora. Depois, todos 
escolheriam a mais poderosa. 

 

O despertar do “arrepiante terror" 
 

Os convivas colocaram mãos à obra. Lord Byron esboçou um fragmento sobre um viajante que testemunha um 
assassinato na Grécia e, ao retornar ao Reino Unido, encontra o suposto defunto são e salvo cortejando sua irmã. 

Percy Shelley, por sua vez, compôs um relato baseado nas experiências de sua infância. 

John Polidori rascunhou uma narrativa sobre uma mulher amaldiçoada com um rosto esquelético por espiar o que 
não devia através de uma fechadura (anos depois, ele reescreveria a contribuição de Byron como aquela que seria 

uma das primeiras obras a tratarem de vampiros na ficção literária, intitulada “The Vampyre”). 
E Mary Wollstonecraft Godwin — após uma noite insone, em que se viu atormentada por imagens terríveis — 

rabiscou sua história. “Uma história que pudesse falar aos misteriosos medos de nossa natureza e despertasse o 

arrepiante terror”, disse ela. 
O relato de Wollstonecraft Godwin foi eleito o melhor entre os quatro. Dois anos depois, em 1818, Frankenstein, 

ou o Prometeu Moderno foi publicado. E foi assinado já por Mary Shelley (que se casara com Percy), cuja fama, hoje, 
supera a de seus ilustres companheiros de então. 

Não à toa: em 2018, quando completam-se 200 anos da publicação, “Frankenstein” permanece como uma das 
maiores obras literárias de que se tem notícia. Até hoje reverberam os trovões da “noite pavorosa de novembro”, 

quando Prometeu — ou melhor, Victor conclui seu trabalho e, por meio de uma combinação entre matemática e 

alquimia, insufla a vida na remendada criatura que tem diante de si (na versão revisada de 1831, Mary Shelley alterou 
esse método para a eletricidade). 

 

 
 

CENA DE 'FRANKESTEIN' (FOTO: REPRODUÇÃO) 
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Berço (literário) esplêndido 
 

Mas, antes da criatura, contemplemos a magnífica criadora. Pode-se dizer que Mary Wollstonecraft Shelley veio 
ao mundo condenada à literatura. Nascida em 1797, seus pais eram duas renomadas figuras intelectuais da Inglaterra 

de então: os escritores William Godwin e Mary Wollstonecraft. 

Godwin incendiou o debate público britânico com manifestações que poderiam ser consideradas proto-
anarquistas. Encontramos essas preocupações no subtexto do seu romance gótico As Aventuras de Caleb Williams ou 
As Coisas Como São (1794) — que sugere o horror não pelos fantasmas ancestrais de castelos medievais, mas pela 
opressão perpetradas pela nobreza de seu próprio tempo. 

Já Wollstonecraft foi uma pioneira do movimento feminista. Suas contribuições à discussão da situação das 
mulheres deram-se em frentes diferentes: de tratados como a Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792, à ficção 

literária, em que ela abordou os prejuízos causados pela idealização sentimental do papel feminino na sociedade. Por 

fim, ela própria viveu inúmeros episódios que desafiavam os preconceitos e o moralismo da época. 
Embora tenha sido profundamente influenciada pela obra da mãe, Mary Shelley não conviveu com ela, que 

faleceu onze dias após o seu nascimento. Quatro anos depois, o pai casou-se com uma vizinha, com a qual Mary 
jamais se entendeu. Fosse como fosse, a literatura estava inevitavelmente em seu caminho. Ou melhor, a poesia: por 

volta de 1814, Mary conheceu Percy Shelley, então um admirador de seu pai, e os dois iniciaram um romance. 

Naquele momento, o poeta era casado. 
William Godwin, no entanto, vivia em meio a dívidas, e logo viu-se incapaz de concluir a criação dos filhos. Por 

isso, assim que atingiram a idade apropriada, eles começaram a ser enviados pelo pai a viagens pela Europa, 
passando longas temporadas afastados da Inglaterra. Ausência da figura paterna, inexistência do amor materno, 

horrores ambientados no tempo presente… não é difícil perceber quanto esses temas e experiências repercutem, de 
uma forma ou de outra, no romance de Mary Shelley. 

Uma das viagens impostas pelo pai acabou levando a futura autora a Genebra, e à véspera da famosa noite 

daquele ano sem verão. É curioso notar como o próprio tédio ajudou a catalisar a história: de acordo com Mary 
Shelley, “confinados por dias a fio” na mansão, nada restava aos convivas além de ler e conversar. 

Longos foram os debates entre Percy Shelley e Lord Byron sobre o princípio da vida e os “experimentos do Dr. 
Darwin” (Erasmus, avô de Charles, importante naturalista do século XVIII). Mary acompanhava os colóquios como 

“muda ouvinte”, certamente tocada pelo fascínio do horror. E foi sob esse feitiço que, na noite seguinte, ela “sonhou” 

com a história que viria a mudar os rumos da literatura a partir dali. 
 

