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O conceito de minoria (RENATO JANINE RIBEIRO) 
 

 
  

UMA DAS grandes questões, hoje, é a dos direitos das minorias. É praxe destacar três: negros, mulheres, 

homossexuais. Mas são “minorias” bem diferentes entre si. Negros formam uma minoria visível. Quando eram 
escravos, bastava a cor de sua pele para mostrar que pertenciam a um branco. Libertos eram exceção, e o ônus da 

prova cabia a eles, não aos pretensos donos. No Brasil, tanto tempo depois de uma liberdade duramente conquistada, 

continuam fazendo parte, na maioria, das classes pobres. Direitos dos negros são, em regra, direitos sociais. Entre 
eles e os não negros, uma fronteira distingue os que têm direitos ou não, os que podem ascender socialmente ou 

não. E é óbvio que os negros incluem membros das duas outras minorias, mulheres e gays, que podem 
sofrer preconceito dobrado ou triplicado. 

Já as mulheres estão presentes, por definição, em todas as classes da sociedade. Há negras, brancas, orientais; 
há pobres e ricas. O preconceito contra o negro alegava, no final da escravidão, que eles seriam uma raça inferior. 

Alguns abolicionistas, como Abraham Lincoln, pensaram em devolvê-los à África, entendendo que seu convívio 

com os brancos não funcionaria. Mas uma sociedade sem mulheres não seria possível ou, melhor, não teria 
continuidade. Houve e há perseguição a elas, com uma argumentação pseudobiológica de que seriam inferiores aos 

varões. Mas a mulher não é o “outro” no sentido do negro, porque é um “outro imediato”, constantemente presente 
na vida até do macho branco rico. Pode ser tratada como inimiga, mas é uma inimiga íntima. 
  

 
 

Tommie Smith e John Carlos reverenciando o movimento Black Power durante a Olimpíada de 1968 | Foto: AP Photo/FILE 
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Além disso, as mulheres não são minoria em sentido numérico. Embora nasçam mais homens do que mulheres, a 
expectativa de vida deles é menor: elas tendem a ser um pouco mais numerosas na população. Tal condição permite 

entender a afirmação de Deleuze: “Minoria” não é um dado quantitativo, mas uma característica ou qualidade 
que se opõe aos valores dominantes de uma sociedade. Um grupo étnico ou religioso pode ser minoritário no sentido 

numérico, mas também pode ser maioria quantitativa e minoria em termos de poder e ideologia. Assim é, ou foi, com 

as mulheres. 
Para completar, os homossexuais. Estão presentes nos dois sexos e em todas as etnias. Não têm a mesma 

visibilidade de negros e mulheres. Talvez por isso várias sociedades elejam – inclusive a nossa! – certos gestos como 
indicadores da homossexualidade, mas com isso só conseguem oprimir um garoto mais sensível, que é alvo de 

chacota mesmo quando é hétero (ou uma garota mais determinada, que não brinque com bonecas). Em comum com 
negros e mulheres há o fato de que uma falsa ciência biológica foi usada contra eles. Negros e mulheres seriam 

inferiores; já os homossexuais seriam uma degradação. Na verdade, toda discriminação de minorias invoca alguma 

biologia fake. 
Muitos homossexuais foram executados por órgãos judiciais como a Inquisição, até mesmo mais modernos, ou 

chacinados por multidões supersticiosas só por serem o que são (o que os aproxima dos judeus sob o nazismo, que 
eram assassinados pelo que eram, não pelo que tivessem feito). Geralmente, constituem uma minoria quantitativa. 

Pesquisas de meio século atrás sugeriam que seriam 10% em qualquer sociedade, o que, por sua vez, mostraria o 

tamanho da repressão sobre eles, com a maior parte tendo de se reprimir ou esconder-se. Essa porcentagem, hoje, 
não é levada a sério, mas serve para assinalar a dimensão do drama. 
  

 
  

O que eu quis apontar com essa rápida tipologia? Que “minoria” não é uma palavra óbvia, que designaria uma 
realidade única. Uma sociedade pode ter muitas minorias – e tratá-las de maneiras distintas. As próprias minorias 

perseguidas que mencionei distinguem-se entre si. E ficam duas questões para a próxima coluna: primeira, e nossos 
indígenas? Segunda, por que certas minorias, como os judeus e os orientais, hoje estão praticamente fora da 

discriminação que, no passado, as afetou de maneira brutal? 
 

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

Filosófico”, série de palestras comandadas pela TV Cultura e CPFL. Revista FILOSOFIA, Março de 2018. 
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O gênio que ouvia estrelas (ANDRÉ SOLLITTO) 
 

Stephen Hawking dedicou sua vida a entender os segredos do cosmo e deixa um legado que transcende a Física 
 

 
 

MENTE BRILHANTE - Stephen Hawking, que sofria de esclerose lateral amiotrófica: diagnóstico o estimulou a 
produzir mais conhecimento (Crédito: Divulgação) 
 

“SEMPRE fui um aluno mediano. Meus trabalhos escolares não tinham capricho e minha caligrafia era o 
desespero dos professores. Mas meus colegas me apelidaram de Einstein, de modo que é de se presumir que viram 

sinais de algo melhor em mim”. Vinda de uma das mentes mais brilhantes a estudar o universo desde Albert Einstein, 
a humilde declaração do físico inglês Stephen Hawking dá uma pequena amostra de sua grandeza de espírito. Morreu 

aos 76 anos na quarta-feira 14, mesmo dia em que 139 anos antes, nascia o responsável pela teoria da relatividade, 

Hawking deixa um legado para a ciência e um exemplo do triunfo da mente sobre a matéria. 
Filho de Frank Hawking, médico que estudava doenças tropicais, e Isobel, que cursou filosofia, política e 

economia em Oxford, Stephen nasceu no dia 8 de janeiro de 1942, exatos 300 anos após a morte de Galileu Galilei, 
como o próprio físico gostava de apontar. Sua carreira acadêmica demorou a engrenar. Foi alfabetizado apenas aos 

oito anos. Quando foi para o ensino médio conseguiu se classificar para a sala mais forte, mas por pouco não foi 

rebaixado. Começou a mostrar seu talento apenas quando tinha 17 anos e obteve uma bolsa de estudos em Oxford. 
Depois, foi para Cambridge. 

Nesse período, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, uma doença degenerativa que mata 
os neurônios responsáveis pelos músculos voluntários. “Antes de minha condição ser diagnosticada, eu estava muito 

entediado. Pouco depois de sair do hospital, sonhei que seria executado. Subitamente, percebi que havia um monte 
de coisas boas que eu poderia fazer se tivesse mais tempo”, escreve Hawking em sua autobiografia, “Minha Breve 

História”. Motivado por seu noivado com Jane Wilde, com quem se casaria e teria três filhos, o físico se lançou ao 

trabalho. 
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Sua maior contribuição para a ciência foi o 
estudo dos buracos negros. Singularidades previstas 

na teoria da relatividade de Einstein, mas tidas como 
curiosidades teóricas, são, por definição, objetos 

densos, com tanta gravidade que nem mesmo a luz 

consegue escapar. Hawking provou que buracos 
negros, ao contrário do que se pensava, podem 

sumir. Irradiam energia, conhecida hoje como 
radiação Hawking, e não são negros de verdade. Para 

chegar a essas conclusões, o físico buscou unir duas 
áreas díspares: a relatividade geral, que estuda 

estrelas e galáxias, com a teoria quântica, usada para 

descrever átomos e partículas muito pequenas. Visto 
como o “santo graal” da ciência, o ponto de contato 

entre essas duas áreas poderia revelar como o 
universo nasceu – e vários de seus maiores segredos. 

Hawking explorou esse ponto de contato e ofereceu 

bases que serão usadas durante muitos anos. Só não 
ganhou um Nobel pois seu estudo dos buracos negros 

não tem comprovação observacional. 
 

“Fico feliz se acrescentei algo ao nosso 

conhecimento do universo” Stephen 
Hawking (1942-2018) 

 
“Desde Einstein não tínhamos uma figura na 

ciência capaz de cativar milhões de 
pessoas” MICHIO KAKU, físico americano 

 

Carismático, Stephen Hawking se tornou um dos 
pesquisadores mais populares do mundo. Com o 

sintetizador de voz que se tornou uma marca 
registrada — a ponto de o físico se recusar a trocá-lo, 

mesmo depois que a empresa responsável por ele 

faliu e o equipamento se tornou obsoleto — e um 
afiado senso de humor, Hawking entrou para o 

imaginário do público. Fez participações em séries de 
TV como “Star Trek”, “Simpsons” e “The Big Bang 

Theory”. Ele próprio escreveu best-sellers. “Uma 
Breve História do Tempo” (1988), que mostra os 

avanços na compreensão do universo, vendeu mais 

de 10 milhões de cópias e foi traduzido para 40 
idiomas. Escreveu ainda outros sucessos, como “O 

Universo em uma Casca de Noz”. 
Sua trajetória pessoal foi levada aos cinemas em 

“A Teoria de Tudo” (2014), pelo qual o inglês Eddie 

Redmayne, no papel de Hawking, ganhou o Oscar de 
melhor ator. As liberdades tomadas em relação à 

história não diminuíram o impacto da mensagem de 
superação do físico. Nos últimos anos, o cientista 

manifestou sua preocupação com o futuro da Terra — 

e sonhava com o momento em que viagens ao 
espaço se tornariam rotineiras. Segundo ele, a 

humanidade devia buscar novos planetas para habitar. “Tem sido um período glorioso para se viver e fazer pesquisa 
no campo da física teórica. Fico feliz se acrescentei algo ao nosso conhecimento do universo”. 
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TIMONEIRO - Em Oxford, Hawking (em destaque) era responsável por guiar os barcos do Clube de Regatas 

(Crédito:Divulgação) 

 

ANDRÉ SOLLITTO é jornalista e escreve para esta publicação. Revista ISTO É, Março de 2018. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2018/03/52-2.jpg










————————————————————————————————————————————— 
 7 

A invenção da infância sem corpo (ELIANE BRUM) 
 

O que há de tão ameaçador em um homem nu junto a uma criança? 
 

