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Direitos humanos são mesmo privilégio de bandido? (JULIANA VINUTO) 
 

Conceito que se ampara, na verdade, na proteção de qualquer indivíduo frente ao arbítrio do Estado sofre 
deslegitimação no discurso eleitoral 


EM ANO de eleição é possível antecipar muitas polêmicas, dentre as quais aqueles discursos em que se 
deslegitimarão os direitos humanos, sugerindo que tratam-se de privilégios direcionados apenas para 

bandidos e que seus defensores estão agindo em prol da devassidão da família tradicional brasileira. 
Com o objetivo de aprofundar o debate sobre o tema, indo além de estereótipos, almejo neste texto descrever a 

história do que se convencionou chamar de “direitos humanos”, a fim de problematizar como um conceito que se 

ampara na proteção de qualquer indivíduo frente ao arbítrio do Estado e de grupos poderosos tornou-se “privilégio de 
bandidos”. 

Poderemos observar que essa ressignificação ocorreu a partir de uma estratégia bem delineada desenvolvida 
após a ditadura civil-militar (1964-1985), cujo objetivo era deslegitimar parte das conquistas democráticas do período, 

tendo efeitos até os dias de hoje. 
 

 
 

Eleanor Roosevelt exibe cartaz contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1949) 
 

O que são, afinal? 
 

O significado do termo direitos humanos é imensamente simples, e talvez resida aí a complexidade de sua 

aplicação prática: trata-se de direitos que qualquer ser humano possui simplesmente por ser humano. Isso 

indica que qualquer indivíduo que nasça, em qualquer sociedade do mundo, tem o direito a viver uma vida com 
dignidade. 

Isto é, nenhum ser humano pode ter suas chances de ascensão social ceifadas, ser segregado ou punido, por 
conta de sua raça, gênero, classe, grau de instrução, local de nascimento ou moradia. Isso indica que o Estado, 

independentemente de seu sistema político, deve resguardar condições mínimas de vida para todos os seus cidadãos. 

Nesse sentido, os direitos humanos englobam diversos outros direitos cujo objetivo é a dignidade de todos os seres 
humanos: 

– Direitos civis e políticos, que são baseados na valorização da liberdade: direitos à vida, à liberdade de 
pensamento e de expressão, de crença, à nacionalidade, igualdade de todos perante a lei, direito de participar do 

governo do seu país, podendo votar e ser votado etc. 
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– Direitos econômicos, sociais e culturais, que são baseados na valorização da igualdade de oportunidades: 
direito ao trabalho, à distribuição de renda, à educação, à saúde, à previdência social, à moradia etc. 

– Direitos difusos e coletivos, que são baseados na valorização da fraternidade: direito à paz, autodeterminação, 
ao progresso, a um meio ambiente digno, inclusão digital etc. 
 

Como se pode observar, os direitos humanos almejam assegurar condições mínimas para uma vida com 

dignidade. Mas, infelizmente, trata-se ainda de um ideal a ser alcançado, já que a desigualdade social que assola 
a maior parte das nações do mundo impede que todos os seus cidadãos tenham iguais condições de viver uma vida 

digna. 

Se a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas diz que “Todos os 
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem 

agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”, podemos observar que esse objetivo está muito longe de 
ser alcançado. 

Justamente por isso mostra-se de suma importância a atuação de pessoas engajadas na defesa dos direitos 

humanos, pois sem elas a promoção de uma vida digna para todos, sem exceção, torna-se ainda mais difícil. 
 

 
 

Considera-se que a primeira carta dos direitos humanos do mundo foi produzida em 539 a.C., conhecida hoje como 
Cilindro de Ciro 

 

História dos Direitos Humanos 
 

Considera-se que a primeira carta dos direitos humanos do mundo foi produzida em 539 a.C., conhecida hoje 
como Cilindro de Ciro. Ciro, rei da antiga Pérsia, quando conquistou a cidade da Babilônia, organizou alguns 

decretos em um cilindro de argila na língua acádica com a escritura cuneiforme, dentre os quais relacionados à 
libertação dos escravos, igualdade racial e escolha da própria religião. 

O Cilindro de Ciro foi traduzido nas seis línguas oficiais da Organização das Nações Unidas e suas diretrizes são 

análogas aos quatro primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar disso, muitos 
intelectuais consideram inadequado indicar o nascimento dos direitos humanos antes da Era Moderna, já que até 

então as normas das comunidades não davam espaço para a singularidade dos indivíduos, por exemplo, nas 
sociedades estamentais. 

Há um consenso maior sobre a Petição de Direito de 1628 produzida pelo Parlamento inglês como marco inicial 

dos direitos humanos. Essa petição foi enviada a Carlos I como uma declaração de liberdade civil. A Petição de 
Direito, iniciada por Sir Edward Coke, afirmou quatro princípios: 

– nenhum tributo pode ser imposto sem o consentimento do Parlamento; 
– nenhum súdito pode ser encarcerado sem motivo demonstrado (a reafirmação do direito de habeas corpus); 

– nenhum soldado pode ser aquartelado nas casas dos cidadãos; a Lei Marcial não pode ser usada em tempo de paz. 
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Outro marco importante para entender o que são os direitos humanos é a Constituição dos Estados Unidos, 
produzida em 1787 e colocada em vigor em 15 de dezembro de 1791. Trata-se da mais antiga constituição nacional 

escrita que define os direitos básicos dos cidadãos e os órgãos principais de governo e suas jurisdições. 
A Declaração dos Direitos protege a liberdade de expressão, de religião, de assembleia e, curiosamente, de cada 

cidadão poder guardar e usar suas próprias armas. A Declaração também proíbe castigos cruéis, prisão sem provas ou 

subtrair a propriedade de alguém sem os devidos processos legais. 
Logo após esse momento também ocorreu o que ficou conhecido como Revolução Francesa. Em 1789 a 

sociedade francesa foi às ruas e aboliu o governo absolutista do rei Luís XVI. Nesse momento formou-se uma 
Assembleia Constituinte Nacional, que produziu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que proclama a 

defesa do lema “liberdade, igualdade e fraternidade” e define a lei como expressão da vontade geral da 
sociedade. 

 

 
 

Mas o evento fundamental que mostrou a imprescindibilidade de um documento que norteasse as ações dos 

Estados com relação à dignidade dos indivíduos foi a Segunda Guerra Mundial. As gradativas descobertas das 
atrocidades cometidas durante esse confronto, sobretudo aquelas relativas ao holocausto de judeus pelo governo 

nazista de Adolf Hitler, que só foi possível porque a dignidade da vida humana não estava garantida 
incondicionalmente. 

Durante o nazismo só eram consideradas dignas as vidas daqueles tidos como arianos, que supostamente tinham 

uma raça pura, fazendo que qualquer outro indivíduo pudesse ser tratado com arbítrio e opressão. A vida dessas 
pessoas poderia ser simplesmente aniquilada porque não eram vistas como dignas, porque a dignidade era até então 

vinculada a um tipo específico de ser humano. 
Após a perversidade do nazismo, muitos grupos e Estados perceberam que era importante garantir a 

humanidade de qualquer ser humano, garantir a dignidade incondicional de toda pessoa que habite esse mundo. No 

final do confronto, os dirigentes das nações que estavam emergindo como potências por estarem vencendo a guerra 
contra os Países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão), sobretudo União Soviética e Estados Unidos, já cogitavam 

da criação de uma organização internacional que tivesse legitimidade para mediar conflitos entre Estados, 
principalmente os que envolviam grandes potências. 

Em abril de 1945 realizou-se a Conferência sobre Organização Internacional, com a presença dos representantes 
de cinquenta nações, que acarretou na Carta das Nações Unidas e no início da construção de uma da nova 

organização internacional, que se chamaria “Organização das Nações Unidas” (ONU), que começou a existir 

oficialmente em 24 de outubro de 1945. 
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 → Desigualdade, capitalismo e direitos 

  
Foi a partir dessa estrutura burocrática 

que produziu-se a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, que foi adotada 

pelas Nações Unidas no dia 10 de dezembro 

de 1948. Já no início desse documento 
ressalta-se a importância da defesa dos 

direitos humanos, como pode ser visto no 
trecho a seguir: 

 

“Considerando que o reconhecimento 
da dignidade inerente a todos os membros 
da família humana e de seus direitos 
iguais e inalienáveis é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo. 
Considerando que o desprezo e o desrespeito 
pelos direitos humanos resultaram em atos 
bárbaros que ultrajaram a consciência da 
humanidade e que o advento de um mundo 
em que mulheres e homens gozem de 
liberdade de palavra, de crença e da 
liberdade de viverem a salvo do temor e da 
necessidade foi proclamado como a mais alta 
aspiração do ser humano comum. 
Considerando ser essencial que os direitos 
humanos sejam protegidos pelo império da 
lei, para que o ser humano não seja 
compelido, como último recurso, à rebelião 
contra a tirania e a opressão”. 
 

Todos os Estados-membros das Nações 
Unidas devem atuar coletivamente para 

promover os direitos humanos, que, e como 
consequência, muitos Estados produziram leis 

constitucionais alinhadas a tal documento. 

Nesse contexto, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos constitui-se numa 

poderosa ferramenta de pressão diplomática 
e moral sobre governos que violam qualquer 

de seus artigos, mas, por tratar-se de uma 

declaração, não há sanções àqueles Estados 
que descumpram suas orientações. 

 
 

 
 

 

JULIANA VINUTO é jornalista e escreve para esta publicação. Revista SOCIOLOGIA, Abril de 2018. 
 