Dos bluebooks à Turma da Mônica 
 

Mas o que explica tamanho impacto? O que a narrativa, que Mary Shelley terminou de escrever com apenas 19 

anos, contém para continuar fazendo tanto sucesso? E não nos referimos apenas à posteridade: pouco depois de ser 

lançado, Frankenstein já causava profunda impressão. Virou peça de teatro quatro anos após a publicação, e logo 
rendeu algumas cópias no formato bluebook — como eram conhecidas as versões simplificadas de histórias góticas, 

impressas em papel barato para chegar às camadas mais pobres da população. 
Já nos séculos seguintes, o impacto generalizou-se. Somente para o cinema, o texto foi adaptado dezenas e 

dezenas de vezes (e continua sendo) — as primeiras versões para a telona, inclusive, ajudaram a criatura a “roubar” o 
sobrenome de seu criador, tornando-se ela, e não Victor, conhecida como Frankenstein. 

Também para os palcos o romance continuou sendo adaptado; e, dos games às séries da Netflix, nenhum novo 

formato resistiu ao apelo da história. Até Mauricio de Sousa apropriou-se da criatura, transformando-a no simpático 
Frank da Turma do Penadinho. 
 

O drama e o horror  
 

Mas limitemo-nos à história original: a nosso ver, a força motriz do romance está no drama e em sua principal 

consequência, o horror. Pois “Frankenstein” é uma história de um homem que falha; movido e cego pela ambição 
científica, Victor acaba por trazer somente ruína — para si, para as pessoas que ama e, principalmente, para o ser que 

criou.  Assim como Prometeu (o titã que roubou o fogo de Héstia para dar aos mortais e foi punido), Victor 
Frankenstein padece por sua afronta não a Zeus, mas à natureza. E padece sem demora: logo após dar vida ao ser, 

ele foge de sua própria casa, devorado pelo arrependimento e pelo temor. 
Não tarda, também, para que a criatura sucumba. Ela logo ganha consciência de si e do horror que sua figura 

causa nas pessoas das quais tenta aproximar-se. O relato que ela faz ao criador é comovente, e não seria exagero 

colocá-lo entre as mais belas passagens da literatura ocidental. Logo ficam claros os motivos que transformaram uma 
figura tão humana no “monstro”, no “demônio” temido e odiado por Victor.  
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PINTURA QUE RETRATA LORD BYRON (FOTO: REPRODUÇÃO) 
 

Quão longe é longe demais? 
 

Fiona Simpson, poeta e editora do The Guardian, atribui os duzentos anos de sucesso do romance também a 

uma pergunta fundamental: “quão longe é longe demais?”. Ou seja, diante de uma natureza que a ciência não cessa 
de desvendar, quais são os limites da nossa vontade de superá-la? 

Nesta matéria para o jornal, Simpson afirma que a pergunta está no coração do romance de Mary Shelley. A 
indagação exprime o dilema entre a fé no progresso e o medo da mudança — um confronto “essencialmente 

contemporâneo”, segundo ela.  No caso de “Frankenstein”, a aposta é justamente nesse medo, que, em termos 

literários, Mary Shelley explora de forma brilhante. Marcada pelo romantismo e pelo gótico então vigentes, a autora 
leva seus personagens a cenários naturais tão belos quanto desolados, e constrói cenas que ainda hoje frequentam 

pesadelos. 
Basta lembrarmos do primeiro encontro de Robert Walton, o jovem idealista e aventureiro cujo relato inaugura a 

história, com a criatura, perto do Ártico: carregada de suspense e sugestão, a passagem constitui uma aula magna da 
literatura de horror. E como ela, há várias outras ao longo da narrativa. 

 

O sonho da razão continua a produzir monstros 
 

No entanto, o mais profundo horror advém, insistimos, do drama. É causado pelo violento martírio de 

praticamente todos os personagens, mas também pela dramática escolha que, como leitores, somos obrigados a 
fazer: quem é o verdadeiro monstro? A criatura, cuja natureza sensível foi estraçalhada pelo pavor causado por sua 

aparência? Ou o criador, que a abandona imediatamente após trazê-la à vida — e que recusa o único pedido feito por 

ela (sem spoilers aqui)? Ainda hoje, não há resposta fácil. As opiniões dividem-se, e eis outro mérito do romance de 
Mary Shelley, que escapa a um maniqueísmo fácil. Pois não se trata do bem contra o mal ou da virtude contra o vício, 

mas da ciência desmedida, da razão que sonha e que delira, assim produzindo monstros — como profetizou o pintor 
espanhol Francisco de Goya. 