 
 

Imagem da performance "La Bête", no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo HUMBERTO 
ARAÚJO DIVULGAÇÃO 

 

QUANDO publiquei a entrevista com Wagner Schwartz, a primeira que ele deu depois de ser atacado como 
“pedófilo” após uma performance realizada no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, acompanhei bem de 

perto os comentários de leitores. Um grande número de intervenções admitia que ele não era um pedófilo, mas 
afirmava ser inaceitável que um homem nu fosse tocado por uma criança, mesmo acompanhada da mãe, mesmo em 

público e mesmo no contexto artístico. O uso político e possivelmente planejado do episódio pelas milícias de ódio da 
internet já é bem conhecido. Mas por que milhões de pessoas aderiram ao linchamento digital de Wagner, mais de 

uma centena ameaçando-o de morte? O que perturbou tanto essas pessoas, homens e mulheres que encontramos o 

tempo todo no elevador ou no supermercado e que tudo indica não serem particularmente más? 
Tornou-se claro que aquilo que os perturbava era o corpo nu de um homem e o toque de uma criança. Não há 

justificativa para a violência. Os ataques são inaceitáveis e deixaram sequelas. Mas é necessário compreender o que é 
tão insuportável para essas pessoas, as que não são robôs nem membros das milícias de ódio, a ponto de se 

transformarem em linchadoras. Entre as várias reações à publicação da entrevista, uma chama a atenção: “Era só ter 

colocado uma bermuda!”. 
O que se resolveria ali, não no palco, mas na cabeça da pessoa que fez esse comentário, assim como na de 

tantas outras, com uma bermuda? Sim, a bermuda esconderia que um homem tem pinto. Ou esconderia o pinto do 
homem. E, para essas pessoas, um corpo de homem nu, portanto com um pinto, seria ameaçador para uma criança 

mesmo que não existisse nada de ameaçador naquele contexto. Mas o quê, de fato, o corpo nu de um homem, no 
mesmo espaço de uma criança, está ameaçando? 

Talvez uma ideia de infância. Ou o conceito do que é uma criança hoje. Como é sabido, a infância não é algo que 

tenha existido desde sempre. Crianças sempre existiram, obviamente, mas o que entendemos por infância é um 
conceito recente em termos históricos. Basta lembrar que muitos de nós tiveram avós que trabalhavam na roça desde 

cedo e que se casavam aos 12, 13 anos. E só não se casavam antes porque o ato de casar estava ligado ao ato de 
engravidar. Assim, era necessário esperar a primeira menstruação não da menina, mas da mulher. 

É comum pessoas que visitam povos indígenas ou comunidades ribeirinhas da Amazônia se espantarem com a 

diferença do que é ser uma criança para esses povos e comunidades. O primeiro espanto costuma ser o fato de que 
meninos e meninas mexem com facas, em geral bem grandes, no cotidiano. Fazem quase tudo o que um adulto faz. 

Nadam sozinhas no rio, escalam árvores altas, sabem fazer fogo e cozinhar, caçam e pescam. Aprendem com os 
adultos e com as crianças mais velhas. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/12/opinion/1518444964_080093.html
https://brasil.elpais.com/tag/mam_museo_arte_moderno_sao_paulo/a
https://brasil.elpais.com/tag/pedofilia/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/18/opinion/1505755907_773105.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/18/opinion/1505755907_773105.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/02/politica/1506979505_979950.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/13/cultura/1497357792_631853.html
https://brasil.elpais.com/tag/infancia/a
https://brasil.elpais.com/tag/menstruacion/a
https://brasil.elpais.com/tag/indigenas/a
https://brasil.elpais.com/tag/amazonia/a
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Não é que não se tenha cuidado com as crianças, mas o cuidado tem outras expressões e significados, obedece a 
outro entendimento da vida, variando de povo a povo. Dias atrás um amigo estava numa aldeia indígena e viu um 

menino pequeno ligando um motor de barco. Ele de imediato avisou ao pai que o filho estava mexendo com algo que 
poderia ser perigoso. O pai limitou-se a dizer, devolvendo o espanto: “Mas este é o motor dele”. 
 

A sociedade atual se esforça para apagar o fato de que a criança tem corpo 
 

É possível concluir que, nesta aldeia, para este povo, assim como para outras comunidades que vivem uma 

experiência diversa de ser e de estar no mundo, ser criança é outra coisa. O que quero sublinhar aqui é que nada é 
dado e determinado no campo da cultura. A infância foi inventada pela sociedade ocidental e continua sendo 

inventada dia após dia. Não existe nenhuma determinação acima da experiência de uma sociedade – e dos vários 
conflitos e interesses que determinam essa experiência – sobre o que é ser uma criança. Nesta época, na sociedade 

ocidental, a criança deve ser protegida de tudo. Mas não só. Há um esforço de apagamento de que a criança tem um 

corpo. Não um corpo para o sexo. Mas um corpo erotizado, no sentido de que meninos e meninas têm prazer com 
seu próprio corpo, têm um corpo que se experimenta. 
 

Quando os adultos tentam apagar o corpo das crianças, criam um grande problema para as crianças 
 

Esse apagamento do corpo da criança se entranha na vida cotidiana e também na linguagem. Eu mesma 

costumava escrever nos meus textos: “homens, mulheres e crianças fizeram tal coisa ou estão sofrendo tal coisa” ou 
qualquer outro verbo. Até que uma amiga me chamou a atenção de que crianças têm sexo, e eu as estava castrando 

no meu texto. Então, passei a escrever: “homens e mulheres, adultos e crianças...”. Conto isso apenas para mostrar 
que rapidamente internalizamos uma percepção geral como se fosse um dado da natureza e, na medida que a 

assumimos como fato, paramos de questioná-la. 

Quando os adultos tentam apagar o corpo das crianças, criam um grande problema para as crianças. E para si 
mesmos. É um fato que as crianças têm sexualidade. Não é uma escolha ideológica. Essa experiência é parte da 

nossa espécie e de várias outras. Qualquer pessoa que tenha filhos saudáveis ou acompanhe crianças pequenas 
próximas sabe que elas se tocam, se masturbam, fazem brincadeiras com os amigos, descobrem que seus pequenos 

corpos podem lhes dar prazer. E esta já se mostrou uma experiência fundamental para uma vida adulta responsável e 
prazerosa no campo da sexualidade, que respeite o corpo e o desejo do outro, assim como o próprio corpo e o 

próprio desejo. 

Qualquer adulto que não recalcou sua memória destas experiências com o corpo vai lembrar delas se for honesto 
consigo mesmo. Quem tem corpo tem sexualidade. O que não pode ter é violência contra esses corpos. Por que então 

o corpo nu do artista se tornou ameaçador não para a mãe e para a filha que o tocaram, não para vários outros 
participantes da performance, mas para quem apenas viu essa cena em um vídeo na internet e a identificou como 

uma violência – e não qualquer violência, mas aquela que é decodificada como a mais monstruosa de todas, que é a 

da pedofilia? 
 

Nem todas as crianças devem ser protegidas: apenas as crianças que são “nossas” 
 

Poderíamos pensar no óbvio. A infância é idealizada. Os adultos de hoje parecem precisar manter a criança como 

um ideal de pureza, protegida dos males do mundo. Essa é uma construção que faz sentido, embora o tempo todo as 
crianças estejam lidando com filmes, séries e jogos com muita violência, e aqui não estou fazendo juízo de valor se 

isso é bom ou não. Apenas pontuando que parece não ser de tudo que os adultos entendem que a criança deve ser 

protegida. Elas podem ir para a escola em carros blindados, do muro do condomínio para o muro da escola, na atual 
vida entre muros. Mas, ao mesmo tempo, sem colocar seus corpos em risco, arriscar-se em jogos perigosos nos 

tablets e celulares. A questão, portanto, está na ordem dos corpos. 
Aqui, vale apontar algo importante. Nem todas as crianças devem ser protegidas: apenas as crianças que são 

“nossas”. As crianças dos “outros” podem, por exemplo, ficar no sinal pedindo esmola ou fazendo malabarismos com 

bolas sem que isso cause suficiente incômodo. Podemos lembrar de um episódio ocorrido no ano passado no 
Shopping Higienópolis, em São Paulo, no qual um homem branco com uma criança negra numa mesa de café foi 

abordado pela segurança, também negra: “Senhor, este menino está lhe incomodando?”. Ela tinha ordens de não 
deixar “pedintes” perturbarem os clientes. 

O menino era filho daquele homem, mas mesmo estando com o uniforme da escola, foi visto como a criança 

indesejada por conta da sua cor. Ou visto como a não criança, se pensarmos no modelo de idealização. Aquela 
criança poderia simplesmente ser posta na rua, no lado de fora do shopping, se estivesse incomodando o homem 

branco. E sempre penso nessa segurança, que também era negra, e em como deve ter sido duro para ela e para a 
criança que ela foi, assim como para a adulta que se tornou, pressionada a cumprir esse tipo de ordem contra si 

mesma. 

https://brasil.elpais.com/tag/sexo/a
https://brasil.elpais.com/tag/sexualidad/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/26/ciencia/1506419592_704218.html
https://brasil.elpais.com/tag/series_tv/a
https://brasil.elpais.com/tag/videojuegos/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/02/politica/1514924485_498274.html
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Há crianças que, por sua raça e classe, não são crianças para aqueles que detêm o poder e os privilégios 
 

Também penso no que aconteceria se fosse o oposto: um homem negro com uma criança branca com o 
uniforme de um dos colégios mais caros de São Paulo. Talvez a segurança fosse instada a pensar que o homem negro 

tinha sequestrado ou estava abusando do menino. E ainda precisamos pensar em como é possível achar legítimo que 
“pedintes” não possam dividir o espaço de um shopping. Como se o problema fosse apenas de engano, pelo fato de 

que aquele menino não era pedinte. Em resumo: o olhar sobre os corpos é determinado pela política dos corpos. 
Há crianças que, por sua raça e classe, não são crianças para aqueles que detêm o poder e os privilégios. Para 

elas, a infância ainda não foi inventada. Ou só foi inventada em leis como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que a bancada da bala e da bíblia do Congresso faz um esforço persistente para derrubar. Há 
crianças, como os episódios no Rio de Janeiro são pródigos em demonstrar, que podem ter a cabeça explodida por 

uma bala “perdida” da polícia. Podemos concluir que, no senso comum, a infância não foi inventada para todas as 
crianças. 

É evidente que a menina que, junto com sua mãe, participou da performance no museu, sabia que aquele corpo 

era de um homem nu. Se não soubesse, aí sim seria preciso se preocupar com a criança, porque ela estaria deixando 
de reconhecer a realidade do corpo do outro. Ao brincar com o corpo do artista, ali convertido num dos “bichos” da 

obra consagrada de Lygia Clark, a criança não temeu ser atacada por ele. Não só ela estava em segurança, como um 
corpo de homem nu não era sinônimo de violência ou de ameaça de estupro para ela. E não porque a menina era tão 

pura que não percebeu a nudez do homem – ou porque era tão pura que não tem vagina, mas porque ela não faz a 
sinapse maluca de que um corpo nu é sinônimo de violência. Sem contar que estava em público e acompanhada de 

sua mãe. Se para aquela menina o corpo nu de um homem fosse de imediato um alerta de que ela seria estuprada, 

então seria preciso se preocupar – e muito – com a saúde mental daquela menina. 
Conheço crianças que teriam um sobressalto com o corpo nu de um homem. E conheço crianças que teriam tido 

um sobressalto também com o corpo nu de uma mulher. Ou que ficariam paralisadas. São crianças que 
foram abusadas e violentadas por adultos. Em geral seus pais, tios e padrastos, mas também mães e tias. Com bem 

menos frequência, estranhos. A maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, como é 

comprovado, são casos de incesto. E acontece dentro do que a bancada da bíblia defende ser uma família “como deus 
criou” e, portanto, a única aceitável: a de homem com mulher. Não é um juízo de valor, é um dado estatístico. Em 

todas as classes sociais. 
 