 
 
 
 

http://sociologiacienciaevida.com.br/desigualdade-capitalismo-e-direitos/
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O ensino da subserviência (JOSÉ RUY LOZANO) 
 

O fascismo faz escola: avança a militarização da educação pública - O que tem levado mais e mais governadores a 
proclamarem as virtudes da educação militarizada e firmarem convênios com as PMs de seus estados para a 
gestão de escolas? Trata-se de uma tática eleitoreira tipicamente fascista: a manipulação do medo 
 

MÃOS PARA TRÁS, andando em fila; cabelos bem cortados para os meninos e presos para as meninas; 
códigos rígidos de vestimenta; senhor e senhora para professores e inspetores; nenhuma contestação da 

autoridade da direção ou coordenação; nada de debates ou discussões, só aula e prova; advertências, suspensões 
e expulsões a rodo. 

Já imaginaram isso tudo acontecendo numa escola particular com mensalidades caras, destinada aos 

brasileiros endinheirados? Sim, até os anos 1980, ainda encontrávamos colégios de elite com alguns desses 
mecanismos disciplinares. Hoje, nem pensar. Muitos, aliás, especializaram-se em mimar playboys e em obedecer a 

papais e mamães que querem demitir o professor de história comunista, ou proibir aquele livro sobre cul tura afro-
brasileira. 

O Brasil infelizmente cultivou uma classe dirigente mandonista e autoritária, que não mais se curva a 

professores ou à cultura em geral. Mas é também verdade que os habitantes do andar de cima perceberam 
algumas coisas: o mundo mudou, o trabalho mudou, a economia mudou. Muitos mandaram seus filhos para 

temporadas de intercâmbio em colégios na Europa e nos Estados Unidos, e lá experimentaram outra organização 
escolar. Testes padronizados, aulas expositivas e atividades de treinamento repetitivo ficaram fora de moda. 

Eles também ouviram falar de escolas no Vale do Silício em que as turmas são multisseriadas, o currículo é 

organizado em projetos de pesquisa e atividades lúdicas são cada vez mais valorizadas. Também leram em 
alguma revista no cabelereiro sobre uma tal “cultura  maker”, por meio da qual o aluno aprende na prática, muitas 

vezes fora da sala de aula. Aliás, espantaram-se em saber que, em algumas escolas do “primeiro mundo”, nem 
carteiras enfileiradas existem! 

Mais por admirarem tudo que os gringos fazem que por qualquer convicção filosófica, hoje os muito ricos 
procuram colégios onde cooperação, empatia, trabalho em equipe, inclusão e discussão coletiva são a tônica do 

trabalho pedagógico. O mercado já percebeu a tendência e aposta muitos milhões na construção de grandes 

colégios destinados ao público first class. A educação básica, assim como o ensino universitário antes dela, foi 
parar nas páginas das revistas de negócios e nos índices da bolsa de valores. 

A realidade dos brasileiros pobres é bem outra. Escolas sucateadas, professores mal remunerados e ausência 
de planejamento pedagógico adequado são a triste recorrência da educação pública e gratuita. A alternativa que 

vem surgindo no horizonte, porém, é igualmente trágica. E ela nada tem a ver com a renovação de conceitos e 

práticas que se nota nos estabelecimentos particulares. 
Veio do governador da Bahia, Rui Costa, um grão-petista, a mais recente adesão ao novo “projeto” para a 

educação pública brasileira: a militarização da administração escolar, terceirizada ao Exército ou à políc ia. Em sua 
justificativa, o político baiano mencionou os resultados dos colégios militares, cuja performance em exames como 

o Enem é notável. Assim, sem mais, afirmou ser sua intenção levar esse desempenho aos alunos da rede pública. 
O discurso de Sua Excelência é altamente contestável. Colégios militares são poucos e fazem vestibular, 

aplicam testes de seleção rigorosos para quem pleiteia uma vaga. Os resultados são derivados em grande medida 

da seletividade na porta de entrada. Além disso, a disciplina de seus alunos nem sempre nasce dentro da escola, 
mas fora dela. Afinal, a maioria provém de famílias de militares e quer, a princípio, seguir carreira nas Forças 

Armadas. Nesse sentido, estão obtendo a formação apropriada. 
Evidentemente, o milagre não se repetirá em outros contextos, com outros alunos e sem seleção prévia dos 

mais aptos. Por lei, os governos devem garantir o acesso universal à educação básica. Ainda./Então, o que 

realmente tem levado mais e mais governadores a proclamarem as virtudes da educação militarizada e firmarem 
convênios com as PMs de seus estados para a gestão de escolas públicas? Trata-se de uma tática eleitoreira 

tipicamente fascista: a manipulação do medo. 
A violência vitima crescentemente a população periférica das grandes cidades brasileiras; o avanço do tráfico 

de drogas e as promessas abundantes de ascensão social pelo crime seduzem parcelas dos jovens pobres. Diante 

do desespero de pais e mães (mais mães que pais, dada a formação atual dos lares em regiões mais humildes), o 
apelo à disciplina e ao regramento mais estreito é muito forte. Escolas administradas por militares parecem ser a 

salvação. “Lá meu filho não vai fumar maconha, lá não tem bandido.” 
Processo similar vivemos com a intervenção federal no Rio de Janeiro, ou com as pautas no estilo “lei e 

ordem” que surgem vez ou outra no Congresso Nacional. O discurso político fascista pretende “endireitar” as 
escolas brasileiras, em todos os sentidos do termo. 
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No debate sobre educação, a manipulação do medo tem propósitos certe iros: o que se deseja de verdade é 
eliminar qualquer vestígio de pensamento crítico nos jovens pobres, adestrá-los como mão de obra servil, 

imprimir-lhes a obediência como princípio fundamental. Tal é a finalidade da militarização de escolas públicas: 
confinar a juventude das periferias ao curral bovino da subserviência.  
  

JOSÉ RUY LOZANO é sociólogo, autor de livros didáticos, além de conselheiro do CORE (Comunidade Reinventando a 

Educação) e coordenador pedagógico geral do Colégio Nossa Senhora do Morumbi – Rede Alix. Jornal LE MONDE 
DIPLOMATIQUE BRASIL, Abril de 2018. 
 

A criança sobreviveu, o fotógrafo não (MORGANA GOMES) 
 

Dizer que Kevin Carter se suicidou em consequência da imagem de um menino desnutrido espreitado por um 
abutre-de-capuz é minimizar demais a miséria humana e a própria história de vida de um fotojornalista que 
denunciou a fome na África 
 

 
 

EM 1990, enquanto começava a transição do regime do apartheid para um governo democrático baseado no 

sufrágio universal, Kevin Carter, Ken Oosterbroek, Greg Marinovic e João Silva, além de outros fotojornalistas que 
assumiram o rótulo de Bang Bang Club, passaram a atuar nas áreas urbanas subdesenvolvidas e habitadas por não 

brancos, entre os quais negros, mulatos e indianos, todos da classe trabalhadora. A partir daí, presenciou muita 

violência, principalmente entre as facções de grupos negros proibidas de atuar. Fotografou, inclusive, o conflito entre 
o Congresso Nacional Africano (ANC) e apoiantes do Partido da Liberdade Inkatha. 

Em meio a tantas atrocidades, para minimizar a crise existencial que sempre angustiou sua alma, Carter que já 
vivia embriagado pela adrenalina liberada pelas situações de risco em que se colocava costumeiramente, ainda apelou 

para o álcool e, em seguida, para as drogas. Nesse ínterim, em março de 1993, já com sinais nítidos de depressão, 

ele partiu para o Sudão, país onde pretendia fazer uma fotorreportagem com as tropas rebeldes. Porém, logo que o 
avião aterrissou, ele se deparou com centenas de famintos que buscavam um campo de alimentação da Organização 

das Nações Unidas (ONU), que ficava próximo à aldeia de Ayod (no atual Sudão do Sul). A visão aterrorizante se 
resumia a mortos-vivos que, quando ainda podiam, deixando para trás os filhos, tentavam correr em direção à 

aeronave em busca de alimentos. 
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Mesmo chocado com a situação, Carter fotografou alguns deles, mas deteve-se perto de uma criança 
desnutrida que aparentemente estava sozinha. Como que de repente atrás dela pousou um abutre. Pacientemente, 

ele esperou cerca de 20 minutos para a ave abrir as asas, mas como isso não aconteceu, ele se aproximou 
lentamente para não assustá-la e tirou várias fotos a 10 metros de distância para, então, espantar o pássaro. 
  

 
 

Carter em ação durante os conflitos nas áreas urbanas subdesenvolvidas, fotografado por seu amigo Oosterbroek | Foto: 
Reprodução/Pinterest 

  

Não demorou muito para que a horrenda imagem de um montante de similares, entre as quais algumas bem 
mais chocantes, fosse imortalizada na capa de 26 de março do New York Times como “o símbolo da fome e do 

horror em África”. Em seguida, ela ainda foi repassada para muitos outros jornais ao redor do mundo. A partir daí, em 

virtude de tal registro, o fotógrafo que indireta e inconscientemente assinou sua própria sentença de morte, em 1994, 
ainda ganhou o Prêmio Pulitzer de Fotografia Especial. Carter, então, passou a ser chamado por diversos editores 

de revistas em Nova Iorque que mostraram o desejo de conhecê-lo. Finalmente, foi contratado pela prestigiada 
agência Sygma, da qual recebeu dois trabalhos para realizar. Mas em meio à comoção provocada pela foto sinistra, 

ferozes críticas também abalaram a autoconfiança do fotógrafo, que teve que enfrentar o dilema de ser visto como 

um profissional talentoso ou um ser humano frio, pois enquanto centenas de pessoas questionavam os veículos de 
comunicação sobre o destino da criança, até então ignorado, ele ainda foi cobrado injustamente, afinal muitos diziam 

que, em vez de fotografar, ele deveria ter salvado o pequeno ser. Em paralelo, sua ética também foi colocada em 
jogo. 
  