Por tudo isso, hoje, duzentos e dois anos após aquela tremenda noite, saudamos o mais famoso desses monstros 
— seja ele Victor Frankenstein ou a criatura. E acima de tudo saudamos a sua criadora, que sabemos muito bem 

quem é. 

https://www.theguardian.com/books/2018/jan/13/frankenstein-at-200-why-hasnt-mary-shelley-been-given-the-respect-she-deserves-
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(FOTO: REPRODUÇÃO) 
 

**Todas as citações foram extraídas do prefácio de Mary Shelley para a terceira edição do romance, datada de 1831 
(Fonte: SHELLEY, Mary. Frankenstein. Trad.: Bruno Gambarotto. São Paulo: Hedra, 2013) 
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Público e privado juntos no combate ao crime (PAULA BELLIZIA) 

O Ministério Público de São Paulo e a Microsoft assinaram acordo inédito no Brasil para combater os crimes 

cibernéticos 
 

ESTADOS no mundo inteiro convivem hoje com o desafio de proteger seus cidadãos de ameaças virtuais que a 

cada dia se tornam mais sofisticadas. Para a indústria de tecnologia, é uma missão constante criar sistemas capazes 
de manter pessoas e organizações a salvo dos criminosos cibernéticos. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o crime 

cibernético custa a pessoas, empresas e governos US$ 445 bilhões por ano em todo o mundo. Um recente exemplo 
do potencial impacto dessa atividade foi o ataque WannaCry, que em maio de 2017 prejudicou 300 mil computadores 

em 150 países. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1951904-16-milhoes-de-brasileiros-sofrerao-com-automacao-na-proxima-decada.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/01/1953496-forum-economico-mundial-recebe-donald-trump-com-cabeca-aberta.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1950464-para-combater-fake-news-delegado-de-crimes-ciberneticos-quer-mudar-lei.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1950464-para-combater-fake-news-delegado-de-crimes-ciberneticos-quer-mudar-lei.shtml
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Entendemos que o universo digital atual exige uma nova abordagem de como se proteger, detectar e responder 

a ameaças. Uma abordagem que passa pela ação colaborativa de empresas e o setor público para enfrentar um 
inimigo comum e, muitas vezes, invisível. Por isso, o Ministério Público de São Paulo e a Microsoft assinaram 

recentemente um termo de cooperação que estabelece uma parceria entre dois grupos de profissionais que reúnem 

as melhores credenciais em suas áreas — o Núcleo de Combate ao Crime Cibernético do Ministério Público e a 
Unidade de Crimes Digitais da Microsoft trabalharão juntos. 

Com o acordo, os promotores de Justiça participarão de treinamento com especialistas a fim de utilizarem 
ferramentas que possam contribuir em processos de investigação. Computação em nuvem e BigData, para ficar em 

dois exemplos mais conhecidos pelo grande público, estão entre essas tecnologias. A Microsoft investe, com o 

propósito de proteger a privacidade dos dados de seus clientes, mais de US$ 1 bilhão por ano na pesquisa e no 
desenvolvimento de técnicas voltadas para a segurança cibernética.  

Por meio de uma base de 1 bilhão de dispositivos Windows atualizados mensalmente, a empresa pode identificar 
tendências de ameaças virtuais que atacam nossos produtos e, a partir disso, produzir relatórios estatísticos. Os 50 

profissionais do centro de defesa operacional da Microsoft compartilham informações sobre ameaças virtuais em 
tempo real e estão conectados a mais de 3.500 profissionais de segurança da empresa em todo o mundo. 

Esse conhecimento, que é estendido a parceiros públicos e privados, será agora oferecido ao Ministério Público 

de São Paulo, o maior e mais importante do país. Promotores do estado passam a contar com relatórios sobre 
tendências de novos malwares e vulnerabilidades registrados pelo time global da empresa.  O objetivo é que o 

Ministério Público usufrua esse intercâmbio para aplicar novas técnicas também em outras investigações que tenham 
interface com a internet, como as relacionadas aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. 

A experiência dos promotores de Justiça indica que, cada vez mais, o meio digital é utilizado pelas organizações 

criminosas na lavagem de dinheiro, transferindo recursos obtidos por intermédio de ilícitos para longe do alcance das 
autoridades. Em um só dia, o dinheiro pode dar, como costumamos dizer, quatro voltas ao mundo. O crime 

cibernético deixou de ser uma brincadeira de garotos amadores e se tornou uma atividade ilegal praticada por 
bandidos organizados. Por isso, o Ministério Público de São Paulo busca incessantemente se aparelhar para dar as 

respostas que a sociedade espera nessa frente. A Microsoft, que tem na confiança um compromisso fundamental com 
seus consumidores, apoia a instituição nessa tarefa, num acordo inédito no Brasil.  

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/06/1893692-ministerio-publico-e-investimento-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2018/01/1952374-falta-de-cultura-para-analise-de-dados-emperra-uso-de-big-data-no-transito.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/01/1949273-usuarios-de-windows-antigos-vao-sentir-performance-pior-com-correcao-de-falha-em-chip.shtml
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UNIÃO SOVIÉTICA, 1982: Desconfiada de roubo de tecnologia, a CIA (agência de inteligência dos EUA) infectou computadores 
da União Soviética. A invasão é tida como causa da explosão no gasoduto transiberiano 

 

PAULA BELLIZIA é presidente da Microsoft Brasil. Foi diretora de vendas para pequenas e médias empresas para América 

Latina do Facebook e presidente da Apple no Brasil GIANPAOLO SMANIO, doutor em direito das relações sociais pela 
Pontifícia Universidade Católica de  São Paulo (PUC-SP), é procurador-geral de Justiça licenciado do Estado de São Paulo. 

Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Março de 2018. 
 

A direita de facebook é ridícula, a esquerda é insuportável (GREGÓRIO 

DUVIVIER) 

TODO DIA é dia de treta. Outro dia alguém reclamava do termo em inglês pra quem não tem filhos, “childless”, 

porque “parece que existe uma desvantagem, já que o sufixo ‘less’ indica uma falta”. O reclamante advogava então pelo 
termo “child free”: “livre de crianças”. Imediatamente surgiram pessoas ofendidíssimas com o termo que tinha acabado de 

surgir. “Child free” perpetua a ideia de que só as mulheres sem filho é que são livres.  
Inicia-se então uma briga interminável entre os childless e os childfree, em que ninguém pareceu lembrar de que esse 

problema não existe na língua portuguesa. Sem saber a qual turba aderir, falando inglês mal e porcamente, resolvi 

abandonar de vez o Facebook, até porque ia ganhar uma filha, e quem se envolve nesse tipo de discussão só pode 
ser childless — ou child free.  
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A diferença entre direita e a esquerda é que a direita é ridícula, mas a esquerda é insuportável. Enquanto a direita 
virtual passa o dia se preocupando com quem você transa ou o que você fuma, a esquerda dedica horas ao que você veste 

e ao que você diz. A direita diz quais drogas você pode consumir, a esquerda diz quais os termos e as fantasias de Carnaval 

que você pode usar. Uma regula as substâncias e os corpos, a outra regula a linguagem e a vestimenta. Ninguém parece, 
de fato, se incomodar com os animais que nos governam, o imposto regressivo, as leis reprodutivas, a escalada do 

fascismo. 
Enquanto a direita passa o dia na internet xingando Boulos, Paula Lavigne, Emicida, Criolo, Chico Buarque, Jean Wyllys, 

a esquerda de Facebook —pasme— também. Os inimigos de ambos os lados são os mesmos: quem tá, de fato, tentando 
fazer alguma coisa.  A treta, esse esporte nacional, se distingue da discussão por um dado fundamental: os envolvidos 

pertencem ao mesmo campo e concordam sobre tudo menos sobre quem é a pessoa certa pra enunciar aquilo. A treta é 
uma briga territorial. “Concordo com você, mas quem deveria dizer isso sou eu.” 

Nunca pedi nada a ninguém, que eu me lembre. Não pedi voto, não pedi aplauso, não pedi nem carinho. Não pedi 

sequer pra escrever essa coluna. “Você não me representa!”, gritaram ao longo dessa semana os narcisistas da pequena 
diferença. Não represento mesmo, graças a Deus. Escrevo porque me chamaram, e enquanto quiserem meus serviços por 

aqui vou continuar escrevendo, porque gosto e porque tenho vontade. E deixa eu voltar pra minha child que eu não to free. 
 

GREGÓRIO DUVIVIER é ator, escritor e ativista social. Também é um dos criadores do portal de humor “Porta dos 
Fundos”. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Março de 2018. 

 

Por que temos vontade de beijar uma mulher na boca por horas, 
engolindo sua saliva? (LUIZ FELIPE PONDÉ) 

 

AFINAL, o que querem duas pessoas quando se beijam na boca? Essa questão me vinha à mente quando 
criança. O que faz com que duas pessoas aparentemente queiram devorar uma à outra num beijo em que as salivas 

se misturam? Diretamente ligada a esta questão, uma outra que frequentava minhas indagações filosóficas infantis 
era: por que os homens chamam mulheres de “gostosas”? Sendo “gostosa”  uma expressão usada para comida, por 

que, afinal, os homens a aplicavam às mulheres? 

Comecemos por esta (apesar de não ser a questão que me interessa propriamente). Estou longe de achar que a 
expressão “gostosa” seja errada ou “objetificante da mulher”. Penso justamente o contrário: “gostosa” é um termo 

perfeito para se aplicar a um certo tipo de mulher, aquelas que nos fazem perder a cabeça. Na verdade, o debate 
sobre a objetificação não me interessa. Afora o fato de que mulheres se sentem de fato gostosas quando gozam ou 

quando arrasam corações e vidas por aí, o termo “gostosa” é, exatamente, o que descreve a sensação que temos 

quando estamos diante de mulheres que temos vontade de “devorar sexualmente”. 
O verbo “devorar” pode, facilmente, ser substituído por “comer” ou “engolir”. Lembro-me bem da primeira vez 

que entendi o significado de chamar uma mulher de gostosa. E esse entendimento tinha a ver com a vontade de 
comê-la ou engoli-la. A beleza dela se transmutava em desejo de assimilá-la a mim mesmo. Todos esses verbos, 

assim como a expressão “gostosa”, nos remetem à ideia de gosto e de alimentação. Mulheres têm gosto e nos 
alimentam. Para quem as aprecia, esse gosto não é unicamente “físico”. 

