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AINDA AS VEIAS ABERTAS - Megamineração: não são acidentes  
(ANA MARIA FERNÁNDEZ) 
 

 
 

por Antônio Cruz/Agência Brasil 
 

EM MENOS de um mês assistimos a dois graves acontecimentos que materializam os impactos negativos da 
megamineração – um na Argentina, outro no Brasil. Os desastres não são acidentes. A voracidade das 

transnacionais pressiona governos por novas desregulamentações que garantam seu acesso aos recursos naturais 

e flexibiliAna Maria Fernández 
A ruptura da barragem Fundão e o grave dano da barragem de Santarém, na mina Samarco Mineração S.A., 

no dia 5 de novembro de 2015, em Mariana, Minas Gerais, produziu uma corrente de lodo com resíduos da 
exploração mineral que destruiu o povoado de Bento Rodrigues, provocando um número de vítimas mortais ainda 

não conhecido com precisão e contaminando a Bacia do Rio Doce, que abastece de água quinze importantes 
cidades. A Samarco explora minério de ferro por meio de uma joint venture integrada pelas empresas Vale (Brasil) 

e BHP Billiton (anglo-australiana). Essas empresas, as duas maiores mineradoras do mundo, descreveram o 

evento protagonizado pela Samarco como um “lamentável e triste acidente”.1 
Por sua vez, na Argentina, a mina de ouro e prata Veladero está a mais de 4,2 mil metros do nível do mar, 

sobre a cordilheira dos Andes, no departamento de Iglesias, acima da localidade de Jáchal, província de San Juan. 
Ela pertence à empresa Barrick Gold, com sede no Canadá, companhia que está entre as dez maiores mineradoras 

do mundo, a primeira em extração de ouro. No dia 11 de outubro de 2015, ela deixou vazar 1 milhão de litros de 

água com cianeto, que atingiram o leito do Rio Potrerillos. A contaminação da água para consumo afetou o 
abastecimento de Jáchal e comprometeu gravemente a produção agrícola rio abaixo. 
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Em ambos os casos, caracterizá-los como acidente é uma forma a mais de naturalizar uma lógica que 
invisibiliza ou minimiza a importância dos impactos sociais e ecológicos da megamineração. Esses projetos 

geraram múltiplas e crescentes resistências. As estratégias empresariais incluem desde a coerção direta em alguns 
casos até campanhas de disseminação de fundos em instituições e comunidades, financiamento de campanhas 

eleitorais e pressão para que o Estado aprofunde e amplie as medidas de fomento e defesa da atividade2 já 

promovidas pela estratégia mineral do Banco Mundial3 nos anos 1990. Um conjunto de normas legais, reformas 
constitucionais que outorgam a decisão sobre os recursos naturais a estados ou províncias e a criação de 

competências de controle ambiental dependentes das próprias áreas que têm como incumbência promover a 
mineração são parte das razões que tornaram possíveis projetos como os de Veladero e da Samarco. 

A própria existência desses projetos é expressão de uma correlação de forças em que resistências foram 
ignoradas e sub-representadas politicamente com vistas a favorecer um modelo de “desenvolvimento” mineral que 

subordina as demais prioridades àquela de obter divisas. Desde as reformas estruturais operadas nos marcos do 

grande endividamento e dos condicionantes externos gerados pelo neoliberalismo, com sua aposta dogmática no 
capital estrangeiro, até as urgências dos governos progressistas ante a recorrente restrição externa, a obtenção 

de divisas é o principal fator interno de aceitação da megamineração. 
Entre os motivos externos, encontra-se a demanda real por minerais, muitos deles estratégicos para os países 

compradores.4 Esse é claramente o caso da exploração de ferro para abastecer a demanda da China. Ademais, a 

hegemonia da valorização financeira, o comportamento especulativo dos capitais e a visão dominante, que 
incentiva a busca de lucros extraordinários, alimentam os investimentos na megamineração. 

 


 

Vista aérea da região afetada pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG) - 
26/01/2019 (Andre Penner/AP) 
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Graças às condições extremas que garantem alta rentabilidade para os projetos construídos na América 
Latina, as empresas conseguem se capitalizar nas principais Bolsas de Valores. Nesse sentido, o negócio da  

megamineração é uma atividade não apenas de extração, mas também de valorização das empresas de mineraçã o 
e seus derivados financeiros. 