Isenção de culpa 
 

Segundo o St. Petersburg Florida Times, o profissional que obteve o enquadramento perfeito, na verdade era um 

predador igual ao abutre da cena captada. Outros especialistas ainda afirmaram que Carter manipulou a imagem, pois 
ela foi feita de um ângulo que mostrava a criança sob o olhar ameaçador da ave que, provavelmente, encontrava-se a 

uma distância superior aos 20 metros. Ninguém cogitou que o registro poderia ser facilmente obtido com 
uma teleobjetiva, nem que os fotógrafos espanhóis José Maria Arenzana e Luis Davilla, e até o português João da 

Silva, que estavam na mesma zona, também registraram situações semelhantes. Aparentemente, ignorar 

a denúncia do sul-africano e mostrá-lo como um monstro insensível, era uma forma de isentar a sociedade branca 
da culpa pelo que acontecia aos negros na África do Sul. 
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Em decorrência da angústia que aflorou, principalmente pela falta de respeito por seu trabalho, Carter falhou de 
forma patética com a agência. O primeiro afazer era simples, pois se tratava apenas da cobertura da visita de François 

Mitterrand, presidente da França, a seu país natal. Embora tenha cumprido a tarefa, enviou as imagens tardiamente e 
quando elas chegaram a Sygma não as publicou, por considerar que não tinham a qualidade desejável. A segunda 

oportunidade foi um serviço em Moçambique, onde, depois de passar seis dias, perdeu todos os rolos de filme no 

aeroporto lo-cal – e nunca mais os encontrou. 
  

 
 

O pai de Kong Nyong com a foto captada por Carter em 1993 | Foto: Alberto Rojas/L. Núñez Villaveirán 
  

Desde então, Carter começou a enfrentar vários problemas, inclusive financeiros, que não demoraram a se 

agravar, atordoando-o ainda mais. Em consequência, ele começou a falar com insistência em suicídio, sobretudo, 
após a morte do seu melhor amigo, Ken Oosterbroek, que foi baleado por soldados da Força da Paz, no município de 

Thocoza, aproximadamente a 25 km a leste de Johanesburgo, em 18 de abril de 1994, nove dias antes das eleições 

na África do Sul. 
 

 
 

Ken Oosterbroek, amigo de Carter, que foi morto por soldados da Força da Paz em 18 de abril | Foto: 
Reprodução/thebangbangclub.com 
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Famintos sudaneses captados por Carter | Foto: Kevin Carter/Sygma/Sygma via Getty 

 

 
 

Outro faminto do Sudão em imagem do fotógrafo sul-africano | Foto: Kevin Carter/Sygma/Sygma via Getty Images 

  

MORGANA GOMES é jornalista e escreve para esta publicação. Revista LEITURA DA HISTÓRIA, Abril de 2018. 
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Filmes, lucros e infantilização das diversidades (RICARDO FERREIRA) 
 

AS DIVERSIDADES étnico-sociais, 
envolvendo questões de gênero, etnias, 

orientações sexuais e outras estão no 
agendamento midiático. Em sociedades 

capitalistas, que tendem a reificar 

praticamente tudo, elas também têm se 
tornado mercadorias valiosas, principalmente 

nas produções cinematográficas. 
Duas dessas produções merecem 

destaque, Mulher-Maravilha, de Patty Jenkins, 
e Pantera Negra, de Ryan Coogler, que foram 

recebidas com entusiasmos por movimentos 

feministas e negros e têm movimentado salas 
de cinema, principalmente no Brasil. 

Mulher-Maravilha teve arrecadação de 
bilheteria de lançamento, em junho de 2017, 

de mais de 821,9 milhões de dólares, 

tornando-se até aquele momento um dos 
filmes mais lucrativos das produções de heróis 

de histórias em quadrinhos, desbancando O 
Homem-Aranha, de Sam Raimi, lançado em 

2002 e com uma bilheteria de lançamento de 
821,7 milhões de dólares. As duas grandes 

produções da Warner/DC Comics. 

Até então, Mulher-Maravilha era um dos 
grandes fenômenos de bilheteria. Até 

que Pantera Negra conseguiu em bilheteria 
mundial a cifra de 897,7 milhões, tornando-se 

o quinto filme mais lucrativo da Marvel e com 

perspectivas de crescimento, considerando-se 
que foi lançado em 15 de fevereiro de 2018. 

Tanto Mulher-Maravilha quanto Pantera 
Negra provocaram frisson nos movimentos 

sociais. Feministas, principalmente as mais 

jovens, consideraram a personagem amazona 
Diana Prince como sendo ilustrativa da luta 

feminista contemporânea, e negros 
consideraram simbólica a saga de T’Challa, 

príncipe do reino imaginário de Wakanda, por 
ser um dos poucos protagonistas negros da 

história do cinema. 

Produções desses dois grandes estúdios, 
Warner/DC Comics (Mulher-Maravilha) e 

Marvel (Pantera Negra), que investiram 
pesado em marketing, fizeram acreditar que 

eram representações das diversidades contemporâneas, e vêm lotando salas de cinema com esses segmentos. Em 

Austin, no estado norte-americano do Texas, a rede de cinemas Alamo Drafthouses destinou sessões só para 
mulheres no lançamento de Mulher-Maravilha. Em relação ao Pantera Negra, salas nos Estados Unidos e no Brasil 

foram tomadas por negros em sessões competitivas e fechadas. 
A questão que pode ser colocada é: de onde parte o discurso de que as personagens Mulher-Maravilha e Pantera 

Negra representam, respectivamente, mulheres e negros? Talvez o fato de Mulher-Maravilhadestacar uma 
personagem feminina em um mundo de comics tão masculino e ter uma mulher como diretora possa ser uma das 

explicações. No caso de Pantera Negra, o fato de ter mais de noventa por cento de atores negros pode ser outro 

motivo para excitar o público-alvo. 
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 Mas será que as duas produções valem tanto para discutir diversidades? 
  

Os dois filmes são bastante comerciais e não aprofundam nem questionam absolutamente nada, a não ser nas 
entrelinhas, o imperialismo norte-americano, o ideal de que pela guerra e violência tudo se resolve. Mulher-
Maravilha conta a história de Diane Prince, moldada no barro pela sua mãe Hipólita, rainha das amazonas, e tornada 
humana por Zeus. A mitologia grega é a base argumentativa do filme. Se queria falar sobre mulheres, o filme poderia 

fazer alguma menção à poeta grega Safo, que morreu em 580 a.C. Ela era da Ilha de Lesbos (daí a referência 
“lésbica”) e criou uma escola só para mulheres, em uma sociedade grega que era dominada apenas por homens 

livres. Safo, sim, era uma heroína. 

No filme, diferente da escola criada por Safo, as mulheres que estão na ilha fictícia de Themyscira, somente 
pensam em treinamento de guerra. O filme não passa outra coisa a não ser o estereótipo do soldado que quer matar 

todos para garantir a paz, e endossa a mesma ideologia dos governos norte-americanos, que se posicionam como 
salvadores da paz mundial, mas banhada em sangue. 

Apesar de aparentemente ser a protagonista do filme, a personagem Diane Prince, a Mulher-Maravilha, é apenas 

reativa. Os dois personagens masculinos, Ares (deus grego da guerra) e Steve Trevor, capitão do Serviço Aéreo do 
Exército dos Estados Unidos e espião, são os protagonistas de fato. A Mulher-Maravilha é infantilizada e é guiada por 

Trevor. Ele, sim, salva o mundo com a própria vida, destruindo o gás mostarda criado pela personagem Dra. Isabel 
Maru (ou Doutora Veneno). Os ideais da Mulher-Maravilha são infantilizados. Ela se comove com as crianças e 

mulheres e acredita que a guerra é feita apenas por um lado e por uma única pessoa. A personagem Mulher-
Maravilha no filme é destituída de capacidade intelectual e de percepção. 

Como as feministas compraram a ideia de que a Mulher-Maravilha possa ser a representação do feminismo 

contemporâneo? Como não perceberam que no filme os protagonistas são os homens? Como não perceberam que se 
trata de uma história de amor, em que de forma estereotipada a mulher perde o seu foco para o homem amado? 

Como não perceberam que o filme é a ideologia norte-americana de poder? Até mesmo a roupa da Mulher-Maravilha, 
com predominância das cores vermelho e azul, remete à bandeira dos Estados Unidos. 

Com roteiro de Allan Heinberg, o filme Mulher-Maravilha é muito frágil e não traz nada além de estereótipos 

machistas. Talvez, muito mais que um sucesso cinematográfico, foi um sucesso de marketing, que soube aproveitar o 
momento histórico para falar de uma personagem feminina, que em nada contribui com as questões feministas. 

Venderam a ideia de que ela é uma representação de luta, quando na verdade é destituída de inteligência e é 
bastante emocional. Ao terminar o filme, fica apenas uma questão: o que será da Mulher-Maravilha sem os seus 

masculinos Ares e Steve Trevor? 

O filme Pantera Negra  também apresenta eficiência de marketing. Atire a primeira pedra o negro brasileiro que 
se identificou com qualquer um dos personagens do filme. Apesar de trazer um discurso étnico, com palavras de 

efeito, o filme é uma ode à guerra. É maniqueísta porque coloca de forma primária o bem contra o mal. 
A trama fala de um reino, em alguma região da África, chamado Wakanda, que possui um metal que concentra 

diferentes poderes, chamado vibranium, que pode ser um avanço para a humanidade. O metal é um meteoro que 
caiu há séculos em Wakanda. Na disputa por esse metal é que se confrontam os personagens T’Challa e Erik 

Killmonger (também conhecido como N’Jadaka). O primeiro, tido como herói, não quer que o metal saia de Wakanda. 