O gosto de uma mulher é, também, metafísico. Por isso o poder de uma mulher inundar a vida de um homem: 

ele quer “comer” seu corpo e sua alma. Não é à toa que muitos antropólogos consideram o canibalismo indígena (o 
real, não o metafórico) um ato sublime e espiritual. E aí voltamos à minha primeira indagação filosófica infantil:  por 

que temos vontade de beijar uma mulher na boca por horas a fio, engolindo a saliva dela?  
Claro que há algo relacionado ao “comer” a mulher desejada neste gesto. Ou “comer” qualquer pessoa desejada, 

obviamente. Não vou perder tempo aqui com questões periféricas como “gênero”. Mas, haveria algo de metafísico 

nisso? O filósofo e místico espanhol e mulçumano Ibn Arabi, nascido em Múrcia, Espanha, em 1165, e morto em 
Damasco, Síria, em 1240, escreveu uma obra (entre outras) dedicado ao amor (“Tratado do Amor”) em que discorre 

sobre a natureza de vários tipos de amor, desde o mais natural, ao mais espiritual e místico.  
Ibn Arabi é conhecido pelo impacto na tradição islâmica sufi e na mística islâmica como um todo. Um daqueles 

antídotos para quem pensa que o islamismo seja uma religião de bárbaros. Aliás, o componente místico do Islã é de 
uma beleza avassaladora. Vejamos um trecho específico sobre o beijo escrito pelo místico islâmico espanhol medieval: 

“Quando dois amantes se beijam intimamente, cada um aspira a saliva do outro, que penetra neles. Quando se 

beijam e se abraçam, a respiração de um se expande no outro e o hálito assim exalado penetra em ambos ao mesmo 
tempo”. 

Este trecho está na parte do tratado em que ele discorre sobre as relações entre o amor natural e o espiritual. A 
ideia de Ibn Arabi é a de que ao engolir a saliva um do outro, ao respirar o hálito que sai da boca do outro e ao 

desejar de forma ardente esta mistura “promíscua” de elementos corporais íntimos, os dois amantes desejam 
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estabelecer uma identidade única entre eles. Misturar saliva e hálito representa, na análise poética do místico 
espanhol, essa partilha de intimidade para além de qualquer abstração vazia. 

Quando desejo engolir a saliva de uma mulher ou respirar seu hálito com a  minha boca, de forma ardente e 

apaixonada, estou dizendo a ela que gostaria de ser um com ela. De me fundir com ela. De assimilar a beleza que 
vejo nela e que me coloca nessa condição de desejar tê-la como parte do meu corpo. Por isso, o espírito em sua 

saliva me encanta. 
 

 
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, Março de 

2018. 
 

Maconha pra quem precisa (ANDÉ MALBERGIER) 
   

Riscos de dependência e psicoses são menosprezados por muitos que usam a maconha e acreditam que seu 

ato é terapêutico  
 

PEÇO LICENÇA aos Titãs para fazer uma referência à música “Polícia” no título deste artigo. É importante 
esclarecer, contudo, que trato aqui damaconha medicinal. Rigorosamente, deveríamos usar o termo canabinoides com 

potencial terapêutico —a variedade de termos gera confusão no Brasil e no mundo.  Em alguns estados americanos 
que liberaram a maconha para fins medicinais, observou-se diminuição sensível da percepção de riscos em relação ao 

uso recreativo da droga, quadro a sugerir que a população não distingue com clareza o uso recreativo do terapêutico.  
 

 
 

Plantação de maconha em Hillsboro, no estado norte-americano de Oregon - Flávio Sampaio/Folhapress 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/especialista-em-maconha-medicinal-e-intimado-a-depor-por-apologia-as-drogas.shtml
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Talvez aproveitando essa desinformação, defensores da legalização da maconha recreativa aderiram à luta pela 
sua liberação para fins medicinais. Essa união aumentou o poder dos estudiosos da “maconha medicinal”, 

potencialmente útil no controle de náuseas e dor em pacientes com câncer, na esclerose múltipla, em epilepsia, 

infecções virais, Alzheimer e ansiedade, por exemplo. 
O estímulo a essas pesquisas é o ponto positivo da questão. Por outro lado, promoveram-se desinformação e 

generalizações indevidas. A maconha é uma substância psicoativa (droga) preparada a partir da 
planta Cannabis sativa, indica ou ruderalis. Dela são extraídas substâncias chamadas canabinoides — existem, 

segundo cálculos, de 60 a 110 tipos. Um deles, o THC (Delta-9-tetrahidrocanabinol), é o que promove os efeitos 

prazerosos. Há vários outros canabinoides extraídos da mesma planta, mas sem efeito psicoativo significativo (o que 
chamamos popularmente de barato).   

E já é possível também produzir canabinoides sintéticos em laboratórios. Ou seja, vários deles podem ter efeitos 
terapêuticos e se tornarem medicamentos sem a necessidade de legalização do uso recreativo da maconha ou de 

submeter pacientes ao efeito psíquico da droga e a seus riscos de dependência. Tais riscos acabaram menosprezados 

por muitos que usam maconha recreativamente acreditando que o ato é terapêutico. É cada vez mais frequente 
atender jovens que dizem consumir maconha por seus supostos efeitos terapêuticos no tratamento contra ansiedade, 

insônia, estresse, nervosismo, timidez e desatenção.  
 