Considerando os elevados custos dos processos de fechamento das minas e os eventuais ônus de enfrentar a 

responsabilidade para com eventos como os produzidos por Veladero e Samarco, é relevante levar em conta que 
parte substancial do negócio da mineração provém da externalização desses danos colaterais, para os quais é 

funcional o quadro jurídico flexível criado para atrair investimentos. Esse negócio também recorre a formas 
societárias e mecanismos que permitem obter lucro durante parte do ciclo de vida do projeto, quebrar em seguida 

a empresa e/ou transferir ao Estado e à sociedade uma parte substancial dos custos. 
Nesse sentido, nos dois casos observa-se a estratégia das empresas de minimizar suas próprias 

responsabilidades econômicas e tentar transferi-las para os trabalhadores, sugerindo sua suposta negligência; 

para a natureza, argumentando que um terremoto poderia ter provocado a quebra da barragem da Samarco e que 
o intenso frio no congelamento de uma válvula teria causado o evento da Veladero; ou então para o Estado, 

alegando o atraso em um procedimento de controle ou avaliação. Em aparente paradoxo, a flexibilidade ambiental 
definida como uma condição para o investimento é o argumento apresentado para tentar não tirar as 

consequências da falta de cuidado para com a população e o meio ambiente. 

De forma análoga, a justificativa para a megamineração em nome da criação de empregos não é apenas 
questionável à luz dos resultados. Os vazamentos de cianeto ou as rupturas de barragens põem em discussão não 

só a qualidade desses empregos em relação ao risco, mas também as consequências para as ocupações em todos 
os demais setores afetados pelos impactos negativos de tais eventos. 

Em suma, a megamineração concentra localmente os impactos negativos e desloca para o exterior grande 

parte dos benefícios. Por isso, ela é o oposto de uma atividade que contribui para o desenvolvimento  e menos 
ainda para o “bem viver”.5 Não é a estratégia de marketing de “mineração responsável” ou da “responsabilidade 

social corporativa” que permitirá evitar ou reduzir os danos irreversíveis e as externalidades da megamineração.  
Além disso, a construção de um imaginário que vê no extrativismo exportador um modelo sem alternativa a 

não ser discutir seus modos de fazer acaba obscurecendo outras possibilidades de produção. O mesmo ocorre 
quando se alegam “razões de Estado” para tentar justificar o sacrifíc io de alguns ecossistemas e modos de vida a 

fim de obter divisas em busca de equilíbrios externos. Em qualquer caso, expressa-se uma hierarquia de valores 

que os movimentos de resistência tornam visível e colocam em questão. 
Qual é o valor da água e da vida perdidas em Bento Rodrigues e em todos os ecossistemas impactados? É 

essa incomensurabilidade que funda a permanência e o aprofundamento dos conflitos com a megamineração. 
Nem reduzir a probabilidade de ocorrência, nem mitigar os danos, nem indenizar ou compensar podem resolver os 

conflitos. Não se trata de um tipo de capital para ser convertido em outro, porque para grande parte da sociedade 

a vida não é capital. 
É por isso que não se pode pensar o conteúdo do conflito de modo equivalente a uma disputa em torno de 

dinheiro. Mesmo supondo que existisse a disponibilidade de ferramentas mais sofisticadas de cálculo e as mais 
aprimoradas formas de “governança”, elas não poderiam resolver os conflitos gerados pela megamineração. 

Porque, antes de tudo, trata-se de uma questão moral e política: como usamos os ecossistemas? Quem decide 
sobre sua utilização? No entanto, a megamineração resulta da imposição de uma forma de uso que atende aos 

interesses de corporações internacionais sobre os demais atores e usos. 

Nem os Andes podem ser reduzidos ao ouro que se explora em Veladero, na Argentina, nem o planalto de 
Minas Gerais se reduz ao ferro a ser extraído pela Samarco. Se esses projetos existem hoje é porque se impôs 

uma maneira de olhar para os ecossistemas envolvidos como se eles fossem territórios antes improdutivos e 
quase “desabitados”, aos quais seria necessário levar investimentos para “desenvolvê -los” e torná-los 