Já Erik quer que o metal seja entregue para os negros de todo o mundo com o propósito de resistência ao racismo e 
às perseguições. É interessante que há uma inversão de valores. O que quer distribuir a resistência aos negros do 

mundo é o vilão e o que não quer distribuir é o herói. 
Também se falou muito que o filme trazia a personagem feminina Shuri, irmã de T’Challa, como cientista 

empoderada. No entanto, o estereótipo do cientista maluco e excêntrico foi preservado. Outro fato interessante é que 

um dos poucos personagens brancos acaba por ser o herói na narrativa enviesada do filme. Trata-se do agente 
branco da CIA Everett K. Ross, que abate os aviões dos vilões que iriam roubar o vibranium e acaba por salvar a 

fictícia cidade africana. O roteiro de Pantera Negra, escrito por Joe Robert Cole e Ryan Coogler, é frágil e se concentra 
muito na aventura, apesar das palavras de ordem. A ideologia do poder é totalmente preservada. 
  

Escassez de heróis e heroínas na vida real? 
  

Talvez as feministas entusiastas de Mulher-Maravilha e os militantes negros não tenham se dado conta do poder 

do marketing de grandes estúdios. De quem será a fala de que esses filmes são representações das lutas dos 
movimentos sociais? 

É interessante, conforme dito anteriormente, que os grupos dominantes, de forma estratégica, continuam sendo 
protagonistas, mesmo quando aparentam não ser. No caso de Mulher-Maravilha, o homem a conduz em toda a trama. 

No caso de Pantera Negra, o branco é que impede que o metal precioso seja levado pelos vilões e preserva a cidade 

africana. 
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A corrida histérica às salas de cinema para assistir aos dois filmes precisa ser mais bem avaliada. São dois filmes 
que, quando terminam, não dizem muito, sendo facilmente esquecíveis. No entanto, o marketing intenso acaba 

gerando ações inversas. Mulheres e negros passam a defender o produto da indústria cultural como se fosse a 
representação da luta dos movimentos sociais. Intuo que, em futuro não tão distante, o próximo herói dos estúdios de 

cinema será LGBT+. 

Talvez uma alternativa para tudo isso seja levar como conteúdo educativo a história real de mulheres e negros 
que lutaram contra a opressão e contra as hegemonias dos Estados Unidos e seus aliados, porque na essência 

ideológica Mulher-Maravilha e Pantera Negra somente corroboram o discurso dominante dos Estados Unidos. E 
também mostrar como o marketing pode ser uma poderosa ferramenta de indução. É preciso enfrentar a reificação 

(transformação em mercadoria) das lutas político-socioculturais de negros, mulheres, LGBT+ e outros segmentos. 
Nesse passo, os grupos das diversidades somente serão lembrados como cidadãos se forem, antes, consumidores. 
 

RICARDO FERREIRA é professor da Escola de Comunicação e Artes e membro da Comissão de Direitos Humanos da USP. 

Jornal da USP, Abril de 2018. 
 

‘Pantera Negra’ e ‘Mulher Maravilha’: abordar direitos na era da 
informação (DENNIS DE OLIVEIRA) 
 

 
 

Lupita Nyong'o, Chadwick Boseman e Letitia Wright em cena de Pantera Negra (Disney/Divulgação) 


O PROFESSOR Ricardo Alexino, da Escola de Comunicações e Artes da USP, publicou no Jornal da USP uma 
crítica dos filmes Mulher Maravilha (2017) e Pantera Negra (2018), intitulada Filmes, lucros e infantilização das 

diversidades. A ideia central do professor e pesquisador renomado na discussão de temas vinculados a diversidades é 
que “as diversidades étnico-sociais, envolvendo questões de gênero, etnias, orientações sexuais e outras estão no 

agendamento midiático”. Diz ele, ainda, que “em sociedades capitalistas, que tendem a reificar praticamente tudo, 

elas também têm se tornado mercadorias valiosas, principalmente nas produções cinematográficas.” 

https://jornal.usp.br/artigos/filmes-lucros-e-infantilizacao-das-diversidades/
https://jornal.usp.br/artigos/filmes-lucros-e-infantilizacao-das-diversidades/
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Nos argumentos que sustentam esta reificação da agenda das diversidades, Alexino lembra que o filme Mulher 
Maravilha, em seu lançamento, arrecadou 821,9 milhões de dólares, batendo o então recordista Homem Aranha, que 

atingiu a cifra de 821,7 milhões de dólares (ambas as produções são da DC Comics/Warner). Já Pantera Negrabateu o 
recorde, chegando a 897,7 milhões de dólares – o quinto filme mais lucrativo da Marvel, que,  como ainda está 

lotando as salas, tem tudo para subir de posição no ranking. 

Os dois filmes tocam em temas importantes da chamada agenda das diversidades: as relações de gênero (Mulher 
Maravilha) e raciais (Pantera Negra). Por isto, as duas produções foram amplamente discutidas e consumidas por 

ativistas de movimentos feministas e negros. No caso do Pantera Negra, houve até sessões especiais promovidas por 
organizações negras que transformaram a discussão do filme em pautas frequentes nas redes sociais de ativistas 

antirracistas. Esta pauta só se reduziu por conta da tragédia do assassinato da vereadora Marielle Franco. 
Alexino tece críticas consistentes baseando-se principalmente no conceito de reificação, ou seja, a capacidade do 

capital em incorporar temáticas e transformá-las em mercadorias a serem vendidas. E, a partir desta conceituação, o 

tratamento dado a estas temáticas busca esvaziar, ou reduzir ao limite, os sentidos de ruptura existentes nestas 
agendas. No caso dos dois filmes analisados, Alexino mostra que, em ambos, prevalece a perspectiva militarista como 

solução para os impasses (militarismo preenchido de uma concepção estadunidense) e a existência de um homem 
branco que tem importância fundamental na luta destes segmentos oprimidos (levando à ideia da necessidade de 

uma paternalização – de gênero e raça – de suas lutas). 

 
Considero importantes as ponderações do 

professor Ricardo Alexino. Entretanto, é fundamental 
compreender o porquê do sucesso destas películas. Não 

se trata apenas de um frisson dos movimentos sociais 

da diversidade que entenderam (equivocadamente, na 
visão de Alexino) que tais produções expressam suas 

reivindicações. É necessário entender elementos 
existentes na sociabilidade contemporânea que levam a 

estes comportamentos. 
O primeiro deles é que a temática da diversidade 

está na agenda pública, independente da vontade das 

pessoas. E isto, em boa parte, foi uma conquista dos 
movimentos sociais, que conseguiram desmontar os 

mitos da inexistência da opressão de gênero e de raça. 
Ainda que persistam o machismo e racismo, o repúdio a 

atitudes explicitamente racistas e machistas é frequente 

– veja o caso do jornalista William Waack, que 
praticamente foi demitido da Globo após o vazamento 

de um vídeo em que faz comentários racistas. 
As redes sociais possibilitaram que estes 

movimentos construíssem mecanismos de denuncia e 
de tornar públicas as atitudes que ficavam – e morriam 

– nos círculos privados. Denúncias de racismo e 

machismo passaram a ser elementos que arranham o 
capital simbólico de pessoas e instituições. Aí, as 

instituições públicas e privadas tiveram de se 
reposicionar quanto a isto para manterem seus 

prestígios. O segundo elemento a ser considerado é que 

este novo contexto trouxe também uma nova agenda 
marcadamente identitária para o seio da opinião 

pública. Pessoas pertencentes aos grupos 
historicamente discriminados, ao se depararem com 

denúncias de práticas violentas e preconceituosas, 

passaram a se empoderar por meio de reconhecimento com estas causas. E isto foi importante porque passaram a se 
constituir novos sujeitos coletivos, que trouxeram para a esfera pública as reivindicações da agenda da diversidade. 

Novamente aqui a sociabilidade pelas redes sociais favoreceu estas novas articulações. Formaram-se o que 
chamei em um outro artigo de “novos protagonismos midiáticos e culturais”, que passam a disputar o espaço nesta 

sociedade da inflação das informações. Porém, aqui entra um terceiro elemento que pode ser uma das chaves para o 

https://revistacult.uol.com.br/home/mulher-maravilha-tem-papel-complicado-no-feminismo/
https://revistacult.uol.com.br/home/mulher-maravilha-tem-papel-complicado-no-feminismo/
https://revistacult.uol.com.br/home/tag/genero/
https://revistacult.uol.com.br/home/tag/feminismo/
https://revistacult.uol.com.br/home/a-tragedia-as-narrativas-e-a-exclusao-discursiva-no-assassinato-de-marielle-franco/
https://revistacult.uol.com.br/home/a-tragedia-as-narrativas-e-a-exclusao-discursiva-no-assassinato-de-marielle-franco/
https://revistacult.uol.com.br/home/a-tragedia-as-narrativas-e-a-exclusao-discursiva-no-assassinato-de-marielle-franco/
https://revistacult.uol.com.br/home/tag/racismo/
https://revistacult.uol.com.br/home/a-ditadura-dos-algoritmos/










————————————————————————————————————————————— 
 15 

entendimento do sucesso destas produções, inclusive junto a ativistas da diversidade. O elemento central desta 
disputa na sociedade da inflação das informações é a visibilidade. São sujeitos coletivos que perceberam que a sua 

condição de subalternidade se expressa, primeiramente, na sua percepção, pela sub-representação nos espaços de 
poder (político, econômico e simbólico). Assim, a visibilidade – em especial midiática – tende a ser sedutora para 

estes segmentos. Mas uma visibilidade não vazia de conteúdo. As representações destes grupos, para serem 

sedutoras, não bastam ser “miméticas”: devem incorporar também os conteúdos reivindicatórios. Daí que não são 
apenas pessoas negras ou mulheres, mas pessoas negras que lutam contra o racismo e mulheres que lutam contra o 

machismo. E é inegável que esta é uma novidade nas narrativas midiáticas do mainstream. 
E a sedução ocorre porque a reivindicação de grande parte destes novos protagonistas midiáticos culturais (não 

todos, sem dúvida) é que estas narrativas de contraponto sejam também consideradas nesta esfera da sociedade da 
inflação das informações. Não se trata de uma reivindicação de que uma reflexão crítica estrutural esteja presente, 

mas que haja representações de sujeitos que se identificam como mulheres, negra(o)s ou LGBT e cujas identificações 

sejam baseadas numa afirmação positiva das suas condições (portanto contrária às negativações feitas pelo sistema). 
Em uma sociedade imagética e de hegemonia do discurso minimalista (que tem como expressão máxima os 280 

caracteres do Twitter), este é o campo dos conflitos que está sendo gerenciado pela indústria cultural. Na crítica de 
Alexino, o que se percebe é a defesa da necessidade de uma esfera do esclarecimento para se chegar as raízes do 

problema das opressões. Porém, a sociabilidade da inflação das informações não permite. Assim, a questão vai além 

da reificação da indústria cultural. As condições da sociedade contemporânea é que possibilitam este tipo de 
reificação. 