É necessário perceber o quanto é absurda a ideia de que um corpo nu de homem seja sinônimo de 
violência sexual 
 

A menina que participou da performance com sua mãe não sofreu violência sexual. A violência que sofreu foi a 

de ter sido exposta na internet como vítima de pedofilia. Esta possivelmente a marcará de alguma forma. Assim como 
marcou o artista e a mãe da menina. Há uma outra pergunta, também bastante óbvia, mas nem por isso menos 

importante. As pessoas que se chocaram e, em seguida, atacaram o artista, acham que elas mesmas, caso estejam 
nuas com uma criança, são capazes de violar essa criança? É isso que temem? É o medo do que ronda nos seus 

interiores que as transforma em linchadoras? É de si mesmas que querem proteger as crianças? 

É necessário perceber o quanto é absurda – ou mesmo violenta – a ideia de que um corpo nu de homem seja 
sinônimo de violência sexual. Bastaria então um homem estar nu, para de imediato atacar a criança que estiver perto 

dele, como se essa fosse a condição de todo homem? Caso isso fosse verdade, seria uma bermuda ou qualquer outra 
roupa que impediria a violência? Alguma vez alguma violência foi impedida porque alguém não conseguiu exercê-la 

por causa da roupa? Não são justamente as roupas um grande objeto de fetiche sexual na sociedade de consumo? 

Todas essas me parecem perguntas importantes, que exigem respostas honestas e investigativas. Mas há algo 
mais. A psicanalista Ilana Katz, que tem uma larga experiência clínica com crianças, fez uma reflexão muito precisa 

no programa Café Filosófico, da TV Cultura (que reprisa no próximo dia 18 de março, às 21h). Ela apontou que 
podemos estar num momento de transformação da ideia de infância. A famosa frase de Freud – “Sua majestade, o 

bebê” – pode já não dar conta de uma transformação mais recente. A frase expressa a ideia do filho como centro do 
investimento da família, o que vai prender a criança na posição de objeto de realização do desejo do pai e da mãe. 

Algo do tipo: “Meu filho vai ser tudo o que eu não sou”. 

Nesta posição, a criança determina todo o investimento emocional e financeiro da família, o que a coloca num 
lugar bastante insuportável, porque pesado demais: o de bancar o desejo dos pais ou a realização dos pais. É muito 

não só para um pequeno corpo, mas para qualquer corpo. E, assim, as crianças sofrem bastante, a começar pelo peso 
de uma agenda cheia de aulas para que tenham habilidades que as tornem melhores do que as outras – ou as tornem 

o que seus pais não puderam ser. Ou, melhor dito, se tornem o impossível. Algo expresso numa frase seguidamente 

ouvida da boca de muitos pais: “Só quero que meu filho seja feliz”. Só? 
 

https://brasil.elpais.com/tag/secuestros/a
https://brasil.elpais.com/tag/estatuto_crianca_adolescente_brasil/a
https://brasil.elpais.com/tag/estatuto_crianca_adolescente_brasil/a
https://brasil.elpais.com/tag/rio_de_janeiro/a
https://brasil.elpais.com/tag/lygia_clark_belo_horizonte/a/
https://brasil.elpais.com/tag/violaciones/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/02/politica/1506979505_979950.html
https://www.youtube.com/watch?v=2V0av2eBHb8
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“Transmitimos algo a nossas crianças quando estamos de corpo presente e cabeça ausente ao seu lado” 
 

Com a mudança trazida pela internet e por todos os brinquedos tecnológicos que se seguiram a ela, porém, uma 
nova relação se estabelece. Não é que a criança como objeto narcísico tenha deixado de existir, pelo contrário. Basta 

olhar ao redor para compreender que ela é uma ideia ainda bastante ativa. Mas há uma outra relação que se colocou 
em movimento com a transformação tecnológica. 

É frequente que pai ou mãe estejam no mesmo espaço físico que a criança, mas cada um brincando com seu 
tablet ou celular ou qualquer outra coisa. Ali, mas falando com outras pessoas. “Transmitimos algo a nossas crianças 

quando estamos de corpo presente e cabeça ausente ao seu lado. Estamos ali, mas gozamos em outro lugar”, diz 

Katz. 
Neste lugar, o das conversas digitais, estão também pessoas que valorizamos. Mas nem nós estamos lá com 

nossos corpos, nem elas estão lá com seus corpos. “A ideia de que estejamos ali, do lado de nossas criancinhas, de 
corpo presente e gozando em outro lugar – vai vendo seu filminho enquanto eu estou aqui fazendo de conta que 

converso sobre ele com você e respondo aos oito e-mails que sobraram de meu dia de trabalho –, vai tecendo uma 

maneira de estar com o outro para cada um de nós, e para criança também”, assinala a psicanalista. “O que a gente 
transmite sobre estar com o outro para essa criança? O que é para ela estar com o outro? Qual é o lugar do corpo?” 

A partir dessa observação, passo a me perguntar o que aconteceu no museu e fora do museu. Aquela mãe e 
aquela filha estavam lá com seus corpos. Elas compartilhavam uma experiência, a de participar de uma performance 

artística. Havia lá um outro corpo, o do artista, que também estava presente. É isso, afinal, uma performance. Algo 
que acontece com os corpos presentes. 

Mas havia alguém, a pessoa que fez o vídeo, que talvez não tenha suportado estar com seu corpo ali, tanto que 

precisou colocar uma câmera entre o seu corpo e os outros corpos. Fez então a “denúncia”, ao lançar o vídeo na 
internet. Mas lançar o vídeo na internet não mais como aquilo que era, uma experiência de corpo presente, uma 

experiência de compartilhamento do espaço, mas sim lançá-lo como o que não era, o recorte de um vídeo, uma 
imagem de corpos, mas sem os corpos. 

O que essa pessoa estaria denunciando? O que a horrorizou tanto? Talvez o fato de que ainda é possível estar 

com nossos corpos presentes e compartilhar uma experiência, sem que essa experiência seja uma violência. Ou talvez 
a descoberta de que, sim, há corpos. Era preciso destruir o corpo que teve a ousadia de se dar ao outro como objeto 

lúdico. Era preciso destruir o artista e também culpar a mãe por acreditar que é possível ter uma experiência de corpo 
presente. Assim como tornar vítima uma criança que não era vítima. 

Diante do espanto com a possibilidade dos corpos presentes sem violência, era preciso converter o 

acontecimento em violência, fazendo a denúncia de uma violência que nunca houve. E então, sim, violentar os corpos. 
 

No mundo dos sem corpos, o corpo do outro se tornou uma ameaça 
 

Esta é uma parte. Há outras. Talvez a mais interessante seja a de que começamos a ter uma dificuldade de outra 

ordem com nossos corpos e, portanto, também com a sexualidade e com o erotismo, que é o que nos leva ao contato 
com o outro. É claro que podemos contar a história da humanidade também como uma história da sexualidade ou 

uma história do controle sobre os corpos. Há algo novo, porém, que é a possibilidade de estar com o corpo num lugar 

e a cabeça no outro. 
No mundo dos sem corpos, no mundo em que se goza cada vez mais sem a experiência do compartilhamento 

com os corpos, o corpo do outro talvez tenha se tornado uma ameaça. O corpo do outro nos ameaça com o toque, 
que não é o do aviso de mensagem no WhatsApp. E, assim, qualquer possibilidade de encontro entre corpos não é 

encontro, mas violência. E então, como aconteceu no episódio do museu, colocamos nossos corpos na rua, mas só 

para destruir os outros corpos. Os corpos como um contra, não um junto. 
Nessa deformação, há um esforço também para eliminar pênis e vaginas da representação dos corpos nos livros 

didáticos e também em qualquer representação da infância. Como se as possibilidades tecnológicas que permitem 
manipular e retocar as imagens servissem também para isso. No campo da educação, é a escola sem pinto. Também 

como representação, temos amputado e mutilado os corpos humanos. E logo as crianças terão talvez apenas 
fantasmagorias para dizer de si. Não é por acaso que tantas crianças e adolescentes se sentem sem contornos, a 

experiência de ter corpo como algo insuportável. E insustentável. 
 

Deletar da concepção de infância o corpo das crianças parece ser uma nova modalidade de violência 
 

São duas categorias. Uma é dada pelas relações de prazer da criança com seus corpos durante a infância. Outra, 
inteiramente distinta, é fazer da criança um objeto sexual para adultos. Parece que muitos confundem uma coisa com 

outra, tomando o diferente como o mesmo. Deletar da concepção de infância o corpo das crianças parece ser uma 

nova modalidade de violência. 

https://brasil.elpais.com/tag/internet/a
https://brasil.elpais.com/tag/literatura_erotica/a
https://brasil.elpais.com/tag/whatsapp/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/17/opinion/1492435392_872941.html
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Aqueles que que violentaram a performance do museu sabem que as crianças têm corpo. E que os corpos 
infantis sentem prazer também erótico. E isso é natural. Cabe aos adultos encontrar limites diante dessa realidade. O 

que deve nos preocupar é outro fato: o de que os adultos atuais se sentem tão frágeis, tão incapazes de se colocar 
limites diante dessa percepção, que precisam eliminar a dimensão erótica do corpo das crianças para que não se 

sintam compelidos a atacá-las. Neste sentido, a possibilidade tecnológica de viver uma vida sem corpos com nossos 

brinquedos digitais acirrou um nó que é bem mais enraizado. Exatamente porque a vida humana sem corpo é só uma 
fantasia. E uma fantasia bastante desesperada, como o acontecimento do museu demonstra. 

É também por isso, por causa do medo dos corpos, que o debate está interditado. Ensinar a ter medo do corpo 
do outro, ensinar que a experiência com o corpo do outro é sempre uma violência, ensinar a punir quem tenta romper 

o muro entre os corpos, são as lições que temos dado às crianças. E com a desculpa perversa de protegê-las. Ao 
inventar uma infância sem corpo, ou com medo do corpo, os adultos de hoje são péssimos criadores de futuro. 

 

ELIANE BRUM é jornalista, escritora e documentarista. Ganhou mais de 40 prêmios nacionais e internacionais de 
reportagem. É autora de um romance – “Uma Duas” – e de três livros de reportagem: “Coluna Prestes – O Avesso da 

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

 

Prostitutas (CONTARDO CALLIGARIS) 
 

Prostituição é empoderamento caso possa nos lembrar de que mulheres têm desejos sexuais que 
independem de amores 
 

 
 

DOMINGO, dia 18/3, às 21 horas, estreia na HBO a quarta temporada de "O Negócio". Infelizmente, será a 
última. A série conta a história de três amigas (quatro, agora) que se prostituem e encaram sua profissão sem culpa. 