 
  

Manifestantes caminham pela Av. Paulista em direção a praça Roosevelt no centro da cidade, passando pela Rua Augusta 

As informações abundantes na internet, quase sempre parciais, reforçam essa ideia e dão a sensação aos 
jovens de são especialistas no tema. Artigo de fevereiro da revista médica “Jama” apontou que, embora a FDA (órgão 
dos EUA similar a nossa Anvisa) ainda não tenha regulamentado nenhum uso terapêutico da cannabis, 92% dos 

pediatras pesquisados afirmaram que recomendariam maconha a pacientes com câncer.  
É interessante destacar que os médicos certificados a prescrever cannabis medicinal apresentaram taxas menores de 

indicação, provavelmente por conhecerem melhor o assunto. Esses dados sugerem que nós, médicos, também somos 
influenciados pelo possível efeito terapêutico propagandeado por essa indústria já bastante poderosa. Acredito nos 

potenciais terapêuticos dos canabinoides e defendo estudos criteriosos sobre o tema. Mas está claro também que a 

população em geral precisa de mais informações a respeito do assunto. 
  

ANDRÉ MALBERGIER, médico psiquiatra, é coordenador executivo do Grea (Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e 
Drogas), da Faculdade de Medicina da USP. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Março de 2018. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/07/1903558-anvisa-vai-criar-regras-para-cultivo-de-maconha-medicinal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/03/andre-malbergier-maconha-para-quem-precisa.shtml
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Assédio sexual (LUIZA NAGIB ELUF) 

 
Só há uma forma de entender a continuidade do comportamento patriarcal: a Justiça falha em garantir os direitos 
da mulher  

 

COM A tomada de consciência da população feminina sobre seus direitos, nova onda de avanços sociais teve vez 

no Brasil e no mundo.  Vozes de protesto levaram aos microfones abusos sexuais cometidos décadas atrás nos 
Estados Unidos —país que, apesar de Trump, continua avançando na luta pelos direitos da mulher— e na França, 

onde atrizes famosas vieram a público delatar agressores. Logo instalou-se a polêmica sobre qual o limite entre a 
manifestação de interesse sexual de maneira respeitosa e a agressão. Grandes nomes da “velha guarda” do 

cinema disseram que proferir galanteios é uma forma de abordagem que não deve ser reprimida.  
 

 
 

Integrantes do Movimento Mais Defensores Públicos na Bahia em ato em Salvador, neste domingo (04), contra o 
assédio sexual 

 

No Brasil, o assédio sexual está definido no artigo 216-A do Código Penal: “Constranger alguém com o intuito de 
obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 

ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena – detenção de um a dois anos”. A punição 
poderá ser aumentada em até um terço se a vítima for menor de 18 anos. Percebe-se que a conduta de assediar 

alguém, no Brasil, não inclui assobios, galanteios, gracejos ou ataques sexuais físicos. O “maníaco do ônibus”, como 

ficou conhecido um rapaz que se esfregava e ejaculava em passageiras em coletivos de São Paulo, cometeu estupros. 
O assédio não pressupõe contatos físicos, limita-se ao constrangimento praticado por um superior hierárquico ou 

alguém que tenha ascendência sobre a vítima.  

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/10/1926075-atrizes-saem-a-publico-para-acusar-harvey-weinstein-de-assedio-sexual.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/01/1949118-homens-devem-ser-livres-para-abordar-mulheres-defende-catherine-deneuve.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1914123-homem-e-preso-suspeito-de-estupro-dentro-de-onibus-na-paulista-em-sp.shtml
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A atriz Salma Hayek afirma que Harvey Weinstein a seguia em hotéis e locações de filmes e fazia convites para 

massagens, banhos juntos e sexo, entre outros casos de assédio, e que ele dificultou a produção do filme 'Frida' (2002), 
que Hayek protagonizou e produziu, após suas recusas 

 

Diante dessas reiteradas práticas no local de trabalho, Justiça trabalhista brasileira vem lidando cada vez mais 
com o assunto.  As reclamações são numerosas, pois a cultura patriarcal não ensina ao homem o respeito e o decoro 

—ao contrário, faz do sexo uma brutalidade, não um prazer. A violência é muito mais presente nos relacionamentos 
afetivos do que supomos. É inexplicável a dicotomia entre a lei e a vida real. Parece haver apenas uma forma de 

entendermos a continuidade do comportamento patriarcal no Brasil: a Justiça não estaria atuando bem quando se 
trata de garantir os direitos da mulher.  