“competitivos”. Trata-se, porém, de uma construção social cuidadosamente naturalizada, com muitas dimensões 

implícitas que são subtraídas do debate público.  
Não por acaso a busca da “licença social para operar” é uma tarefa empreendida somente quando a 

exploração é um fato consumado; no melhor dos casos, trata-se de formas de gestão dos conflitos gerados pela 
pressão da atividade da mineração sobre os grupos sociais cujo uso preexistia ao uso imposto. O consentimento 

prévio e informado das comunidades ainda não saiu do papel. Enquanto isso, as questões-chave continuam 

pendentes: que mineração é necessária para que projeto de sociedade?  
Quais seriam os projetos alternativos de produção com capacidade de gerar mais e melhores postos de 

trabalho com qualidade e estabilidade, e com o protagonismo das populações locais nas áreas disputadas pela 
mineração? Quais seriam os resultados de projetos produtivos alternativos se estes tivessem a mesma promoção 

que tem hoje o setor da mineração? 
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Rompimento de barragem no distrito de Bento Rodrigues, zona rural de Mariana 
  

Resolver a restrição externa apostando em ganhar divisas ao atrair investimentos em mineração para a 

exportação é muito caro não só porque isso primariza nossas economias, mas também porque se entrega um 
valor incomensurável em troca de algumas divisas que continuarão a ser insuficientes, reproduzindo-se o círculo 

de entrega da natureza em troca de capital. A restrição externa deve ser tratada de forma diferente. Um 

repertório tradicional de ações deverá incluir ainda a substituição de importações, moderando a importação de 
certos bens de consumo de luxo e o aumento do valor agregado das exportações. Essas políticas exigem apoio 

político da maioria para superar a inércia rentista das elites e dos grupos concentrados de poder. Além disso, 
considerando que tanto o Brasil quanto a Argentina exportaram no interior da América Latina mais produtos 

industriais que para o resto do mundo, o aprofundamento do Sucre,6 ou sua evolução para uma moeda de troca 

latino-americana, e a adoção de políticas ativas de complementaridade ajudariam a criar postos de trabalho reais 
e reduzir a restrição externa. Somos obrigados a explorar novas formas de equilíbrio externo e inovar. Isso porque 

os impactos da megamineração não são acidentes. A voracidade das transnacionais pressiona os governos para 
novas desregulamentações que garantam seu acesso aos recursos naturais e aumentem a flexibilidade das normas 

ambientais e trabalhistas.7 E elas estão avançando, dos Andes até a Amazônia. 











————————————————————————————————————————————— 
 6 

1 “Vale diz que é ‘mera acionista’ da Samarco”, Brasil 247, 11 nov. 2015.  
 

2 Clarissa Reis Oliveira, Quem é quem nas discussões do novo Código da Mineração, Ibase, Rio de Janeiro, 2014.  
 

3 Banco Mundial, “A Mining Strategy for Latin America and the Caribbean” [Estratégia de mineração para América 
Latina e Caribe], World Bank Technical Paper n.345, Washington, 1996. 
 

4 Monica Bruckmann, Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana, Red Unesco/Universidad de 
las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable, 2011. 
 

5 Eugenio Zaffaroni, La Pachamama y los humanos, Colihue, Buenos Aires, 2011. 
 

6 Carlos Zúñiga Romero (comp.), “Tratado constitutivo del sistema unificado de compensación regional de  pagos 
(SUCRE)”, Revista de Derecho Económico, Tomo 3, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2011.  
 

7 A discussão atual do Código da Mineração no Brasil é reveladora desses intentos. Ver Juliana Malerba, “Mais além da 
mineração: as pretensões do novo código mineral quanto ao acesso à água e à terra”, Brasil em 5, 12 out. 2015.  

 

ANA MARIA FERNÁNDEZ é professora da Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires e pós -
doutoranda no Ippur/UFRJ. Jornal LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL, janeiro de 2019. 

 

DESASTRES AMBIENTAIS E BARRAGENS DE MINERAÇÃO – O que 
mão se aprendeu com a tragédia do Rio Doce (BRUNO MILANEZ, LUIZ JARDIM e 

TATIANA RIBEIRO) 
 

Apesar dos riscos e da tragédia da Samarco, o licenciamento ambiental de barragens de rejeito vem sendo feito 
de forma pouco rigorosa no Brasil. Entre os problemas estão o subdimensionamento das áreas de influência, a 
desconsideração dos potenciais danos a comunidades e a avaliação insuficiente de alternativas tecnológicas  
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É DE AMPLO conhecimento que a extração mineral gera impactos negativos sobre o meio ambiente e as 
pessoas que vivem em seu entorno. Entre esses impactos, a geração de rejeitos passou a ser discutida no Brasil 

após a tragédia decorrente do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG). Apesar do crescente 
questionamento, grandes mineradoras continuam insistindo no uso de barragens para a destinação de rejeitos.  