A temporada atual começa com um episódio (às vezes, hilário) em que as amigas precisam contar a história de seu 
sucesso para seus respectivos familiares. Enfim, na saída da pré-estreia, participei de uma conversa animada. 

Uma amiga, por mais que tivesse se divertido com o episódio, queixava-se de que as mulheres do seriado são 

poderosas, sim, mas pela prostituição e pelo sexo. Não é mais um estereótipo machista? Outra (eu concordava com 
ela) achava, ao contrário, que ali está o valor feminista do seriado: na desenvoltura com a qual as protagonistas 

praticam a prostituição (e, claro, o sexo sem afetos). 
Prostituição pode ser empoderamento, sim ou não? Para parte do movimento feminista, a prostituição seria 

sempre alienação e escravatura. E não adiantará lembrar que, para muitas mulheres, prostituir-se é uma fantasia 
erótica, pois sempre será possível responder que essa fantasia é induzida pelos espíritos "tortos" dos homens. Tento 

responder. Na nossa cultura, o machismo se sustenta em dois pilares. Um é a subordinação jurídica, econômica e 

social da mulher. O outro é a negação da existência da sexualidade feminina, ou seja, a ideia de que a mulher não 
teria desejo sexual próprio ou, se ela tiver, seria só quando está apaixonada. 

http://brasil.elpais.com/
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Essa ideia tem uma função: ela deixa os homens sossegados quanto à sua capacidade de satisfazer as mulheres 
(que mal teriam desejos) e quanto às chances de eles serem "corneados" por suas mulheres, nas esquinas e nos 

banheiros dos botecos com perfeitos desconhecidos. Pois elas não têm esse tipo de desejos, não é? Na antiguidade 
pagã, as mulheres eram subordinadas e inferiorizadas como na modernidade. Chico Buarque deve ter proposto as 

mulheres de Atenas como exemplo porque a rima lhe caia bem: no mais, as atenienses eram vítimas de um machismo 

feroz. As que lutaram por sua liberdade e igualdade foram as romanas. Devo a Jack Holland a indicação do delicioso 
"Women's Life in Greece and Rome" (a vida das mulheres na Grécia e a Roma), uma compilação das fontes por Mary 

Lefkowitz e Maureen Fant (Johns Hopkins Univ. Press). 
Augusto (o imperador, não o palhaço) instituiu leis pelas quais um homem era proibido de ter relações sexuais 

fora do casamento, salvo com prostitutas. E às mulheres, obviamente, não era permitido ter relações fora do 
casamento, se não fossem prostitutas. Um grupo de mulheres atrevidas se inscreveu, então, no registro das 

prostitutas da cidade, de modo a poder exercer sua sexualidade livremente. O sucessor de Augusto, Tiberio, teve que 

proibir por lei que as mulheres patrícias se declarassem como prostitutas. Esse pequeno grupo de romanas são, para 
mim, as primeiras feministas; declarando-se prostitutas, elas emanciparam sua sexualidade. 

Claro, o feminismo das romanas se chocou de frente com o cristianismo nascente, que declarou guerra aos 
prazeres e especificamente à sexualidade feminina. Um exemplo. Zeus se transformava em animal para deitar-se com 

as mortais que ele desejava. Com Leda ele se transformou em cisne (tiveram filhos ilustres, aliás — entre eles Helena 

de Troia). Para os gregos, o amplexo de Leda e Zeus era carnal e sensual. Lembro-me do encanto de Leda numa 
famosa réplica romana de um original grego de 300 a.C. 

É bom pensar nessa estátua sensual e lasciva ao considerarmos que, desde então, durante 15 séculos ou mais, 
vários idosos barbudos (ou não), decididos a reprimir sua própria sexualidade, reuniram-se periodicamente em 

Concílios para decretar que Maria era mãe de deus (441 d.C.), e que fora fecundada pelo espírito santo (um pombo), 

mas ficara virgem, antes, durante e depois do nascimento do filho. 
E mais isto: no ato com o pombo, contrariamente ao que aconteceu com Leda e o cisne, Maria não sentiu nada 

mesmo, por ser isenta de pecado original e, portanto, de desejo sexual (1854). Resumindo, como lembraram as 
romanas na época de Augusto, a prostituição é, sim, uma forma de empoderamento, se ela pode nos lembrar que as 

mulheres têm desejos sexuais e que esses não dependem de amores e apaixonamentos. A prova disso, aliás, é que as 
mulheres podem gostar de cisnes e pombos. 

 

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

de NY e foi professor de antropologia médica na Universidade da Califórnia em Berkeley. Reflete sobre cultura, modernidade 
e as aventuras do espírito contemporâneo (patológicas e ordinárias). Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Março de 2018. 
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‘Intervenção traz risco altíssimo à democracia’, diz historiadora Dulce 
Pandolfi (LUÍS COSTA) 
 

 
 
Dulce Pandolfi, historiadora, pesquisa regimes autoritários no Brasil e na América Latina (Foto Luís Costa) 
  

AS VÉSPERAS de completar 70 anos, a historiadora Dulce Pandolfi deixou a sala de aula – à sua revelia. 

Demitida em janeiro deste ano do CPDOC/FGV (Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil da Fundação Getulio Vargas), ela agora ocupa a agenda atendendo a convites de universidades para colóquios, 
seminários e aulas magnas. “É uma maneira de dar um troco. É como se dissessem: vocês estão jogando fora 

pessoas que nós consideramos fundamentais.” 
Pandolfi é a veterana de quatro professoras do CPDOC demitidas entre janeiro e fevereiro deste ano. Além dela, 

Luciana Heymann, Verena Alberti e Mônica Kornis foram desligadas da instituição. Heymann, novata entre elas, tinha 

32 anos de casa. Pandolfi, a decana, contava 42 anos de trabalho. “Nós quatro somos as últimas que fizemos toda a 
formação acadêmica integradas ao CPDOC”, diz. 

O caso gerou uma reação imediata. Um abaixo-assinado na internet contra as demissões reunia, até o momento 
em que este texto é escrito, mais de 2.900 assinaturas, entre elas a de nomes como José Murilo de Carvalho, Lilia 

Moritz Schwarcz e Daniel Aarão Reis. O antropólogo Roberto DaMatta dedicou artigo em O Estado de S. Paulo para 
condenar as demissões, também criticadas em nota pela Associação Nacional de História (Anpuh). 

Quando foi demitida, Pandolfi orientava seis alunos de pós-graduação e se preparava para oferecer mais uma 

versão do curso Democracia e Ditadura no Brasil e na América Latina, que havia ministrado no segundo semestre de 
2017. Em carta aberta divulgada nas redes sociais, Pandolfi considerou as demissões “desprezo, por parte da direção 

do CPDOC, pela liberdade de pensamento, pelo funcionamento democrático das instituições, pelo caráter público do 
conhecimento”. Ela chegou a falar em “destruição” da instituição, que guarda um dos mais importantes acervos de 

história contemporânea brasileira. 

“Falou-se em crise, que havia necessidade de cortes. A direção nunca se dirigiu a nós, a despeito de um grande 
movimento da academia cobrando uma explicação”, diz Pandolfi, que fala em “sangria” após, segundo ela, um 

processo de seguidos desligamentos de professores com mais tempo de casa, a partir de 2010. “O CPDOC é hoje um 
centro em que não se debate minimamente as coisas. São decisões monocráticas da direção”. 

 

https://revistacult.uol.com.br/home/a-estrategia-da-aranha/
https://revistacult.uol.com.br/home/lima-barreto-e-o-racismo-do-nosso-tempo/
https://revistacult.uol.com.br/home/lima-barreto-e-o-racismo-do-nosso-tempo/
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‘Um pé na academia, outro na militância’ 
 

Filha do professor de direito Luiz Pandolfi, Dulce cresceu em uma casa frequentada por intelectuais. Menina 
ainda, conviveu com personalidades como o artista plástico Francisco Brennand, o escritor Ariano Suassuna e o 

designer gráfico Aloísio Magalhães. O ambiente doméstico combinava-se, aliás, com a agitação política e cultural 
daquele Recife dos anos 1960. 

Pernambuco era então um estuário de nomes que formariam o cânone da esquerda no Brasil: era o tempo do 
governo socialista de Miguel Arraes, da liderança campesina de Francisco Julião, da pedagogia da autonomia de Paulo 

Freire, da pregação rebelde de Dom Helder Câmara. 

Em plena efervescência do movimento estudantil em oposição à ditadura, Pandolfi entrou no curso de Ciências 
Sociais da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 1967. Eleita secretária-geral do DCE da universidade, 

militou na resistência ao regime. “A gente não teve a passeata dos 100 mil, mas tivemos a dos 50 mil”, brinca. No ano 
seguinte, ingressou nos quadros da Ação Libertadora Nacional, a ALN, um dos principais grupos da esquerda armada 

no Brasil. Procurada pela polícia pernambucana, fugiu para o Rio. 

Foi presa e levada, em agosto de 1970, ao quartel da Polícia do Exército, onde funcionava o DOI-CODI 
(Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna), no bairro da Tijuca. 

Naquelas instalações, sofreria três meses de tortura, entre afogamentos, choques elétricos e – uma invenção 
brasileira – a suspensão no pau de arara, quando serviu como cobaia para uma aula de tortura. 

A história de horror foi contada em depoimento à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, em 2013. 
“Há uma disputa de memórias e estamos perdendo”, afirma a professora, autora de Camaradas e Companheiros: 

Memória e História do PCB, lançado em 1995. “A ditadura no Brasil teve essa faceta de manter alguns aparatos da 

democracia, como a existência de eleições e partidos, e ficou muito disfarçada. A gente conseguiu pouco desmascarar 
essa ditadura”. 

Para a historiadora, a fragilidade da memória da ditadura e a inexistência, segundo ela, de uma justiça de 
transição de fato na redemocratização, permitiram a permanência de um desprezo pelos direitos humanos em setores 

da sociedade brasileira. “Existe conivência com a tortura no Brasil”, diz a professora. “A cidadania no Brasil é muito 

frágil, os direitos humanos, muito precários. Por um lado, há uma elite predadora e, por outro, uma parte da 
população pré-cidadã, pouco consciente dos seus direitos, que são percebidos como benefícios, privilégios.” 

Quando saiu da prisão, Dulce voltou à universidade, desta vez no Rio, no curso de Ciências Sociais da 
Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi ainda na graduação que ela soube de uma vaga de estágio no recém-

criado CPDOC. À época, o centro recrutava estudantes para trabalhar na pesquisa para o Dicionário Histórico-

Biográfico Brasileiro, que se tornaria uma referência no estudo de fatos e personagens da história política do Brasil 
contemporâneo. 

Entre o estágio, a pesquisa e a docência, foram 42 anos de CPDOC, interrompidos pelo aviso de desligamento em 
janeiro passado (em 2013, Dulce já havia sido demitida, mas foi logo readmitida após pressão da comunidade 

acadêmica). Nesse tempo, com “um pé na academia e outro na militância”, como ela diz, aproximou-se do sociólogo 
Betinho e foi convidada para ser diretora do Ibase, função que ocupou entre 2004 e 2011. 