As leis indutoras do relacionamento afetivo respeitoso e as proibidoras de agressões por motivo de gênero não 

estariam de fato em vigor, por deficiência do sistema nacional de aplicação da Justiça. Foi assim que o estuprador dos 
transportes públicos de São Paulo precisou ser detido sete vezes antes de a Justiça reconhecer sua periculosidade, já 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação, e determinar sua prisão.  
E a decretação da prisão ocorreu, em grande parte, por pressão da mídia que exigiu providências imediatas para 

a suspensão dos ataques. É inaceitável que mulheres não possam se sentir seguras ao circular pela cidade pelo 

simples fato de serem mulheres. O que leva alguém a se sentir no direito de se masturbar e ejacular no rosto de 
outrem? As delegacias de defesa da mulher precisam de cursos de reciclagem periódicos para o aperfeiçoamento de 

suas profissionais. 
Da mesma maneira, o Ministério Público e a magistratura deveriam se preocupar em discutir internamente os 

direitos da mulher na Legislação pátria, conforme ditames da Constituição Federal, dos códigos e das leis esparsas —

ainda não codificadas— como a Lei Maria da Penha, a fim de que a legislação fosse aplicada de forma rigorosa e 
uniforme.  A falta de conhecimento ou de entendimento sobre as determinações legais levam a sérias injustiças, que 

muitas vezes acarretam a morte das vítimas por assassinato. 
  

LUIZA NAGIB ELUF é advogada criminalista. Foi Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo e secretária 
Nacional dos Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça (governo FHC). É autora do livro “Dos Crimes de Costumes e 

Assédio Sexual”. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Março de 2018. 
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Intervenção militar? (CONTARDO CALLIGARIS) 
 

Se territórios do crime são posses de nações invasoras, o Exército é o jeito certo de combatê-los 
 



 

OITO ou nove anos atrás, eu passava os fins de semana no Rio de Janeiro, em São Conrado ou, como a gente 
dizia, no baixo Rocinha. Na primeira vez que fiz compras na feira do Boiadeiro, meio temeroso, fui com João, que era 

nosso funcionário e morador da Rocinha. 
E eis que, entre as barracas de frutas, carnes e legumes, cruzamos com um jovem de bermuda, chinelos, 

camiseta e rifle automático em riste. Quase desisti, achando que não fosse um bom momento para levar uma bala 

perdida (ou acertada), mas imediatamente constatei que, nos outros ao meu redor, comerciantes e clientes, a 
presença do jovem tinha um efeito apaziguador. 

De fato, João me explicou, a feira era "tranquila", não tinha roubo nem nada, justamente porque os donos do 
morro vigiavam pela boa ordem e paz. Fui me acostumando com meninos armados pelas ruas da Rocinha e ao longo 

da Estrada da Gávea — que atravessa a favela (ou comunidade) e onde circulam os ônibus. Eu usava regularmente, 

aliás, a estrada da Gávea, sobretudo no fim do dia, quando o trânsito engarrafava o túnel Lagoa-Gávea ou a avenida 
Niemeyer. 

Rapidamente, achei normal cruzar, a pé ou de carro, com os soldados do tráfico que, em tese e de fato, 
policiavam o espaço público. Em suma, a Rocinha não era para mim uma área dentro da cidade e do estado do Rio, 

um lugar definido por ser perigoso e "de má fama, frequentado por desordeiros" (uma definição online de "favela"). A 

Rocinha tinha se tornado, para mim, um outro país, com outra gestão, outro exército, outra polícia, outros impostos 
pagos a outro governo etc. 

Como acontece em vários casos de pequenas nações encapsuladas em outras maiores (Vaticano, San Marino, 
Mônaco etc.), não há fronteira visível ao sair do Brasil e entrar nas favelas cariocas. E os governos das favelas não 

emitem passaporte, nem documentos de identidade, nem moeda própria. Mas, fora isso, talvez elas sejam mesmo 
países independentes, autônomos, que garantem serviços (energia, gás, cabo) e ordem, cobram impostos, 

administram sua justiça e protegem os confins contra invasões potenciais (só a saúde e a educação dependem 

parcialmente do Estado brasileiro). 
Em épocas mais favoráveis, na Europa ou nos EUA, o crime organizado comprou políticos e governos, mas nunca 

sonhou em constituir um Estado a parte, com território próprio. Agora, territórios do crime organizado, 
independentes, já existiram (e talvez ainda existam) dentro de outros Estados sul-americanos. Na Colômbia, por 

exemplo, o tráfico quis controlar partes importantes do território nacional e teve ambições de governo (Pablo Escobar 

sonhava ser presidente do país). Mas se tratava de extensões rurais, controladas para proteger as plantações e a 
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produção de cocaína: o tráfico colombiano não transformou, que eu saiba, uma área urbana em Estado dentro do 
Estado. Essa é uma realidade brasileira, que se explica assim: o Estado brasileiro é ausente a ponto de deixar a porta 

aberta a uma ambição maluca do crime (que seja o tráfico ou as milícias) -- a ambição de governar como Estado 

soberano. 
Certamente, o Estado brasileiro fracassa pela miséria dos serviços oferecidos (ou nem sequer oferecidos), pela 

inépcia, pela gestão fraudulenta e criminosa dos recursos, pela corrupção etc. Mas esse fracasso talvez seja mais uma 
consequência do que uma causa da inconsistência do nosso Estado. 