A geração de resíduos é um processo inerente à mineração. As reservas de ferro no Brasil possuem um teor médio 

de 51%; para o alumínio, a concentração cai para 44%; no caso do ouro, é inferior a 1%. O que não é minério 
precisa ser depositado em algum lugar, pois não apresenta valor econômico para as mineradoras. Os efeitos 

sociais e ambientais desses descartes são variados, causando contaminação de corpos de água e, no caso de 
falhas de barragens, destruição de rios e morte de pessoas. 

Um dos casos mais famosos ocorreu no vale do Rio Ok Tedi, em Papua-Nova Guiné. Nos anos 1980, depois 
de um deslizamento durante a construção de sua barragem, a mineradora BHP (futura BHP Billiton) passou a 

lançar os rejeitos diretamente no rio. O caso ganhou notoriedade quando as comunidades locais processaram a 

mineradora na Austrália, uma vez que o governo local não se mostrava disposto a enfrentar a empresa. Após um 
longo processo judicial, a BHP e as comunidades assinaram um acordo, e a companhia transferiu suas ações na 

mina para uma fundação com sede em Cingapura, reduzindo os riscos de questionamentos sobre futuros 
impactos.1 

No Brasil, um evento semelhante ocorreu no Pará, também na década de 1980, quando a Mineração Rio do 

Norte (MRN) – então uma empresa formada pela Vale, Companhia Brasileira de Alumínio e mais sete mineradoras 
estrangeiras – lançou por quase uma década o rejeito do beneficiamento da bauxita diretamente no Lago Batata, 

tributário do Rio Trombetas. Em 1989, a MRN foi obrigada a iniciar um programa de recuperação que, apesar de 
estar em andamento há mais de vinte anos, ainda não conseguiu recuperar plenamente o sistema ecológico do 

lago. Juntamente com a legislação de controle ambiental, as formas de lidar com o rejeito foram evoluindo, e o 

uso de barragens foi se difundindo. Mas a “solução das barragens” não impediu que a destruição ambiental em 
consequência dos rejeitos continuasse ocorrendo, principalmente por causa das falhas desses sistemas. Entre 

1990 e 2016 foram identificados 105 incidentes de barragens no mundo; todavia, essas ocorrências não se deram 
igualmente ao redor do globo. Assim, 64% das falhas e todas as mortes decorrentes desses eventos foram 

registradas em países periféricos.2 
As ocorrências de incidentes com barragens de rejeito têm diminuído, mas os eventos estão cada vez mais 

violentos e afetando áreas mais extensas. Isso se deve, sobretudo, ao crescimento do volume minerado, que leva 

à construção de barragens maiores e, consequentemente, com maior potencial de destruição.  
No Brasil, uma divisão desigual do risco também se verifica; 80% das barragens existentes em Minas Gerais se 

encontram em setores censitários com predomínio de população não branca, caracterizando uma distribuição 
desproporcional do risco com base na variável raça.3 Por exemplo, em Mariana, nos dois povoados mais afetados 

pelo rompimento da barragem do Fundão, Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, 84% e 80% da população, 

respectivamente, declararam-se de cor parda ou preta no último Censo. 
O uso de barragens de rejeito depende da escolha das empresas. No Brasil, a principal tecnologia para 

beneficiamento de minérios ferrosos é a “via úmida”, na qual o minério é separado por diferença de densidade. 
Esse processo consome grande quantidade de água e ainda gera rejeito na forma de  lama, exigindo a construção 

de barragens. 
Entretanto, existem tecnologias de adensamento e filtração que retiram o excesso de água e permitem que 

os rejeitos sejam dispostos em pasta ou em estado seco. Nessas formas, em caso de rompimento das barragens, 

o impacto socioambiental seria significativamente menor. No caso do minério de ferro, há ainda o beneficiamento 
a seco, que não consome água e não gera rejeito lamoso. Segundo a Vale, essa tecnologia “é relativamente 

simples e não exige grandes adaptações das plantas”.4 Apesar disso, novos projetos vêm sendo aprovados sem 
incorporar o deságue dos resíduos. Daniel Franks, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

compara o deságue de rejeito com navios petroleiros de casco duplo. Ambas são tecnologias viáveis e disponíveis, 

que reduzem os riscos e a gravidade dos impactos. Porém, enquanto as petroleiras aceitaram incorporar a nova 
tecnologia após o vazamento do Exxon Valdez, no Alasca, em 1989, as mineradoras resistem em adotar o 

deságue. Na mineração, Franks reforça que a diminuição do volume de rejeito, o maior aproveitamento da água e 
a redução dos gastos com monitoramento ambiental muitas vezes tornam essa tecnologia economicamente 

viável,5 contestando a percepção de elevação de custos. 