Pesquisadora de regimes autoritários no Brasil e na América Latina, Pandolfi entende que há muita 

diferença entre o atual quadro institucional brasileiro e aquele de 50 anos atrás. Entretanto, segundo ela, há um “risco 
altíssimo”, por exemplo, naintervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, sob controle das Forças Armadas 

desde fevereiro. “Temo que o Rio esteja sendo um laboratório para uma intervenção militar em outros estados, quiçá 
no Brasil como um todo”. 

Ela aponta que, mesmo nas ditaduras, é possível haver arremedos de instituições democráticas em 

funcionamento, como eleições e partidos políticos, mas sob tutela autoritária. Foi o que teria acontecido com a 
ditadura de 1964-1985, na qual o autoritarismo era disfarçado por meio do funcionamento formal das instituições. 

Pandolfi acredita que é esse o risco por que a passa hoje o país. “Podemos até não ter uma ditadura naqueles 
moldes, mas um cerceamento da democracia cada vez maior”. 
 

LUÍS COSTA é jornalista e doutorando em história pela UFRJ. Revista CULT, Março de 2018. 
( 1 )  C O M E N T Á R I O  

 

 
 

 

 

https://revistacult.uol.com.br/home/tag/paulo-freire/
https://revistacult.uol.com.br/home/tag/paulo-freire/
https://revistacult.uol.com.br/home/categoria/edicoes/cult-232-marco-2018/
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Mística é a busca de refazer o mundo onde as coisas se transfiguram 
na face de Deus (LUIZ FELIPE PONDÉ) 

 

A ideia de que a religiosidade seja objeto de pessoas incultas é evidência de pressa intelectual 

 


 

QUALQUER pessoa que decida se deter de modo um pouco mais atento sobre o tema da religião e da mística 
perceberá que ele está longe de ser óbvio. Um dos pecados do mundo contemporâneo é sua pressa “ontológica”. Não 

tenhamos pressa, pelo menos hoje. 

A ideia de que mística seja assunto simples e objeto de pessoas incultas é evidência de pressa intelectual e 
pobreza de repertório. As duas andam juntas. A inteligência alocada na tentativa de entender o que as pessoas 

querem dizer por um conhecimento direto da divindade (vou simplificar os termos, não vou contemplar os maníacos 
da pluralidade hoje) é enorme e múltipla, em todas as religiões históricas. 

Dentre os muitos especialistas em mística (judaica, no caso), Gershom Scholem (1897-1982) é um dos maiores. 

Considerado fundador do estudo acadêmico da cabala, Scholem hoje, seguramente, ficaria chocado ao ver a cabala 
ser usada como fórmula de autoajuda feita ao sabor do consumidor. Cabala como consultora de sucesso, de saúde, 

de alimentação balanceada, enfim. Melhor evitarmos pronunciar a palavra cabala até ela passar de moda. 
A teoria da religião de Scholem e o lugar da mística nela (principalmente a judaica) são vastamente conhecidos, 

inclusive por conta de sua hipótese “herética” acerca da origem da mística em geral, e, especificamente, da mística 
judaica. Para Scholem, as religiões têm, grosso modo, três grandes estágios. O primeiro, o mítico, se caracteriza por 

envolver o homem, a natureza e as coisas num todo permeado pela presença das divindades. Cada gesto do mundo 

carrega a assinatura dos deuses. O homem, nesse habitat naturalmente espiritual, se sente acompanhado e acolhido. 
O segundo, doutrinário, social, político e racional (mais propriamente “histórico”), é o momento em que as 

grandes religiões se constituem como tecido social constitutivo da vida. Nesse estágio, por exemplo, se dá o 
surgimento da Torá no judaísmo. Os deuses (e Deus, nesse processo) se distanciam, tornam-se abstratos, 

normatizadores, organizadores das coisas e da vida. O acolhimento presente nas formas míticas desaparece, e tomam 

seu lugar as demanda moral, racional e política. O homem se sente só. Instaura-se o abismo (termo preciso do 
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próprio Scholem) entre o homem e Deus. O terceiro é o místico. Para Scholem, sem a “catástrofe” da perda da 
natureza mítica, sem o abismo que surge como decorrência da “evolução” da religião em direção à sua condição 

doutrinária e racionalista, não há mística. Por isso, ele diz que a mística é o momento “romântico” das religiões.  
Esse romantismo metafórico significa que o místico é uma pessoa que “sente saudades de Deus”, nos termos do 

cineasta português Manoel de Oliveira (1908-2015). A mística é o esforço para se refazer o mundo no qual as coisas 

se transfiguram na face de Deus. A busca dessa “substância” perdida no instante “intelectual” da religião. Daí a 
mescla de gozo e agonia típica das narrativas místicas.  “A Noite Escura da Alma”, poema do místico espanhol católico 

são João da Cruz (1542-1591), é uma chave conceitual essencial em estudos de mística: a agonia do sentir-se longe 
de Deus é fundamento e parte da experiência mística. 

A tese de Scholem, segundo a qual o racionalismo e o moralismo das religiões “atrapalham” a vida estética 
religiosa (ou seja, a vida das sensações de estar em contato direto com a divindade) e que, portanto, o fundamento 

da mística é uma “perda de Deus”, é objeto de muita polêmica. Nesse sentido, ele é visto como um scholar herético 

em estudos de mística, uma vez que o fundamento desta seria uma espécie de consciência religiosa estética perdida. 
Para piorar sua condição de teórico herético diante da ortodoxia teórica que associa a mística prioritariamente ao 

gozo, é conhecida a sua tese segundo a qual a cabala (coração da mística judaica) vem de fontes exteriores 
(neoplatonismo, religiões iniciáticas gregas ou persas) ao judaísmo “oficial” (o que faria dela “menos” judaica aos 

olhos de muitos judeus). Por isso, ela é, em si mesma, herética na sua natureza. 
 

 
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. 
 

Desigualdade no lar afasta mulheres da vida pública, diz pesquisadora 
(VITÓRIA BATISTOTI) 
 

A divisão sexual do trabalho também impacta diretamente no respaldo de cidadania das mulheres e na presença 
delas na democracia 
 

 
SERENA JOY, UMA MULHER CUJOS INTERESSES POLÍTICOS SÃO COLOCADOS DE LADO POR CONTA DAS CHAMADAS 
OBRIGAÇÕES DO LAR, NA SÉRIE THE HANDMAID'S TALE (FOTO: DIVULGAÇÃO) 
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SEGUNDO dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), coletados pelo IBGE ao 
longo de 2016, no Brasil, nove entre cada dez mulheres gastam ao menos uma hora por semana com tarefas 

domésticas. Entre os homens, apenas sete em cada dez se dedicam ao lar, investindo metade do tempo que as 
mulheres. 

Esses números são um reflexo doque correntes das ciências humanas chamam de "divisão sexual do trabalho", 

configuração que classifica as funções, tarefas e lugares ocupados por homens e mulheres na sociedade. É ele que 
define, por exemplo, porque foi definido que as mulheres são consideradas as principais responsáveis pelos afazeres 

domésticos. 
Segundo a cientista política Flávia Biroli, essa divisão também interfere na vida pública. Em seu novo 

livro, Gênero e Desigualdades - Limites da Democracia no Brasil (Editora Boitempo, R$ 53, 252 páginas), a professora 
da Universidade de Brasília (Unb) argumenta que a divisão sexual do trabalho é uma interferência para a participação 

feminina na cidadania e na democracia. 

"Entendo que a divisão sexual do trabalho doméstico incide nas possibilidades de participação política das 
mulheres porque corresponde à alocação desigual de recursos fundamentais para essa participação, em especial o 

tempo livre e a renda", escreve ela. Ou seja, uma divisão desigual das tarefas do lar entre homens e mulheres 
acarreta com que elas tenham menos tempo para se dedicar a carreiras profissionais, e por consequência, obtenham 

uma renda menor. O mesmo não ocorre com eles. Dispensados nas atribulações da vida privada, o tempo sobra – e 

uma renda e prestígio maiores são possíveis. Essa diferença de renda pode chegar até 25,6%, de acordo com 
pesquisa da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe (CEPAL). 

 

Leia também: 
 

Todo esse panorama é tratado em Gêneros e Desigualdades, obra em que Biroli discorre sobre as formas que as 

estruturas tradicionais da sociedade são empecilhos para atuação política e pública de mulheres em cargos 
democráticos. Perpassando pelos grandes temas do feminismo pós-1970, mas como foco no contexto brasileiro, a 

professora tenta compreender os impasses que se apresentam na construção de relações de gênero mais justas. 
A pesquisadora esteve em São Paulo em março para divulgar o novo livro e bateu um papo com a GALILEU no 

escritório da Editora Boitempo. Confira: 
 

O que você se propôs a analisar em seu livro? 
 

Minha entrada para o campo de estudos de gênero vem pela discussão sobre a democracia. Inicialmente, 
trabalhei com as relações de gênero, mídia e política, abordando a questão da presença das mulheres políticas na 

mídia e sobre como a baixa presença delas na mídia reforça uma situação de configuração masculina da política 
institucional. 

Desde então, venho trabalhado com debates sobre a participação política e, paralelamente, com a questão do 

direito ao aborto, fazendo uma conexão entre a configuração do debate público sobre a agenda feminista e de direito 
das mulheres. Durante esse processo, começou a ficar bem claro para mim que a compreensão que tenho de toda a 

problemática da participação das mulheres na política é, nesse sentido, muito fiel ao debate feminista. [A ausência de 
mulheres no espaço público] vem de uma análise do cotidiano das relações sociais, de como as desvantagens para as 

mulheres se estabelecem e se reproduzem. 
Pensei, então, em compor o livro a partir desse esforço de entender as diferentes dimensões da desigualdade 

de gênero, pensando que o ponto de partida não é a ausência de mulheres na política, mas sim as diferentes 

dimensões que se articulam com o espaço da política institucional – além das relações de poder no cotidiano, que 
também vão se constituindo como obstáculos para que as mulheres conquistem maior presença nos espaços de 

decisão. E isso reverbera, porque a baixa presença nos espaços de decisão significa que questões  relevantes, como 
direitos reprodutivos, por exemplo, são definidas por maiorias masculinas na política. 

Essa configuração compartimentada das esferas entre "vida pública" e "vida doméstica" se faz de maneira 

silenciada. Na história do feminismo, o debate sobre essas conexões é central, porque para se pensar na posição 
das mulheres na esfera pública, é preciso compreender quais posição elas assumem na vida doméstica e familiar. 

O que é interessante é que a atribuição de responsabilidades para mulheres e homens na esfera privada tem 
uma relação com as expectativas que existem em relação à ocupação de espaços na esfera pública, que são muito 

diferentes para homens e mulheres. 