 

DENNIS DE OLIVEIRA, professor do curso de Jornalismo da ECA-USP e do Programa de Pós Graduação em Integração da 

América Latina (Prolam). Também é professor do Programa de Pós Graduação em Mudança Social e Participação Política da 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Autor do livro Jornalismo e emancipação: uma prática jornalística baseada 

em Paulo Freire (Editora Appris, 2017) e A luta contra o racismo no Brasil (Fórum, 2017). Revista CULT, Abril de 2018. 

 

O IMPERIALISMO PÓS-MODERNO 

A apropriação das lutas sociais pela indústria cultural (RAPHAEL FAGUNDES) 
 

A apropriação das lutas sociais por parte da indústria cultural hollywoodiana é uma estratégia do imperialismo 
cultural. Ela reproduz, através de uma manipulação, o processo cultural que permite a manutenção do seu 
mercado e de seu poder ideológico 
 

VIVEMOS sob um regime que esbanja, descaradamente, um imperialismo pós-moderno. Após as 
manifestações de maio de 1968, quando a classe média começou a exigir mais liberdade individual, o 

neoliberalismo atendeu a esse pedido para que, assim, pudesse se tornar mais violento economicamente e pôr fim 
ao Estado de bem-estar social. A burguesia posicionou-se a favor das inúmeras bandeiras levantadas pelos 

movimentos sociais e a principal manifestação disso é a representação nos filmes hollywoodianos. 

Nos anos 1990, a esquerda abandonou suas lutas tradicionais, isto é, a organização do movimento operário, 
abraçando as diversas lutas identitárias. Com isso, deixou de lado uma série de questões, inclusive arrancou de 

seu discurso a palavra “imperialismo”. O maior símbolo intelectual dessa questão é o livro de Antonio Negri e 
Michael Hardt, Império. Atilio Boron é incisivo ao afirmar que a obra desses autores “soava como música celestial 

para as classes dominantes do império e seus falcões de Washington […] ao conceber o imperialismo como um 

reflexo direto do nacionalismo, concluem que com a inelutável desaparição do Estado-nação chega também a seu 
fim o ciclo imperialista”. Assim cunhou-se o eufemismo: globalização. 

O sociólogo argentino apresenta uma série de novas técnicas usadas pelo imperialismo atual para espalhar a 
influência norte-americana pelo mundo. Uma delas é o “imperialismo cultural, que através do enorme 

desenvolvimento dos meios de comunicação de massas torna possível a imposição das ideias e dos valores da 

sociedade norte-americana de forma tal que nenhuma das experiências imperiais anteriores pôde sequer sonhar”. 
Em seguida destaca que três quartos das imagens audiovisuais que circulam pelo planeta são produzidas nos 

Estados Unidos.[1] 
Os filmes da Disney, por exemplo, são maneiras de combater as tradições locais para encaixar a vida das 

pessoas no que chamamos de globalização. Tornam todos livres para consumir qualquer coisa, sem preconceito. 
Adaptam as manifestações culturais espalhadas pelo globo, que possuem a sua própria lóg ica local, à lógica do 

mercado. 

Soma-se a isso as estratégias em relação aos filmes que representam o modelo de feminismo, de luta perante 
o racismo, de pessoas com necessidades especiais etc. Mulher-Maravilha foi muitas vezes associado ao 

https://revistacult.uol.com.br/home/fake-news-dennis-de-oliveira/
https://revistacult.uol.com.br/home/tag/lgbt/
https://diplomatique.org.br/a-apropriacao-das-lutas-sociais-pela-industria-cultural/#_ftn1
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empoderamento feminino, à mulher forte que luta para conseguir concretizar seus desejos, seus ideais. Um  
modelo que serve de paradigma para as lutas feministas em todo o mundo. 

Essa forma de dominação imperialista busca calar a lógica local, as maneiras de lutas imanentes da realidade 
social do lugar. O indivíduo que entra em contato com esse tipo de filme acaba por esquecer as circunstâncias 

locais que geram o conflito, sendo convencido a se aliar a uma maneira específica, que por sinal é muito conivente 

aos interesses do capital. A cidadã da periferia de São Paulo acaba por achar que o machismo que sofre é o 
mesmo que de uma atriz de Hollywood, esquecendo os aspectos de sua classe, as agonias da sua realidade 

cotidiana, da história local, do meio ambiente que vive etc. 
O feminismo apropriado pela classe média é muito útil. É uma forma de ser rebelde sem ser revolucionário. 

Como demonstrou Slavoj Zizek, a luta feminista busca a convivência pacífica com o seu oposto, já a luta de 
classes procura a aniquilação do seu oposto, embora, a primeira possa ser inserida na segunda. Mas não seria útil 

para a dominação burguesa. Por isso, o melhor a fazer é separar essas lutas. 

O mesmo ocorre com filmes do tipo Pantera Negra. Não é uma maneira de negar a história dos verdadeiros 
Panteras Negras e determinar uma maneira legítima, “politicamente correta”, de enfrentar o racismo que ainda 

persiste na sociedade ocidental? No mesmo artigo, Zizek nos ajuda nessa questão: “seguindo a trilha do 
quadrinho original da Marvel, o filme – que jamais menciona diretamente os verdadeiros Panteras Negras – em 

um simples mas nem por isso menos magistral toque de manejo ideológico na prática se apropria do nome 

original de forma a fazer com que ele reverbere menos a histórica organização militante radical e mai s o rei-super-
herói de um poderoso reino africano fictício”. 

A apropriação das lutas sociais por parte da indústria cultural hollywoodiana é uma estratégia do imperialismo 
cultural. Ela reproduz, através de uma manipulação, o processo cultural que permite a manutenção do seu 

mercado e de seu poder ideológico.[2] O objetivo é negar as contradições locais e fazer com que as pessoas, os 

trabalhadores reais, esqueçam seus problemas para pensar nos problemas do imperialismo. É o direito de 
consumir como o branco, como o homem ou como o heterossexual.  

No início do século XIX, as potências capitalistas precisavam de mercado consumidor para a imensa carga de 
produtos gerados pela Revolução Industrial. Hoje o mercado quer a mesma coisa, manipulando os conflitos sociais 

para produzir consumidores em potencial. Vende um produto para o negro, outro para a mulher e um outro para o 
homossexual. Diz defender a diversidade, contudo, não vê a humanidade das pessoas que se diferem, mas o 

custo benefício. 
  

Conclusão: uma reformulação 
 

Uma forma de resistência é voltar os olhos para as contradições internas, sócio-históricas desenvolvidas na 
periferia, no bairro e nas mediações onde elas se dão. Cada luta tem sua especificidade local e, principalmente, 

classista. Precisamos partir do local para o global, jamais o inverso. O racismo sofrido por uma diarista que pega 

todos os dias o BRT na zona oeste do Rio de Janeiro não é o mesmo sofrido pela Viola Davis ou pela Thais de 
Araújo, embora haja racismo em todas essas situações. O mesmo serve para a homofobia, machismo etc.  

A esquerda ainda tem a mania de aderir a manifestações de ícones da indústria cultural. Acredita que é uma 
forma de aumentar a adesão aos ideais esquerdistas. No entanto, o problema de tudo isso é o vilipêndio a um fato 

social: vivemos em uma sociedade de classes. Se as diferenças entre as classes sociais não forem ressaltadas (não 
só as econômicas, mas as culturais), toda manifestação social só fará progredir o capitalismo, solucionando 

problemas superficiais, ideológicos, mantendo as bases materiais – de onde parte as principais injustiças – 

intocadas, produzindo, inevitavelmente, novas relações draconianas. 
 

[1] BORON, Atilio. A questão do imperialismo. BORON, Atilio; AMADEO, Javier; GONZÁLEZ, Sabrina (orgs.).  A teoria 
marxista hoje: problemas e perspectivas. Trad. Simone R. da Silva e Rodrigo Rodrigues. São Paulo: Expressão Popular, 
2007, p.469. 
 

[2] Ver: https://diplomatique.org.br/hollywood-e-a-liberdade-norte-americana/. 