A desvalorização do Estado no Brasil me surpreendeu quando cheguei e ainda me surpreende. Escrevi um livro 

sobre isso, mas, na nova edição de meu "Hello Brasil!" (Três Estrelas), poderia ter dedicado um capítulo às minhas 
andanças pela Rocinha. Constatar que a favela (ou comunidade) se apresenta como um Estado independente é o 

melhor jeito para entender que, para nos que vivemos aqui, o Estado brasileiro tem pouca relevância simbólica: como 
na colonização extrativista, somos uma mina a céu aberto, para ser explorada por políticos, administradores, 

empreendedores"¦ por que um pedaço não seria explorado pelo crime organizado? 

Consequência divertida. Sempre pensei que, no território nacional, o Exército só deveria intervir para ajudar em 
caso de catástrofe natural, mas talvez os territórios do crime sejam posses de nações estrangeiras, inimigas e 

invasoras: se esse for o caso, o Exército seria o jeito certo de combatê-las. 
 

 
CONTARDO CALLIGARIS é psicanalista, doutor em psicologia clínica e escritor. Ensinou Estudos Culturais na New School 
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Não há redenção por meio de eleições (VLADIMIR SAFATLE) 
É possível que uma sociedade realmente descontrolada seja a real condição no momento para o Brasil abrir 
caminhos  
 

 
O BRASIL prepara-se, neste ano, para enfrentar algo parecido a uma eleição presidencial. O país procura dar a 

si mesmo a impressão de certa normalidade ao conservar as eleições, mas a verdade é bem diferente. 
Completamente à deriva, com uma classe política que opera como máfia, com o fantasma de um poder militar 

pairando acima das forças civis, com uma sociedade organizada em regime de castas, o país oferece o espetáculo 

deprimente de uma democracia fracassada que nenhuma eleição poderá redimir. 
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Toda e qualquer discussão política no Brasil precisa começar pela constatação de um impressionante fracasso: o 
país não foi capaz de produzir uma democracia minimamente viável depois do fim da ditadura militar (1964-85). No 

entanto, nós, brasileiros, temos uma capacidade impressionante de autoengano. 

Há seis anos, se alguém falasse que a democracia brasileira era frágil e meramente aparente, seria tratado com 
um piromaníaco irresponsável. O Brasil inventou para si a farsa de uma "transição pacífica" que conservou o núcleo 

político da ditadura dentro dos governos da Nova República, a farsa de uma "redemocratização" que nunca deu ao 
poder popular sua força institucional, a farsa de um "combate gradual contra a desigualdade" que conservou todos os 

benefícios das classes rentistas enquanto fornecia aos setores pobres da população empregos precários e de baixos 

salários. 
A última coisa que precisamos é da farsa de uma eleição. Por isso, as forças que estão realmente em revolta 

contra esse estágio de degradação nacional deveriam retirar de seu dicionário promessas de reforma política ou de 
pacto. O Brasil é o exemplo mais bem-acabado de um país simplesmente ingovernável e esta impossibilidade de 

governo não vem de fatos como ausência de cláusula de barreira, fragmentação partidária ou coisas dessa natureza. 

O Brasil é um país ingovernável porque o horizonte de pacto forçado e de conciliação extorquida que produziu a Nova 
República não existe, e nem existirá mais. 

Diante dessa nova situação, só há dois caminhos possíveis. O primeiro já se anuncia. Ele passa pela clássica 
saída nacional a seus impasses, a saber, o apelo a um "poder forte" que pode levar o Brasil tanto a ser uma espécie 

de "Turquia soft" (ou seja, poder militar como elemento moderador e poder civil ocupado por "vice-presidentes 
decorativos") quanto a retornar ao seu ciclo de intervenções militares diretas. No entanto, há um segundo caminho e 

ele nunca foi tentado no Brasil porque até mesmo as ditas forças progressistas o temem (o que diz muito a respeito 

dos limites do "progressismo" brasileiro). 
Ele passa por uma radicalização democrática inédita que implica a reinstauração da institucionalidade política 

nacional. A Nova República acabou e com ela deve ir embora seu aparato institucional e sua constituição. O Brasil 
precisa de uma institucionalidade política que impeça que o poder seja tomado novamente de assalto por uma casta 

de políticos profissionais, que transfira os processos de decisão para fora do Estado por meio da proliferação de 

mecanismos de democracia direta, que esvazie a força discricionária do parlamento ao submeter suas decisões à 
confirmação de referendos populares. 

Mas é claro como mesmo a esquerda brasileira tem medo de seu próprio povo. Não são poucos aqueles que 
sempre falam sobre a falta de educação do povo como impedimento para avanços na direção de uma democracia sem 

governo. Eles deveriam lembrar que, no Brasil, quanto mais você é educado, maior a chance de você votar 
em Bolsonaro (que lidera as pesquisas no segmento com maior educação). O que é uma bela prova da falácia da 

equação educação formal/emancipação política. 

Na verdade, há de se perguntar o que realmente temem esses que não querem dar um passo para fora da 
defesa da democracia parlamentar. Pois talvez uma sociedade realmente descontrolada seja o que muitos, cada um 

por sua razão, procuram a todo custo evitar. Mas ela seria a real condição para o Brasil abrir novos caminhos nesse 
momento. 
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