Acho que existem duas linhas importantes para se pensar sobre a questão da vida pública e vida privada. Uma 
delas é a ideia de que existe uma conexão natural entre o feminino e o doméstico. Embora ela seja um ideal de 

referência, uma ideologia de construção de um certo sentido do "feminino", ela não é a realidade de todas as 
mulheres, porque, para a maioria delas, nunca foi possível ficar de fato somente atuando na vida doméstica, como as 

figuras femininas das famílias dos anos 1950. 

https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2016/05/tudo-o-que-voce-sabe-sobre-genero-esta-errado.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/06/entenda-como-funciona-o-aborto-no-brasil-e-no-mundo.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/05/7-videos-que-voce-precisa-assistir-para-entender-melhor-o-feminismo.html
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MANIFESTAÇÃO LIDERADA POR MULHERES EM 2016 (FOTO: ROVENA ROSA/ AGÊNCIA BRASIL) 
 

No livro, você menciona que as experiências humanas estão divididas em "vida pública" e "vida 
doméstica", afirmando que as mulheres têm mais responsabilidades nessa segunda categoria do que os 
homens. Como é criada essa fragmentação e de que forma isso impacta a sociedade? 

 

Mas, apesar disso, essa ideologia funciona como uma referência para se julgar as mulheres. Desde a socialização 
das meninas, as expectativas em relação a elas são de que elas cumpram esse papel. Há uma certa confusão entre o 

que é o feminino e o que são responsabilidades que não têm nada de natural e que são atribuídas às mulheres na 
esfera doméstica. Essas responsabilidades da esfera doméstica se desdobram em uma série de vantagens para se 

participar da esfera pública, como, por exemplo, o acesso ao tempo e à renda. 

Se pegarmos os dados sobre renda no Brasil, temos 25% de diferença na renda média entre mulheres e homens. 
Isso mostra que existe um limite no ponto de vista da construção das habilidades para se atuar na esfera pública. Ou 

seja, as mulheres estão sendo habilitadas para atuar na esfera pública, estão adquirindo competências de maneira até 
mais intensa do ponto de vista da participação delas no ensino formal do que os homens. Mas elas permanecem como 

as principais responsáveis pela cria doméstica, pelos cuidados dos filhos. Há pesquisas que indicam que elas gastam o 
dobro do tempo semanalmente com o trabalho doméstico. É nesse eixo de como a vida cotidiana se organiza que se 

cria um obstáculo para que as mulheres participem da vida pública. 

Quem está presente nos espaços institucionais da vida pública é, sobretudo, um conjunto de homens que são 
patrões. Eles são homens, que, em sua maioria, não lidam com o trabalho doméstico e com o trabalho de cuidados. E, 

dada à configuração racial de classe deles, as suas esposas também não estão impactadas da maneira mais forte pela 
divisão sexual do trabalho, porque elas podem contratar alguém para realizar esse trabalho. 

Claro, estão impactadas, porque se houvesse uma questão que se esgotasse na raça e na classe, nós teríamos 

mais mulheres na política. Existe um impacto, mas ele se configura de maneira bem diferente, porque essas mulheres 
têm recursos para navegar em uma organização social que torna o cuidado um bem de mercado, e não uma 

responsabilidade coletiva ou pública. 
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CARTAZ NORTE-AMERICANO DA DÉCADA DE 1950 COM MENSAGEM MACHISTA: "NÃO SE PREOCUPE, QUERIDA, 
VOCÊ NÃO QUEIMOU A CERVEJA" (FOTO: REPRODUÇÃO) 

 

Você diz, então, que, além do espectro de gênero, a divisão sexual do trabalho também impacta as 
pessoas diferentemente por classe e raça. Na introdução da obra, você escreve “A dualidade entre o 
público e o privado constitui papéis, produz o gênero. Mas não o faz da mesma forma para todas as 
mulheres”. Poderia explicar? 

 

Eu vejo a crítica feminista na história como um ativismo com grande potencial de leitura sobre a organização do 

mundo. Os vários tipos de feminismos colocam as experiências das mulheres no centro e essa perspectiva de gênero 
traz a possibilidade de se conectar o cotidiano da vida e das relações afetivas com a política, coisa que outras 

correntes de pensamento não fizeram. Então, entendo que essa é uma corrente crítica muito potente, do ponto de 

vista da possibilidade de nos ajudar a vislumbrar outros modos de organizar não só das instituições políticas, mas da 
vida, e exigir que essas instituições públicas correspondam às necessidades concretas das pessoas. 

Mas esse horizonte crítico se torna muito limitado quando ele se espelha na posição de uma minoria de mulheres. 
Até porque os dados que temos sobre participação das mulheres na sociedade e sobre acesso à renda mostram que 

se não olharmos para o caráter racializado do acesso às ocupações, não entenderemos nada sobre a desigualdade de 

gênero. 
Por exemplo, os lares domésticos chefiados por mulheres no Brasil são lares que têm uma renda média inferior 

aos lares chefiados pelos homens. Mas quando olhamos em uma perspectiva racial, observamos que os lares 
chefiados por mulheres negras têm uma renda média inferior aos lares chefiados por mulheres brancas. E que os 

lares chefiados por mulheres brancas têm uma renda superior aos lares chefiados por homens negros. 

Existe uma intersecção entre questões de gênero, raça e classe que posiciona as pessoas. Isso está presente em 
todas as dimensões da desigualdade de gênero. Sim, são desigualdades de gênero, mas são desigualdades de gênero 

em que as mulheres estão posicionadas de modo diverso segundo a sua localização do ponto de vista das relações de 
classe e da racialização na sociedade. 
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Ao longo da obra, você menciona que o Brasil está vivendo um momento de “reações conservadoras”... 
 

Sim, não estamos passando por uma época de conservadorismo, porque conservadorismo corresponde a 
esforços para conservar as coisas como elas estavam; não é isso que está acontecendo. O que temos é uma reação 

às mudanças de diferentes tipos que vêm ocorrendo. Essa reação busca conservar uma ordem moral e social que está 

transformada. 
Isso é reflexo da atuação política muito intensa das mulheres e dos movimentos feministas que surtiu efeito. Até 

porque a baixa presença das mulheres na política institucional como mulheres eleitas ou para cargos de primeiro 
escalão não esgota o problema da participação política das mulheres. 

Está havendo uma participação muito intensa nessas últimas décadas, em âmbito transnacional, com um ganho 
de legitimidade para a agenda das mulheres e com transformações também no campo do direito. É uma 

reconfiguração de vários aspectos da cidadania em uma perspectiva que leva em conta as mulheres e os corpos 

sexuados. Assim surgem as reações conservadoras, que são contra esses resultados políticos, institucionais e do 
direito. 

Mas me parece que a gente precisa entender essa reação também como uma resposta às mudanças sociais mais 
cotidianas. Por exemplo, os papéis e as vivências da sexualidade vêm ganhando novos sentidos. Assim, surgem 

reações conservadores fundamentadas em uma concepção de família, por exemplo, que não correspondem ao modo 

com as famílias reais funcionam, tentando definir uma causa para a desordem moral. 
Eu penso que a causa para tal mudança nas estruturas sociais é o fato de que temos uma organização política e 

econômica que leva muito pouco em conta as necessidades das famílias reais e concretas, das pessoas e suas 
relações diversas. De fato há mudanças importantes nos papéis e no modo como pensamos a cidadania e os direitos. 

Essa reação conservadora está conectada com tais mudanças, com uma certa noção de desordem. 
Nós temos grupos hoje defendendo a família contra as "ameaças" das mudanças na moral-sexual e que se 

organizam de modo a defender a redução de investimentos sociais do Estado, algo que tem como uma das principais 

consequências a redução da oferta de equipamentos públicos de cuidados. E, bom, as famílias ideais que esse grupo, 
então, supostamente defendem, têm o seu cotidiano muito precarizado pela baixa oferta de equipamentos públicos de 

cuidado. 
 

Como você mencionou, a divisão sexual do trabalho dificulta a presença feminina na vida pública. 
Porém, quando temos mulheres que sobrepõe essa barreira – com a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), 
por exemplo, e a vereadora Marielle Franco (PSOL), do Rio de Janeiro – também há tentativa para 
deslegitimá-las, sejam verbais ou até físicas, no caso do extermínio de Marielle. 

 

A representação política de mulheres no Brasil é escandalosamente baixa. Ela é baixa em todo o mundo, mas 

aqui, é escandalosa. No ranking da União Interparlamentar que mede a participação feminina no Congresso, o Brasil 

ocupa a 154º posição de 174 países. Na Câmara, cerca de 10% das cadeiras são ocupadas por mulheres. 
Temos desde 1977 uma lei de cota para candidaturas femininas e só agora foi tomada a decisão de que 30% do 

fundo partidário deve ser destino à políticas mulheres. Essa decisão é óbvia: para efetivar essas cotas, temos 
que ter recursos para as campanhas de figuras femininas.  

No entanto, apesar de uma representação escandalosamente baixa na vida pública no Brasil, temos alguns 
ganhos de legitimidade, até porque as mulheres vêm atuando à sua maneira em diferentes espaços. E como 

consequência da atuação delas, existe essa situação curiosa em que há uma forte reação às mulheres na política. 

Mesmo tendo uma presença tão baixa, a reação de caráter sexista existe. 
O que me chama atenção é que, em 2011, enquanto produzia o livro Caleidoscópio Convexo, com coautoria com 

de Luis Felipe Miguel, sobre presença de mulheres políticas na mídia brasileira, nós constamos que as expressões 
sexistas mais extremadas, os estereótipos de gênero mais fortes, não estavam presentes mais nos meios de 

comunicação. E a gente chegou a conclusão, na época, que as manifestações de sexismo mais fortes não cabiam mais 

na mídia. 
Porém, hoje, parte dessa reação é, de novo, alargar esse âmbito da permissividade do sexismo, da misoginia. 