No Brasil, a frequência e a gravidade dos rompimentos de barragem vêm crescendo de forma significativa. 
Entre 2001 e 2015 ocorreram sete falhas graves de barragens somente em Minas Gerais. A mais importante foi o 

rompimento da barragem do Fundão da Samarco (joint-venture da Vale S/A e da BHP Billiton), em Mariana. 
Apesar dos riscos, o licenciamento ambiental de barragens de rejeito vem sendo feito de forma pouco rigorosa. 

Entre os problemas estão o subdimensionamento das áreas de influência, a desconsideração dos potenciais danos 
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a comunidades e a avaliação insuficiente de alternativas tecnológicas. Essas falhas foram identificadas tanto no 
licenciamento da barragem do Fundão6 como nos estudos de impacto ambiental (EIAs) apresentados para o 

licenciamento da barragem Maravilhas III (antiga barragem Congonhas),7 da Vale, e da unidade de disposição de 
rejeitos Alegria Sul,8 da Samarco.9 

A área de influência do Fundão foi arbitrariamente definida como os municípios de Ouro Preto e Mariana, 

desconsiderando a possibilidade de o rejeito chegar ao Rio Doce. O EIA de Maravilhas III repetiu o mesmo 
equívoco, restringindo a área de influência a Itabirito e Nova Lima e ignorando que o rejeito, em caso de 

rompimento, atingiria a bacia hidrográfica. No caso de Alegria Sul, o EIA desconsidera os impactos que a Samarco 
já causou e limita a área de influência a Mariana, Ouro Preto, Santa Bárbara e Catas Altas. Assim, a empresa evita 

debater a retomada de suas atividades e a condição de risco com as comunidades atingidas ao longo do Rio Doce. 
Questões críticas também surgem na escolha do local de instalação. No caso do Fundão, entre os três locais 

listados no EIA foi escolhido o único que poderia causar o rompimento em cadeia de outras barragens (Germano e 

Santarém) e o que estava na menor distância de Bento Rodrigues. A mesma desconsideração ocorreu no EIA de 
Maravilhas III: a Vale pretende construí-la a montante da barragem de Maravilhas II (também da Vale) e da 

represa de Codornas (da mineradora Anglo Gold Ashanti), que poderiam romper  em decorrência de falha de 
Maravilhas III. No caso de ruptura, o rejeito atingiria áreas residenciais em menos de trinta minutos. Para Alegria 

Sul, se houver falha do dique, o rejeito pode atingir Santa Rita Durão, núcleo urbano com quase 1.500 habitantes . 

Essas escolhas das empresas elevam o potencial de destruição das barragens e os riscos para as populações 
próximas. 

De acordo a legislação, os EIAs devem apresentar alternativas à tecnologia adotada e justificativas para sua 
escolha. Esse quesito vem sendo negligenciado nos estudos para disposição de rejeitos de mineração. No caso do 

Fundão, a avaliação de alternativas tecnológicas somente ponderou sobre o método construtivo e o material a ser 

usado na barragem. O EIA de Maravilhas III considerou tecnologias de deságue, porém elas foram descartadas 
por gerar “inconvenientes”, como tráfego de caminhões e movimentação de material. Por fim, o EIA de Alegria Sul 

apenas debateu o método construtivo do vertedouro, sem incluir o deságue do rejeito. Ainda, o estudo não 
mencionou o beneficiamento a seco, apesar de a Vale planejar adotar essa tecnologia em sua unidade de 

beneficiamento em Mariana. 
Falhas dessa natureza estão, de certa forma, por trás da intensidade do desastre no Rio Doce. Apesar de os 

processos de licenciamento de Maravilhas III e de Alegria Sul serem posteriores à tragédia, os problemas 

identificados em seus estudos não vêm sendo questionados pelo poder público. A barragem de Maravilhas III 
recebeu sua licença prévia em junho de 2016. No caso de Alegria Sul, as primeiras audiências públicas ocorreram 