 

RAPHAEL SILVA FAGUNDES é doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Política da Uerj e professor da 

rede municipal do Rio de Janeiro e de Itaguaí. Jornal LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL, Abril de 2018. 
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https://diplomatique.org.br/a-apropriacao-das-lutas-sociais-pela-industria-cultural/#_ftn2
https://diplomatique.org.br/a-apropriacao-das-lutas-sociais-pela-industria-cultural/#_ftnref1
https://diplomatique.org.br/a-apropriacao-das-lutas-sociais-pela-industria-cultural/#_ftnref2
https://diplomatique.org.br/hollywood-e-a-liberdade-norte-americana/
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Ninguém é racista (MALU FONTES) 
 

RECENTEMENTE, a jornalista 
baiana Maíra Azevedo, a Tia Má, 

tornou-se notícia nacional para 

além do seu trabalho. Ela começou 
a receber ameaças de morte e 

ofensas de conteúdo racista, nas 
quais não faltavam os adjetivos 

macaca e negra, como se cor da 

pele fosse algo depreciativo. O 
ameaçador descobriu os telefones 

pessoais de Maíra, demonstrava 
saber suas rotinas e anunciava que 

iria matá-la. O ódio e as ameaças 
eram gratuitos, alimentados tão 

somente pelo racismo. 

Ao procurar a polícia e a 
Justiça, o que tem que ser feito 

cada vez que alguém é objeto de 
manifestação de ódio, de ameaça e 

de racismo, a jornalista, assim 

como todo mundo que acompanhou 
o seu caso, não deve ter acreditado 

no desfecho: quem fazia os 
ameaças era um rapaz negro. Como sempre acontece em episódios dessa natureza, o acusado, diante da polícia, 

afirmou que jamais foi racista. Atribuiu os ataques, os xingamentos e as ameaças a problemas psíquicos. Sua mulher 
havia morrido há pouco tempo, ele ficara inconsolável e, nesse contexto, sob perturbações psíquicas, começou a 

ameaçar Tia Má.  
 

Coitada 
 

Também não faz muito tempo que uma moça meio esquisitona e de nome tão estranho quanto e profissão idem, 
imigrante clandestina nos Estados Unidos e no Canadá, tornou-se manchete por chamar de macaca a filha dos atores 

Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank, Titi. Eram muitas e absurdas as declarações contra a criança. Instada a responder 

judicialmente sobre os ataques à menina, cadê a empáfia da racista? Desconversou, saiu por todas as tangentes e 
colocou-se ela própria como uma pobre vítima de preconceito por ser imigrante e por intervenções plásticas 

malsucedidas. Enfim, era só uma pobre coitada sob sofrimento psíquico que, como sintoma de um estado mental 
crítico, usou uma criança para descarregar suas insatisfações com o mundo.  

Casos de manifestação de racismo no Brasil, no mundo, na imprensa são vistos todos dias. A bola da vez é o 

caso Jair Bolsonaro, o pré-candidato à Presidência da República. Bolsonaro é um atentado a toda e qualquer noção de 
respeito, civilidade e tolerância. O candidato acaba de ser denunciado pela Procuradoria Geral da República por 

racismo. O objeto da queixa foi uma declaração em uma palestra no Rio de Janeiro, há mais de um ano, na qual 
declarou que populações quilombolas não servem para nada, nem mesmo para procriar. 
 

Negão 
 

Obviamente que os Bolsonaros, segundo eles mesmos, não são racistas. Diante da notícia da denúncia contra o 

pai, Flávio Bolsonaro, também deputado, só para variar, fez jus à civilidade da família e comportou-se como se espera 
que alguém de sua família o faça. Mesmo que a denúncia tenha sido apresentada ao Supremo Tribunal Federal pela 

procuradora geral da República, Raquel Dogde, o Bolsonaro filho saiu-se com essa: “Racista é o c.@&$ da sua mãe, 
militante esquerdista nojento. Jair Bolsonaro foi forjado no quartel, lugar de gente decente, humilde, trabalhadora e 

cheio de negão”. A tese é a mesma nesses três casos. Ninguém é racista diante da polícia e da justiça. Já longe 

delas... 
Essa legenda fofa de Flávio Bolsonaro, apropriadíssima para um deputado, e sobretudo como reação a uma 

denúncia da PGR, foi postada numa rede social e, como é clássico nesses casos, sob uma fotografia onde Flávio 
aparece abraçado a um rapaz negro. Ah, e um detalhe: Flávio, louro e de olhos claros, agora assina “Flávio NEGÃO 

Bolsonaro”(sic).  
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A imagem é apenas uma variação do argumento batido usado por todo racista e preconceituoso para negar seu 
aleijão: “Racista, eu? Claro que não. Eu até tenho amigos negros...”. Além de racistas, preconceituosos, reacionários e 

intolerantes, os Bolsonaros têm uma predileção pelo monossílabo anal. Um outro Bolsonaro, também com mandato, 
está surfando nas manchetes por ameaçar de morte uma jornalista. Assim como o irmão, no texto das ameaças 

enviadas à moça a referência ao ânus é ampla. Deve ser um hábito vocabular da família. 
 

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

No balaio da depressão pós-parto (VERA IACONELLI) 
 

Síndromes e rótulos caem no gosto da mídia e do povo, mas nem sempre explicam o que há com o paciente 
 

A MÍDIA adora os rótulos de doenças que dão visibilidade aos males da humanidade e o cidadão acredita em 

cada nova síndrome que surge e que, agora sim, vai explicar o que se passa com ele. Síndromes são um bom 

exemplo da busca por nomear coisas que não sabemos de fato por que ocorrem e que juntamos em grupos de 
sintomas aleatórios para depois buscar os tratamentos adequados a preços módicos.  

Mesmo os diagnósticos mais consagrados podem sofrer distorções para se tornarem mais palatáveis ao público, o 
que explicaria o fato de que hoje as crianças são grandes candidatas ao transtorno do espectro autista (TEA) e 

simplesmente não são mais diagnosticadas como psicóticas. Em algum lugar da moral psiquiátrica e do senso comum, 

supõe-se maior dignidade no primeiro diagnóstico do que no segundo? 
Um diagnóstico que também caiu nas graças da mídia e de alguns profissionais —muitos dos quais não têm 

formação em psicologia, psiquiatria ou psicanálise— é o da depressão pós-parto. Espécie de “balaio de gatos” dentro 
do qual qualquer sofrimento que surja depois do nascimento de um filho é colocado, a DPP, como se costuma 

chamar, consegue ser dos quadros mais mal diagnosticados. 
  

 
 

Silhueta de mulher grávida - João Wainer/Folhapress 
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Subdiagnosticado quando ocorre, e superdiagnosticado, quando não —um verdadeiro feito. O critério parece ser: 
aconteceu depois do nascimento de um filho? É DPP!  Se não bastasse, ainda faz supor, com o uso do adjetivo “pós-

parto”, que se trataria de outra categoria de depressão.  Somatizações graves, psicoses, fobias e outras formas de 
sofrimento desaparecem diante das três letrinhas mágicas e suas medicações subsequentes —o uso indiscriminado, 

alarmante e sabidamente nocivo de Equilid, é um exemplo. 

Pensemos juntos. O que se passa depois que um bebê vem ao mundo? Basicamente os arranjos que você lutou 
tanto para organizar na sua vida serão remanejados num longo processo de perdas e ganhos. A palavra mais 

adequada para lidar com essas perdas é luto. Luto não é depressão, o que, embora pareça óbvio, nunca é demais 
lembrar. Ficamos tristes e não há nada de errado com isso, a não ser que tenhamos como meta levar a vida de um 

autômato. E quem disse que isso só acontece com as mulheres que pariram?  
O pais de bebês também se deprimem em alarmantes 10% dos casos. Mulheres que adotaram, ou seja, não 

passaram por processos hormonais ligados à gestação e ao parto, fazem seus lutos (o famoso “baby blues”) e, por 

vezes, se deprimem. Os hormônios facilitam o humor mais depressivo, mas não justificam uma depressão maior. 
Assim como no caso de diagnosticar psicose como sendo autismo, pois o autismo tornou-se socialmente 

palatável, alguns podem imaginar que o diagnóstico de DPP caia melhor do que o simples e perturbador fato de que 
sofremos depois de termos um bebê lindo e saudável. Que tipo de mulher ingrata ficaria inconsolável depois de 

ganhar um presente como este?  

Medicações podem ser muito bem-vindas em casos graves de depressão em homens e mulheres, mas não nos 
iludamos. Sem dar a devida dignidade a essa história, usando a medicação para calar a boca do paciente, só 

protelamos o inevitável. No balaio de qualquer distúrbio psíquico tem um sujeito esperando para ser considerado. De 
lutos, nós brasileiros deveríamos entender mais. 
 

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. 
 

Médicas falam de assédio e do movimento #metoo em artigos científicos 
(ÍSIS NÓBILE DINIZ) 
 

Textos na revista médica Jama falam da importância de trazer assunto para a área 
 

"DO PONTO de vista de uma cirurgiã e uma das poucas reitoras de escolas de medicina, parece que a sociedade 

dos EUA está à beira de uma mudança na abordagem do assédio sexual", escreveu a médica Julie A. Freischlag, da 
Faculdade de Medicina de Wake Forest, no estado americano de Carolina do Norte. O título do artigo dela, publicado 

neste mês na revista Jama (Journal of American Medical Association), indica o timing da discussão: "Uma 

consequência do movimento #metoo" ("eu também"). 
A onda de denúncias de assédios começou no ano passado na área de entretenimento, mas aos poucos deixou 

de se restringir a ela. Agora, diz a médica, é hora de mulheres (e homens) serem corajosos e trazerem a discussão 
também para a medicina.  "Políticas [contra discriminação e assédio] nem sempre são colocadas em prática e 

incidentes nem sempre são relatados por medo de retaliação", escreve ela.  
Outro artigo publicado na revista médica Jama junto com o texto de Freischlag traz uma pesquisa feita com 

14.405 formandos em medicina no ano passado nos EUA. Desses, 33% relataram terem ouvido comentários sexistas, 

racistas ou com outras ofensas ou recebido notas baixas, recusas a treinamento ou a prêmios por causa de seu sexo, 
identidade de gênero, orientação sexual, raça ou etnia. 