Dilma Rousseff foi deposta sendo a mulher política que chegou mais longe em termos de carreira política no país, 
então só isso já seria um dado. Mas, para além disso, a campanha foi bastante misógina. Tiveram diversas 

manifestações extremas com teor de estereótipo de gênero como uma recusa à legitimidade da participação política 

das mulheres e à competência delas por serem mulheres.  
Além disso, vimos os votos que consagraram seu impeachment na Câmara dos Deputados serem feitos em nome 

da "família". Isso é um registro do modo dessas reações conservadoras. Podemos nos perguntar sobre quem que eles 
estão querendo colocar de fora quando diziam "esse voto é pela família". Quem eles entendem que estava contra a 

família? 

https://nacoesunidas.org/brasil-fica-em-167o-lugar-em-ranking-de-participacao-de-mulheres-no-executivo-alerta-onu/
https://nacoesunidas.org/brasil-fica-em-167o-lugar-em-ranking-de-participacao-de-mulheres-no-executivo-alerta-onu/
http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-das-eleicoes/lei-das-eleicoes-lei-nb0-9.504-de-30-de-setembro-de-1997
http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-das-eleicoes/lei-das-eleicoes-lei-nb0-9.504-de-30-de-setembro-de-1997
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Isso tem a ver, claro, com a maior permeabilidade do governo do PT aos movimentos feministas e aos LGBT, 
mas o período Dilma não foi um período particularmente produtivo para ambas as correntes. Isso é um reflexo e uma 

reação, então, à mulher e à agenda de gênero. 
Outro ponto é que essa reação não se dá apenas no plano simbólico. A violência contra as mulheres na política 

tem aumentado.  Ela é verbal, mas também é física, é feita de ameaças, assim como de assédio. Temos como 

exemplo esse caso extremo do assassinato político da vereadora Marielle Franco. Essa é a uma referência com a 
qual temos que lidar. Trata-se de um assassinato político de uma mulher com características que são, ao mesmo 

tempo, bastantes representativas do ponto de vista do perfil das mulheres brasileiras, e que são, então, peculiares do 
ponto de vista da agenda que ela defendia. Acho interessante pensar na Marielle como alguém que tinha uma 

agenda feminista e ao mesmo tempo tinha a absoluta clareza do que significa, por exemplo, o assassinato dos jovens 
negros na periferia para outras mulheres. Quero dizer, esses jovens negros são os filhos das mulheres que estão ali, 

na periferia. Isso quer dizer que há um jogo complexo de reações conservadoras que nega a maternidade voluntária e 

o direito ao aborto e, ao mesmo tempo, nega condições para que as mulheres criem os filhos que elas têm. 
Essa violência [contra Marielle] ganha uma nova forma com a eliminação de alguém que tem um perfil ligado a 

uma agenda feminista e com uma clara compreensão do que significa a violência de Estado no Brasil contra mulheres 
negras na periferia. É um caso emblemático que eu defendo como violência contra mulher na política. 

 
 

 
 

CARTAZ DURANTE AS MANIFESTAÇÕES PRÓ-IMPEACHMENT DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF: "PÕE A VACA NA 
PAPUDA" (FOTO: REPRODUÇÃO) 

 

Apesar de toda essa estrutura social e de todos os obstáculos pela frente, como você enxerga a luta da 
mulher e o futuro do feminismo? Acredita que chegaremos a um resultado positivo? 

 

Primeiro, quero deixar um recadinho aos conservadores de plantão: não há mais volta. [Risos.]. As pautas estão 
colocadas, as mulheres cada vez mais exigem ser ouvidas. Diferentes mulheres, de diferentes classes sociais e 

posições. Eu entendo que não podemos subestimar a ofensiva conservadora porque ela pode ter consequências muito 
sérias e a violência que está presente nela é algo muito arriscado, mas as transformações sociais estão colocadas e 

elas não têm volta. 

Entendo que hoje os feminismos permitem que as mulheres que já não se identificam com papéis convencionais 
articulem uma nova identidade para elas, uma compreensão sobre quem elas são no mundo. Por mais diferentes e 

heterogêneas que sejam as agendas feministas, elas estão fornecendo uma linguagem capilar bastante atuante nas 
novas gerações. Esse é o resultado do acúmulo de décadas de mulheres dizendo "esses papéis não aceitamos mais". 

Acredito, no entanto, que existe um risco no Brasil e em outros lugares do mundo processos em curso a respeito 
do fechamento da democracia, o que significa uma distância ainda maior entre os espaços políticos e as falas das 

pessoas no cotidiano. Algo que os feminismos denunciam desde sempre, que é esse apartamento da política em 

https://revistagalileu.globo.com/blogs/buzz/noticia/2018/01/4-comentarios-que-mostram-necessidade-de-conversarmos-sobre-assedio.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/03/internet-amanheceu-em-choque-com-o-caso-de-marielle-franco.html
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relação à vida cotidiana, pode se aprofundar. E se ele se aprofunda e nós ficamos falando em uma outra dimensão, 
existe um risco muito grande pois, para que exista a igualdade de gênero, temos que transformar o Estado e as 

relações entre Estado, mercado e o cotidiano de vida das pessoas. Temos que ser capazes de transformar as 
necessidades em pauta política legítima. 

Temos que ouvir as mulheres, mas essas vozes têm que ganhar possibilidade de estarem de fato nos espaços em 

que as decisões são tomadas. E não as vozes de quaisquer mulheres, mas àquelas que estão colocando na cena 
pública um desafio de que as figuras femininas sejam parte da configuração da vida política e da vida social, e não 

corpos sobre os quais essa sociedade se constrói. Seja pela exploração do trabalho delas ou por meio da violência 
sexual. Precisamos parar de empilhar corpos e de fato considerá-las como sujeitos de igualdade no espaço político. 
 

VITÓRIA BATISTOTI é jornalista e escreve para esta publicação. Revista GALILEU, Março de 2018. 
 

Entrando em análise (VERA IACONELLI) 
 

Freud nos ensinou que a lógica do sofrimento pessoal não é diferente da lógica do sofrimento social 
 

OS SUJEITOS vêm para a análise alegando que a mãe, o esposo (a), chefe, filhos são o inferno, fazendo da máxima 
sartreana —"o inferno são os outros"— seu mantra pessoal. Se esses outros melhorassem, sua vida seria perfeita! Cabe ao 

analista dar as boas e más notícias. Sinto muito, mas nem sua mãe, nem esposo(a) etc, se deram ao trabalho de vir, ou 
seja, resta a você assumir sua queixa ou nada feito. Reconhecer-se parte do problema fere nossa frágil autoimagem, que 

defendemos a qualquer preço. Jogar nosso lixo na caçamba alheia pode parecer bom negócio, mas é a marca de uma vida 
de alienação e sofrimento. As boas novas são que ser parte do problema é também ser parte da solução. 
 

 
 

O psicanalista austríaco Sigmund Freud posa fumando charuto, em foto feita por seu sobrinho Max Halberstadt em 1921 -
 Max Halberstadt/AP 

Outro jeito de chegar na análise é "sob diagnóstico". Algo como: bom dia, sou o Antônio Panicado, ou Maria Depressiva 
ou ainda José TDAH. Passamos a ter como sobrenome algum diagnóstico sacado do Google ou de profissionais diversos —

por vezes nem letrados em saúde mental! Nos apoiamos em rótulos que podem trazer algum alento diante da 
indeterminação de nossos sintomas, mas ferem nossa possibilidade de nos escutarmos. Como se dizer "deprimido" ou 

"bipolar" respondesse quem sou.  
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Também temos a dúvida atroz a nos arrastar para o divã. Faço ou não faço, assumo ou não assumo. E, como escolher 
é perder o que foi preterido na escolha, percebe-se logo como as negociações podem ser difíceis, pois no fundo insistimos 

na fantasia da escolha sem perda. Como sonhar com um Brasil sem violência e terror, sem abrir mão de históricos 
privilégios sociais e econômicos —cinicamente interpretados como fruto de mérito individual.  

Algumas pessoas acham que vão se tornar analistas profissionais ou ainda — pasmem! — "coaches", por fazerem 
análise. Não há analista que não tenha empreendido ele mesmo uma análise, mas tampouco uma análise é suficiente, sendo 

necessário estudo contínuo e supervisão. Além disso, de uma análise só conhecemos o primeiro movimento do jogo --dizia 

Freud ao compará-la ao jogo de xadrez-- sem podermos antecipar seu desfecho. 
Seguindo minha galeria não exaustiva de situações, que me inclui, posto que também eu tive meu começo de análise, 

guardo lugar para o sujeito que demanda uma análise por diletantismo ou curiosidade. Nesses casos, geralmente, ou o 
sofrimento está tão inacessível que o sujeito ainda não foi capaz de reconhecê-lo, ou ele não entendeu do que se trata uma 

análise. Análise é "terra de bravos", leia-se, dos que encaram a duríssimas penas seus medos e não dos que supõem que 
não os têm.  

Mas, acima de tudo, chegamos na análise porque sofremos demais e, em algum lugar mais ou menos consciente, 
sabemos de nossa parcela de responsabilidade por esse sofrimento e ansiamos por uma vida melhor. Reconhecer essa 

parcela nos dá a única chance de mudar.  

Freud nos ensinou que a lógica do sofrimento pessoal não é diferente da lógica do sofrimento social. Hoje nosso mal-
estar social se manifesta na guerra civil carioca, no extermínio de jovens da periferia e no assassinato de pessoas que se 

atrevem a defender os direitos humanos em nosso país. Teremos coragem de assumir isso ou continuaremos a dizer que 
não temos escolha e que o "inferno são os outros"?  

 

VERA IACONELLI é psicanalista e consultora em educação fala relações entre pais e filhos, as mudanças de costumes e as 

novas famílias do século 21. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Março de 2018. 
 

Redes sociais precisam de um ombudsman (BETO GEROSA) 
 

A sociedade, o mercado e a própria democracia sinalizam que sim, faz-se necessário algum mecanismo para corrigir 

o mau uso 
 

 
 

Tela de celular exibe aplicativos de redes sociais - AFP 
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NOTÍCIAS falsas, campanhas digitais mentirosas: as redes sociais foram motivo de discussão já em dezembro 
de 2014. Em artigo que publiquei neste espaço, o título era uma provocação que se revelou premonitória: "As redes 

sociais precisam de um ombudsman?". 
O texto, na época, alertava para o problema, mas apostava no papel dos usuários como poder regulador da rede. 

Uma reportagem de 2018 da BBC mostrou que a discussão era válida: perfis falsos foram usados no Orkut já na 

campanha de 2010 de Dilma Rousseff! As notícias falsas não se espalham à toa pelas redes. As plataformas são 
construídas para criar fluxos de informações virais que criam a ilusão de uma atividade frenética, muitas vezes 

aceleradas por robôs e perfis falsos. "Para pessoas comuns, compartilhar é mais uma questão de construir a própria 
imagem na rede do que informar os outros. Informar é um objetivo do jornalismo, não de pessoas comuns", alerta 

Henry Jenkins, autor de "Cultura da Convergência". 
Os recentes episódios envolvendo o assassinato da vereadora Marielle Franco e a campanha difamatória que se 

seguiu são a prova de como notícias falsas atendem a uma demanda e têm poder de rápida propagação. São 

compartilhadas por pessoas comuns e fanáticos, aqueles que são "um ponto de exclamação ambulante", como define 
o escritor israelense Amós Oz. "Têm sempre uma resposta muito simples para tudo e que está acima de qualquer 

dúvida para eles". 
Como mitigar o problema? A Alemanha aprovou uma lei contra a produção de notícias falsas. No Brasil, o TSE 

criou um conselho consultivo e um grupo para lidar com notícias falsas nas redes sociais no período eleitoral. Sites de 

checagem e imprensa confrontam os boatos com os fatos: não, Marielle não foi casada com traficante, não era 
envolvida com a bandidagem da Maré nem teve a filha aos 16. 

A eleição de Donald Trump foi um marco do poder da influência das redes sociais, com a comprovada ação dos 
russos na produção e distribuição de notícias falsas que o favoreceram. Após tergiversar, o Facebook admitiu que a 

ferramenta foi usada pelos russos. 