em Ouro Preto em 14 de dezembro de 2016 e em Mariana um dia depois. No caso de Mariana, a audiência foi 
marcada para uma quinta-feira, dia em que os moradores desalojados de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo 

regularmente se reúnem com a Fundação Renova10 para debater seu reassentamento. A coincidência das datas e 

a falta de informação diminuíram consideravelmente a participação dos atingidos na audiência. 
De certa forma, a permissividade do Estado se deve à construção de uma relação promíscua entre governos e 

empresas mineradoras. Ela está relacionada, em grande parte, ao tráfico de influência que era potencializado 
pelas doações empresariais às campanhas eleitorais, admitidas até a reforma eleitoral de 2015.11 Mais do que 

buscar obter poder por meio dos cargos eletivos, as empresas mineradoras financiavam campanhas de candidatos 
de diferentes partidos, garantindo sua influência independentemente do resultado. Por exemplo, em 2014, 

empresas do grupo Vale doaram R$ 79,3 milhões a comitês financeiros, diretórios e candidatos, sendo os maiores 

volumes destinados aos três partidos que chegaram ao segundo turno das eleições presidenciais ou que foram 
eleitos nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo: o PMDB (R$ 23 milhões), do candidato a vice-presidente 

Michel Temer e do governador eleito do Espírito Santo, Paulo Hartung; o PT (R$ 19,3 milhões), da candidata 
vencedora Dilma Rousseff e do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel; e o PSDB (R$ 9,5 milhões), dos 

candidatos derrotados e senadores Aécio Neves (para presidente) e Aloysio Nunes (vice-presidente).12 Essa 

prática se reproduzia em todas as esferas federativas e em ambos os poderes (Executivo e Legislativo), tornando 
seus agentes defensores dos interesses do capital privado e comprometendo a atuação do poder público na 

defesa da sociedade. 
Com o cenário político cuidadosamente controlado pelas empresas, os EIAs contratados pelas grandes 

mineradoras continuam insistindo no pressuposto de que barragens de rejeito seriam a “única solução”, ainda que 

tais estudos apresentem falhas recorrentes, as empresas disponham de tecnologias para a prevenção ou 
tratamento dos rejeitos e os dados indiquem o crescimento dos danos gerados pelas falhas de barragens de 

rejeito. Assim, enquanto os poderes públicos continuarem sendo coniventes com tais processos, a população das 
regiões mineradoras continuará vivendo sob constante risco de novas tragédias, como a que destruiu o vale do 

Rio Doce em 2015. 
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Mais teses sobre banheiros, por favor (CONTARDO CALLIGARIS) 

 
Praticantes da ideologia de gênero querem novas meninas no banheiro dos meninos 

  
NA SEGUNDA retrasada (21), neste espaço, o amigo Pondé se queixou de que há teses universitárias demais 

sobre banheiros públicos: "Nunca imaginei que (banheiros) seriam um dia objeto de PhD em ciências humanas". Dei 
uma olhada na lista das teses do Centre National de la Recherche Scientifique e não achei teses em curso sobre 

banheiros. Claro, isso só vale para a França. 

Pondé quis fazer uma piada e conseguiu: os intelectuais complicam além da conta sobre temas que não 
mereceriam pensamentos sofisticados. Não é? Deve ser possível escrever uma história da segregação urinária e 

defecatória no Ocidente, ou seja, reconstruir os caminhos pelos quais o costume separou meninos e meninas na hora 
de ir ao banheiro. Que mais? Hoje os transgêneros pedem para usar o banheiro do sexo que eles escolheram na sua 

transição: nasci menino e me tornei menina, quero frequentar o banheiro das meninas. 

 

Mariza Dias Costa/Folhapress 

 

Do ponto de vista do pudor público, essa seria a solução mais simples, mas... 

Lembrete: os praticantes da ideologia de gênero são os que professam ideias sobre gênero que dependem não 
dos fatos, mas de suas convicções —religiosas, na maioria dos casos. 

Voltando: ...mas os praticantes da ideologia de gênero dizem que só há dois gêneros e querem que as novas 
meninas frequentem banheiros masculinos. A questão é tratada como um pormenor (os transgêneros são poucos), 

afinal, você quis mudar de sexo? Faça xixi em casa, então. 