"O que aconteceu nas escolas de medicina desde outubro de 2017 e o movimento #metoo?", pergunta Karen 
Antman, reitora da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston e autora do texto.  Um questionário sobre o 

assunto foi enviado para os reitores de 140 escolas de medicina nos EUA em fevereiro deste ano.  

Vinte e um responderam, e apenas seis viram um aumento no número de reclamações sobre assédio sexual 
desde outubro de 2016.  Curiosamente, três desses seis receberam novas alegações graves de ex-alunas -- uma 

delas, por exemplo, disse que foi aconselhada pela administração da escola a não prestar queixa na época para não 
prejudicar suas chances de entrar na residência.  

Dos bastidores de Hollywood o tema foi para as telas. Novas séries e episódios de temática médica têm retratado 
o problema como é o caso de "The Good Doctor". Em episódio que foi ao ar em dezembro, a médica Claire Brown 

(Antonia Thomas) é assediada pelo colega Matt Coyle (Eric Winter).  
 

 

Assédio na medicina fictícia 
 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1597408588240153-assedio-na-medicina-ficticia
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Na série médica "The Resident", que estreou neste ano, a enfermeira Nicolette Nevin, interpretada pela atriz 
Emily VanCamp, é assediada por um atleta famoso internado/Divulgação 

BRASIL 
 

O tema abuso na faculdade de medicina não é novo, mas hoje mobiliza mais as médicas -- há desde grupos de 
WhatsApp para trocas de informações e relatos a coletivos dentro das escolas. "Nos últimos quatro anos, cresceram 

muitos os coletivos feministas e também em defesa de LGBT, negros e indígenas", diz Prislaine Krodi, psicóloga do 
USP Mulheres. Outros são o Coletivo de Mulheres Medicina Unicamp (MUDA), Coletivo Feminista Geni da Faculdade 

de Medicina da USP, Coletivo Feminista Estrelas do Sul, da Faculdade de Medicina de Catanduva (SP) e o Coletivo de 
Mulheres Medicina Estácio de Sá (Rio). 

O USP Mulheres foi criado quase concomitantemente à Rede Não Cala USP, na qual cerca de 200 professoras e 

pesquisadoras começaram a debater o fim da violência sexual e de gênero na universidade após abusos relatados por 
alunas da Faculdade de Medicina da USP em 2014. Na época, o Ministério Público do Estado de São Paulo apurou 

as denúncias de violência ocorridas dentro da faculdade de medicina e a Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp) instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as queixas de estupros e outras 

violações em unidades de ensino paulistas.  

Uma das recomendações do Ministério Público feita à USP era de manter em funcionamento grupos de trabalho e 
comissões de direitos humanos. Já a CPI solicitou que fossem publicadas estatísticas de vítimas de trotes e outras 

violências praticadas nas faculdades e universidades do Estado de São Paulo. No caso dos estupros, um aluno foi réu 
e absolvido em 2017. 

Segundo pesquisa com 317 estudantes da graduação de medicina da USP, coordenada em 2013 pela professora 

Maria Fernanda Tourinho Peres, 92,3% afirmam terem sofrido algum tipo de assédio ou discriminação. Maria Cristina 
Pereira Lima, vice-diretora da Faculdade de Medicina da Unesp e autora de estudos sobre trotes violentos, afirma que 

a universidade é um retrato da sociedade que estimula mais a competição do que a colaboração. "De qualquer 
maneira, as pessoas hoje estão mais prontas para denunciar a violência." 
  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1547374-apos-relatos-de-abusos-medicina-da-usp-estuda-barrar-bebidas-em-festas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1701071-meninas-formam-coletivos-feministas-em-escolas-de-ensino-medio-de-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1547981-estudantes-de-medicina-se-silenciam-sobre-relatos-de-abuso-sexual-na-usp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1551280-relatorio-aponta-abusos-constantes-na-faculdade-de-medicina-da-usp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/12/1556693-alunos-de-centro-academico-da-usp-dizem-desconhecer-abuso-na-medicina.shtml
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DEPOIMENTO 
 

Leia depoimento da cirurgiã de São Paulo, Samara, 34 (nome fictício), em que ela relata os 
assédios sofridos durante a residência. "No hospital onde eu queria fazer residência, o chefe do pronto-socorro me 

disse que eles não gostavam de mulher e que eu teria que provar que era capaz de estar ali todos os dias. Eu era 
recém-formada, tinha 24 anos e acabado de fazer a prova para uma das 12 vagas de residência médica em cirurgia 

geral no hospital mais concorrido da cidade de São Paulo.  
Reagi sorrindo ao comentário. Achei que ele estivesse brincando, mas, após passar na prova, percebi que as 

exceções eram os professores que nos tratavam bem. Vivenciei dois anos de assédios morais contra as alunas. Na 

medicina, há muito assédio moral e comentários sexistas, principalmente em áreas de predomínio masculino como a 
cirurgia, a ortopedia e a anestesia. Quando cursei residência médica, a turma estava repleta de alunas e todas éramos 

dedicadas. Mesmo assim, os professores falavam que não gostavam de nós porque ‘mulheres fazem muita fofoca’.  
Toda vez que entrava em cirurgia, ouvia a mesma piada. Os professores perguntavam se eu queria o pijama 

cirúrgico rosa (a cor da indumentária é verde). E, quando havia uma cirurgia mais complexa, davam preferência aos 

homens. Se não tivesse um número suficiente para todos, nós ficávamos sem participar. Ao mesmo tempo, por ser 
brava, falavam que eu era mais ‘macho’ que muito cirurgião. Valorizavam.  

Era pior para as alunas, mas todos os residentes eram assediados diariamente. No primeiro ano, não podíamos 
almoçar. Se alguém nos visse almoçando, éramos impedidos de operar no dia em questão. A solidariedade vinha dos 

enfermeiros que nos ofereciam escondido café e pão.  
Também não podíamos frequentar a lanchonete nem utilizar o elevador, só as escadas. Apesar de haver camas 

para o descanso, os residentes eram impedidos de usá-las. Dormíamos durante os plantões de até 36 horas em uma 

sala de materiais. Deitávamos sobre um armário, uma espécie de balcão, forrado com um lençol. Além disso, éramos 
esculachados na frente dos pacientes ao retificar algum detalhe dito pelos chefes ou residentes mais velhos. Alguns 

residentes choravam e os pacientes é que nos consolavam. 
Hoje penso como me submeti a tudo aquilo. Mas era uma cultura enraizada, achávamos que ser residente era 

assim e que não havia opção senão aceitar, mesmo sabendo que estava errado. Mas as coisas estão mudando. Há 

mais informação, os alunos não aceitam mais certas situações e os médicos têm tomado consciência de que tudo isso 
está errado." 
 

ÍSIS NÓBILE DINIZ é jornalista e escreve para esta publicação. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Abril de 2018. 
 

Pedagogia positiva (LUIZ FELIPE PONDÉ) 
 

Esconder qualquer forma de negatividade na experiência de formação é um erro 
 



 

CONSIDERO a pedagogia, entre todas as ciências humanas, a mais perdida. Só não deixa de existir, pura e 
simplesmente, porque ainda existem crianças e precisamos deixá-las em algum lugar pra se ocuparem e aprenderem, 

quando muito, coisas essenciais, como não matar os coleguinhas, contas de matemática (por enquanto) e ler e escrever 
(por enquanto). A pedagogia é a “ciência” que dá um tom sério para essa atividade de ocupação das crianças. 











————————————————————————————————————————————— 
 22 

Uma nova modinha assola a coitada da pedagogia. A tal da pedagogia positiva. O que viria a ser essa modinha, em 
poucas palavras? Simples: ensine apenas elogiando os alunos. Veja bem, qualquer professor que tenha o mínimo de amor e 

cuidado com seus alunos não irá maltratá-los. Ninguém consegue muita coisa humilhando alguém no processo do ensino. 
Apesar de, infelizmente, existirem muitos professores que exercem sua função a partir do ressentimento de se sentirem 

irrelevantes e anônimos e da simples pobreza material devido aos salários miseráveis que ganham. Mas, dito isso, vejamos 
de mais perto o dano que uma pedagogia positiva pode causar aos já devastados jovens que estamos criando nesse mundo 

de idiotas de tudo. 

A tese central parece ser que você não deve constranger um aluno apontando seus erros. De novo: é evidente que 
devemos apontar erros com cuidado porque erros ferem nossa autoestima, pouco importa se você tem 8 ou 80 anos. Mas 

dizer que devemos sempre ver tudo do “ponto de vista positivo” ou esconder qualquer forma de negatividade na experiência 
de formação é um erro típico da virada paradigmática para a idiotia que acometeu o mundo desde o fim da Guerra Fria. 

Olhar as coisas de “um ponto de vista positivo”, neste sentido, não significa apenas olhar o lado “legal das coisas”. Significa 
a busca da eliminação das dimensões negativas (diria eu, quase no sentido dialético) da realidade. Qualquer pessoa 

minimamente madura sabe que a negatividade é elemento essencial da preparação de uma pessoa pra vida adulta. 
Os ruídos, as contradições, os fracassos, os momentos de desespero e de derrota nos ensinam mais do que o sucesso. 

O sucesso, ao contrário, pode fazer de você uma pessoa retardada mental que pensa que tudo pode ser passível de 

enquadramento em alguns poucos passos “positivos”. Esta forma de pedagogia positiva descende direto de um utilitarismo 
degradado. 