Para limpar a barra, Mark Zuckerberg alterou o algoritmo da plataforma e passou a privilegiar conteúdos de 
interação pessoal, deixando de exibir aqueles produzidos pelo jornalismo profissional. Esta medida só reforça a 

tendência de o usuário consumir cada vez mais conteúdo de sua bolha de afinidade. Puniu o remédio (o jornalismo) 
sem atacar a doença (as notícias falsas). 

Reportagem do "The Observer" reforça a fragilidade da ferramenta ao revelar como um cientista de computação 
descobriu uma maneira de extrair perfis de 50 milhões de usuários do Facebook que foram usados pela Cambridge 

Analytica nas campanhas vitoriosas de Trump e do "brexit", no Reino Unido. A asfixia da receita, porém, é ação, o 

"ombudsman" que incomoda. A Unilever ameaçou cortar US$ 3 bilhões de verbas publicitárias de plataformas, como o 
Facebook e YouTube, que divulgam conteúdo que associam a marca a mensagens de terrorismo, pedofilia e fake 

news. 
Investigação sobre o vazamento dos perfis do Facebook fez cair as ações em US$ 49 bilhões em um dia. 

Zuckerberg entendeu o recado: vai limitar o uso das informações dos seus usuários. A partir do momento que esta 

algaravia editorial deixa de gerar lucros para as empresas que publicam e para aqueles que produzem material falso, 
aumentam as chances de mudança.Voltando à pergunta de 2014, "As redes sociais precisam de um ombudsman?". 

Parece que a sociedade, o mercado e a própria democracia sinalizam que sim, precisaram, e precisam, de vários 
"ombudsmen" para corrigir seu mau uso. 

 

BETO GEROSA foi editor-executivo de Veja.com, diretor de conteúdo do iG e trabalha com inteligência de dados e mídias 

digitais. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Março de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/12/1565328-beto-gerosa-as-redes-sociais-precisam-de-ombudsman.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/12/1565328-beto-gerosa-as-redes-sociais-precisam-de-ombudsman.shtml
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Por mais escolas como a de Samuel (ANA LÚCIA VILLELA e RODRIGO HÜBNER) 
 

Após concluir o ensino fundamental e o médio, prestou vestibular para pedagogia e foi aprovado; ele tem síndrome 
de Down 
 


 

Com síndrome de Down, Samuel Adiron foi aprovado em vestibular de pedagogia - Arquivo pessoal 
 

"NUNCA recebemos um estudante com deficiência intelectual, mas vamos dar um jeito e aprender juntos!", 
afirmou a diretora da escola no dia em que Samuel foi matriculado na educação infantil. Atitude de acolhimento e 

aposta. Após concluir o ensino fundamental e o médio nessa instituição, sem nunca ter repetido um ano, Samuel 
decidiu prestar vestibular para pedagogia e foi aprovado na PUC e no Mackenzie, em São Paulo. Hoje, aos 18, cursa 

uma faculdade de pedagogia e segue firme na busca do sonho de se tornar professor. 

A história desse jovem, que tem síndrome de Down, precisa ser reverberada pela enorme contribuição com a 
ruptura de visões limitadas e preconceituosas sobre o tema. Torna-se ainda mais oportuna nesta quarta (21), por ser 

o dia internacional dessa síndrome. Alguns devem julgar que ele frequentou uma escola especializada em atender a 
estudantes semelhantes a ele, com algum tipo de amparo diferenciado. Ou imaginar que se trata de caso "sui 

generis". As duas hipóteses estão longe da realidade. A escola é comum, e casos como o de Samuel crescem a cada 
dia, ainda que não na velocidade de que gostaríamos. A escola que Samuel frequentou é como todas deveriam ser. 

Por não segregar estudantes em virtude de algum tipo de especificidade. 

Por ter saído da inércia de reproduzir um modelo homogeneizador de ensino, que se fundamenta na crença de 
que todos aprendem da mesma forma, no mesmo estilo, na mesma passada. Por partir da premissa de que é 

responsabilidade da escola se transformar, visando ser competente no atendimento da diversidade inerente a 
qualquer agrupamento humano e, assim, cumprir seu papel social. Por apostar continuamente no potencial de 

Samuel, se desprendendo do cômodo olhar direcionado ao déficit, ou da armadilha da abordagem "café com leite". 

Por se libertar de regras herdadas do passado e se permitir rever volumes e repetições, sem abrir mão da essência 
daquilo que se almeja ensinar. Por se esforçar na contextualização dos conteúdos explorados em sala de aula. Por 

abrir suas portas e estabelecer um diálogo honesto com os pais dos alunos. 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829516-jovens-com-sindrome-de-down-se-preparam-para-prova-do-enem.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829516-jovens-com-sindrome-de-down-se-preparam-para-prova-do-enem.shtml
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Milhares de crianças nascem com síndrome de Down todos os anos. Acompanhadas do amor de seus pais, 
emergem também angústias. Que apoios serão necessários? A quem recorrer? Quais serão as perspectivas futuras? 

As respostas vão sendo encontradas aos poucos, desde que a família não desista de apostar nas melhores 
expectativas e esteja atenta às habilidades dos filhos.  Não ter expectativa nenhuma é um desastre. Amem essas 

crianças, brinquem com elas, participem de sua vida escolar, inundem-nas de autoestima e confiança para que 

alcancem o seu melhor. Atentem-se aos ambientes de convívio, como a escola, que podem propiciar mais ou menos 
barreiras ao desenvolvimento e aprendizagem delas. 

Samuel vai ser professor. Uma exceção isolada? Não mais. As estatísticas de universitários ou graduados com 
impedimentos de natureza intelectual crescem a cada ano. Elas são fruto do acesso à rede regular de ensino e, 

fundamentalmente, de parcerias entre pais e educadores pautados pela busca de condições favoráveis para que 
barreiras sejam destituídas e a autonomia, construída. O segredo, já não tão secreto assim? Altas expectativas para a 

escola, para o trabalho, para a vida. Educação boa é educação para todos. 
 

ANA LÚCIA VILLELA é Mestre em educação pela PUC-SP e fundadora do Alana, é mãe de Nina e Isis (esta, com 

síndrome de Down. RODRIGO HÜBNER é Mestre em administração pela Fundação Getulio Vargas (EAESP), é 
fundador do Instituto Rodrigo Mendes e Empreendedor Ashoka. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Março de 2018. 
 

Imposição pelas mãos (DRAUZIO VARELLA) 
 

Se há verba para terapeutas que receitam florais, por que não aplicar nas equipes de saúde da família? 

 
 

FALTAM ao Brasil políticas públicas de saúde dignas desse nome. A principal barreira para implementá-las vem da 

rapidez com que são trocados ministros e secretários estaduais e municipais, que controlam milhares de cargos de confiança 
pelo país afora. As escolhas não obedecem a critérios técnicos, mas a interesses político-partidários. 

A criação do SUS foi a maior revolução da história da medicina brasileira. Nenhum país com mais de cem milhões de 
habitantes ousou oferecer assistência médica gratuita para todos. Antes de 1988, se a pessoa doente trabalhava com 

carteira assinada, tinha direito ao atendimento pelo antigo INPS, caso contrário, era considerada indigente, portanto 
dependente da caridade pública. Apesar de ser um sistema com apenas 30 anos de idade, demos passos enormes. Entre 

outros, desenvolvemos os maiores e mais abrangentes programas gratuitos de vacinações e de transplantes de órgãos do 

mundo; o programa nacional da Aids revolucionou o tratamento e reduziu a velocidade de disseminação da epidemia 
mundial. As equipes de saúde da família são citadas pela OMS como exemplo a ser seguido. 
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O cidadão acidentado que telefona para o resgate não sabe que está recorrendo ao SUS. Os que recebem transfusão 
nos hospitais mais caros de São Paulo não fazem ideia de que a qualidade do sangue é atestada nos hemocentros do SUS. 

O trabalho realizado pelos agentes de saúde nos pontos mais remotos do interior e nas periferias inseguras das cidades é 
ignorado por todos. A despeito desses avanços e de ser um sistema jovem ainda em construção, para a sociedade 

desinformada o SUS faz o papel da Geni, do Chico Buarque. No imaginário popular, o SUS é o pronto-socorro com gente 
pobre nas macas de corredores superlotados, é a fila de doentes à espera de consulta na porta do hospital. 

Longe de mim negar essa realidade humilhante, mas posso assegurar que parte se deve ao desafio de universalizar o 

atendimento sem dispor de recursos suficientes, e parte à escassez de gestores comprometidos com a saúde pública. Nesta 
semana o ministro da Saúde anunciou que o SUS passará a oferecer terapias que atendem por nomes estranhos: imposição 

de mãos, aromaterapia, cromoterapia, florais, ozonoterapia, apiterapia, arteterapia, bioenergética, hipnoterapia, geoterapia, 
constelação familiar. Segundo o ministro: "Essas práticas são uma prevenção para que pessoas não fiquem doentes, não 

precisem de internação ou cirurgia, o que custa muito para o SUS. Vamos retomar nossas origens e dar valor à medicina 
tradicional milenar". 

Nunca defendi que o Ministério da Saúde fosse entregue a médicos, já tivemos bons ministros que não o eram, mas 
devo reconhecer que um médico pelo menos teria vergonha de pregar o retorno à medicina de mil anos atrás. Não tenho 

nada contra a aromaterapia, nem contra as constelações familiares ou a arteterapia. Sentir um perfume agradável, refletir 

sobre as relações com os parentes ou ter aula de arte faz bem para qualquer mortal. Mas dizer que assim evitaremos 
doenças, internações e cirurgias é desonestidade intelectual, é abusar da credulidade humana. Nenhuma dessas terapias 

demonstrou eficácia clínica em estudos científicos. Oferecê-las pelo sistema público significa contratar novos profissionais, 
arranjar-lhes espaço físico e organizar a burocracia para que possam trabalhar. 

Ou seja, vamos desviar os minguados recursos da Saúde para estratégias que nada contribuem para enfrentarmos os 
problemas de uma população que envelhece sedentária, obesa, hipertensa, com diabetes e doenças reumatológicas. Faltam 

ao SUS enfermeiras, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais e médicos, sem os quais 
não há como prestar a assistência que os brasileiros necessitam. Se há recursos para contratar terapeutas que transmitem 

energia com as mãos, aplicam argila em feridas e pontos dolorosos e receitam gotinhas de florais, por que não aplicá-los na 

ampliação das equipes de saúde da família, de modo a permitir que cheguem aos lares de todos os brasileiros? De uns 
tempos para cá parece que só andamos para trás. 

 

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

dos pioneiros no tratamento da Aids no Brasil e do trabalho em presídios, ao qual se dedica ainda hoje. É autor do livro 

'Estação Carandiru' (Companhia das Letras) e articulista de diversos jornais, além de ter seu próprio anal de vídeos no 
Youtube. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Março de 2018. 

 