O utilitarismo é uma escola ética britânica, de enorme impacto no mundo contemporâneo, que define o bem como a 
aquisição de bem-estar para a maioria da população. Nada contra. Quem quer sofrer, afinal de contas? O problema da 

aplicação sistemática e absoluta do utilitarismo, já apontado por críticos da teoria, como Aldous Huxley (1894-1963), é que 
ele desumaniza o homem na medida em que o torna escravo de “mais bem-estar”. Nesse processo, chegamos ao ponto de 

abrir mão de qualquer coisa que não some a esse aumento de bem-estar. O resultado é que nos transformamos em 
retardados alegres. E aí voltamos à pedagogia positiva. Ao negar sistematicamente a contradição e a negatividade na 

experiência da formação, nos juntamos à já crescente tendência de recusa do amadurecimento, presente no utilitarismo 

absoluto, que anda passo a passo com o chamado empoderamento do consumidor, que é, em si, uma criança velha 
exigindo sua satisfação contínua. 

A negatividade, compreendida como a experiência do contraditório e do incontrolável pelo meu desejo de felicidade 
narcísica, ao ser eliminada da equação pedagógica, reduz a educação a um vazio de humanidade. A humanidade é muito 

mais humana no contato com a negatividade do que com a positividade. Aquela nos ensina os limites e os fracassos (e a 
vida é cercada pelo fracasso), esta nos ensina que Papai Noel tem sempre nosso nome em seu coração. Depois, quando 

encontramos esses jovens por aí e os chamamos de milênios chatos e mimados, não lembramos que nós os ensinamos a 
incapacidade de lidar com a negatividade. Esta incapacidade habita o vazio de nossos corações de adultos imaturos a 

abraçar árvores por aí. 
 

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, Abril de 2018. 
 

A decisão do governo de incluir terapias alternativas na cobertura do SUS é correta? SIM 
 

Qualidade de vida também é saúde (DANIEL AMADO) 
 

A REDE pública de saúde oferta 29 práticas integrativas e complementares. São atividades como ioga, 

acupuntura, homeopatia, quiropraxia e tai chi chuan que, ao longo de 12 anos, passaram a fazer parte do SUS por 

sua relevância na promoção da saúde e bem-estar da população. O modelo adotado pelo Ministério da Saúde está 
absolutamente de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde e atende a um pleito de gestores, 

trabalhadores e usuários nas Conferências Nacionais de Saúde.  
O recente avanço na oferta dessas práticas —nos últimos dois anos, o Ministério da Saúde incorporou 24 

modalidades — reforça o compromisso com uma saúde pública cada vez mais voltada à prevenção de doenças e 

qualidade de vida dos cidadãos. Um modelo mais resolutivo e, associado à expansão da atenção básica e da atuação 
dos agentes comunitários de saúde, mais preparado para responder a desafios impostos pelo envelhecimento 

populacional e aumento das doenças crônicas não transmissíveis. 
Somos pioneiros. Há 12 anos, quando o Ministério da Saúde incorporou acupuntura e homeopatia também houve 

debate. Mas, hoje, colhemos os benefícios da oferta mais ampla. Atingimos, por ano, mais de 5 milhões de brasileiros 

de 3.173 municípios e 9.350 estabelecimentos do SUS, 88% na atenção básica. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/sus-inclui-dez-novas-terapias-alternativas-como-a-de-florais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/sus-inclui-dez-novas-terapias-alternativas-como-a-de-florais.shtml
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Em posto de saúde de Brasília, mães aprendem a fazer em seus bebês a shantala, prática de massagem originária 
da Índia - Pedro Ladeira/Folhapress 

  

As experiências e pesquisas apresentadas no 1º Congresso Internacional de Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde Pública, sediado no Brasil, com mais de 900 trabalhos apresentados, apontam resultados 
concretos na redução de dor, ansiedade, estresse e outros sintomas. Essas atividades não substituem o tratamento 

convencional. Como o próprio nome diz, são oferecidas de forma complementar ao cuidado realizado nas unidades de 

saúde e por profissionais que tenham formação específica. 
É importante esclarecer ainda que não há ônus ao orçamento. Essas modalidades estão dentro do recurso já 

disponível no Piso da Atenção Básica, que é de R$ 17,2 bilhões por ano para todo o país. Gestores estaduais e 
municipais, como prevê a legislação, organizam a oferta conforme suas necessidades.  Assim como no Brasil, outros 

países já incluíram as práticas em suas rotinas. A Suíça oferece em seu sistema público homeopatia, antroposofia, 

fitoterapia. Na Inglaterra, o sistema oferta hipnose, meditação, massagem, quiropraxia e musicoterapia. No México, 
há fitoterapia, homeopatia e quiropraxia. Todos baseados em ampla produção científica, que tem mostrado a 

segurança e efetividade dessas modalidades para a saúde das pessoas.  
Levantamento feito pelo Ministério da Saúde apontou quase cem periódicos que abordam os benefícios dessas 

práticas, como o American Journal of Chinese Medicine e o European Journal of Integrative Medicine. No Brasil, o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) também financia grupo de pesquisa sobre o 

tema e um consórcio acadêmico com mais de 50 universidades que auxiliam na tomada de decisões nas políticas 

públicas. Já são 460 pedidos de pesquisadores-doutores para entrar no consórcio. Assim, há respaldo científico, há 
respaldo na experiência dos profissionais e dos usuários, e da maior autoridade de saúde do mundo, a Organização 

Mundial de Saúde. As práticas integrativas e complementares promovem o bem-estar do indivíduo. 
A inclusão no SUS é fundamental para promover saúde. O Ministério da Saúde conta com o apoio dos conselhos 

de classe de farmácia, enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional, e continuará trabalhando para a qualidade de 

vida dos cidadãos. 
 

DANIEL AMADO é Educador físico e gestor de saúde pública há dez anos, é coordenador de Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde do Ministério da Saúde. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Abril de 2018. 
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A decisão do governo de incluir terapias alternativas na cobertura do SUS é correta? NÃO 
 

Efeito placebo nos postos de saúde (HENRIQUE BATISTA E SILVA) 
 

 
  

Sessão de Shantala para bebês oferecida no posto de saúde em cidade da região metropolitana de Brasília /Pedro 
Ladeira/Folhapress 

 

NO BRASIL, assim como na maioria dos países do Ocidente, o diagnóstico e o tratamento de doenças são 
conduzidos a partir de procedimentos cientificamente comprovados. Isso implica considerar válidos para a boa 

assistência aos pacientes apenas os medicamentos, métodos e abordagens terapêuticas que contam com validação 

científica. 
Ou seja, após passarem por todas as etapas da pesquisa e da experiência clínica, conseguem acumular 

conclusões fortes o suficiente de que seus riscos são reduzidos e de que há maiores chances de êxito após a 
aplicação. Tal zelo preserva o binômio segurança e eficácia, fundamental para a prática médica. Contudo, apesar de 

todo esse rigor científico, o emprego das terapêuticas validadas permanece ainda suscetível às incertezas decorrentes 
da resposta do organismo de cada paciente. Também sofre a influência dos cenários de prática, muitas vezes 

desprovidos de recursos adequados. 

Assim, preocupado com a qualidade dos meios oferecidos à população na promoção da saúde e na luta contra a 
doença, o Conselho Federal de Medicina (CFM) considera um equívoco a inclusão de práticas integrativas no rol de 

serviços oferecidos no Sistema Único de Saúde (SUS), atribuindo-lhes garantias de resultados que não contam com a 
confirmação de pesquisas científicas com metodologia comprovadamente reconhecida. Essas práticas não apresentam 

resolubilidade, conforme as melhores evidências científicas disponíveis. Na melhor das hipóteses, oferecem um efeito 

placebo aos seus adeptos: o seu uso por um doente otimista pode gerar a percepção de efeito semelhante ao de um 
procedimento já testado e reconhecido pela ciência. Porém, isso não significa cura ou melhora duradoura. 

Pode, em algumas circunstâncias, retardar o início de tratamentos necessários, comprometendo ainda mais o 
quadro de enfermidades, com a redução de chances de recuperação e, no limite, até com o aumento do risco de 

morte. A oferta dessas práticas no SUS é um tema sério, pela confusão que gera na população no momento de optar 
entre tratamento alternativo e um realmente eficaz. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/sus-inclui-dez-novas-terapias-alternativas-como-a-de-florais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci/2018/03/efeito-placebo-explica-beneficios-de-terapias-alternativas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci/2018/03/efeito-placebo-explica-beneficios-de-terapias-alternativas.shtml
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Por isso, num contexto de alerta, cabe aos médicos somente atuar na medicina com procedimentos e 
terapêuticas que têm validade científica. Dentre as 29 práticas integrativas no SUS anunciadas pelo governo, isso 

ocorre apenas com a homeopatia e a acupuntura. Ambas são especialidades médicas, que observam protocolos 
clínicos, compromissos e responsabilidades éticas. Porém, o equívoco da incorporação dessas práticas ao SUS não 

reside apenas na ausência de comprovação de sua segurança e eficácia no tratamento. Também precisa ser 

considerado o impacto que a medida traz para a rede pública, do ponto de vista de seu financiamento. 
Evidentemente, oferecer nos postos de saúde acesso à apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação 

familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos e terapia de florais, por exemplo, exigirá verbas 
que poderiam ser mais bem aplicadas na contratação de profissionais e compra de medicamentos, equipamentos e 

insumos, atualmente prejudicados. Assim, a incorporação dessas práticas ao SUS contribui para o uso indevido de 
recursos públicos, agravando o quadro de um sistema já marcado por carências e faltas, e que há tempos clama por 

competência administrativa. 

Por isso, a gestão do SUS deve agir com cautela, fazendo escolhas corretas e atentas às reais prioridades e 
necessidades dos profissionais e da população. Sem isso, o governo oferecerá à nação um grande placebo —que, 

como todos os outros, não trará a resposta definitiva para os problemas de saúde dos brasileiros. 
 

HENRIQUE BATISTA E SILVA é Cardiologista, 74, é secretário-geral do Conselho Federal de Medicina (CFM). Jornal 
FOLHA DE SÃO PAULO, Abril de 2018. 
 
 