Mesmo transgêneros à parte, eu tenho a impressão oposta à de Pondé: para mim, não há teses universitárias 
suficientes sobre banheiros públicos. 

Eu mesmo, por exemplo, fiz uma pesquisa (inédita, aliás) constatando que a maioria dos homens, quando acham 
que não estão sendo vistos, não lava as mãos depois de fazer xixi ou cocô. 

Fora isso, por eu ser psicanalista e psicoterapeuta, sempre entendo a realidade a partir de suas margens. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2019/01/a-cura-hetero.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2019/01/a-cura-hetero.shtml
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Se você quer entender o que foi a União Soviética, o que é melhor? Você se juntar a Stakhanov, o operário 
exemplar, e, na terceira vodca de fim de dia, contar piadas sobre dissidentes que falam besteiras e deveriam ficar em 

casa se eles não gostam? Ou então passear pelos campos do gulag, onde eram silenciados os dissidentes? 
A questão é cognitiva: você não vai entender o que era a União Soviética se não começar pelo gulag. Da mesma 

forma, você só vai entender o que é um banheiro público se começar por todos os que não acham que é "apenas" um 

lugar para aliviar bexiga e intestino. 
Para oferecer mesmo um vislumbre dos desejos, das fantasias e das práticas que se desdobram nos banheiros 

públicos, eu precisaria proibir esta coluna aos menores de 18 anos. Mesmo assim, vou tentar, sem ofender a reserva 
do leitor. 

Você achava que os banheiros masculinos podiam ser lugares de encontro para homossexuais masculinos 
promíscuos —e só? Lamento: longe disso. 

Conheci uma mulher que só encontrava prazer sendo amarrada entre dois urinais num banheiro público. Conheci 

um homem que se ajoelhava nu nas cabines de banheiro para limpar as gotas de urina deixadas pelos predecessores; 
ele esperava que um vizinho de cabine olhasse por baixo da divisória e o surpreendesse. 

E o que dizer das mensagens deixadas na parede ou no próprio papel higiênico, algumas prometendo um 
encontro rápido a quem as encontrar? 

Um banheiro público unissex já funciona em São Paulo, num drive-in frequentado por pais de família na saída do 

trabalho e pelas travestis e transexuais prostitutas que eles contratam na porta do local. Seria um bom lugar para 
pesquisa de campo. 

Para entender a realidade e, eventualmente, para fazer política, seria sempre apreciável esquecer das grandes 
ideias e da miséria do senso comum e partir dos fatos, para praticar, como sugeriu um leitor, José Borges, uma 

política das evidências. 

Semanas atrás, no meu consultório, eu olhava para as torres da Paulista e pensava em dois adolescentes que 
discordam de seu corpo e sonham reencontrar a si mesmos num gênero diferente do que lhes foi atribuído quando 

nasceram —eu mais apavorado do que eles pela perspectiva de sua longa luta contra a estupidez do mundo. Foi 
quando recebi o vídeo da ministra Damares, toda contente, cantando sobre meninos de azul e meninas de rosa. A 

violência nua, sádica, sem escrúpulos, daquelas imagens me deixou simplesmente enjoado. 
 

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

de NY e foi professor de antropologia médica na Universidade da Califórnia em Berkeley. Reflete sobre cultura, modernidade 
e as aventuras do espírito contemporâneo (patológicas e ordinárias). Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, fevereiro de 2019. 

 

Brumadinho: a punição dos culpados e o dolo eventual (ALBERTO 

ZACHARIAS TORON) 
 

Acusar executivos de homicídio doloso é absurdo 
 

NA ABERTURA dos trabalhos deste ano no Supremo Tribunal Federal, o presidente Dias Toffoli falou da 

tragédia de Brumadinho. Ao solidarizar-se com as vítimas e suas famílias, externou o que está na cabeça de todos: 
"Essa lamentável tragédia é uma prova dolorosa de que é preciso mais agilidade nas ações administrativas, políticas e 

jurisdicionais. A nação brasileira espera rigor e celeridade das autoridades competentes na apuração das 

responsabilidades para que se realize efetiva justiça". 
Mas a palavra justiça não pode ser um eufemismo para esconder a arbitrariedade de prisões pressupondo a culpa 

de quem é mero investigado e, pior, invocando a ocorrência de crimes mais graves do que os previstos em lei apenas 
com o intuito de se dar uma resposta rigorosa, numa espécie de catarse social. 

Rigor fora da lei é abuso intolerável. Daí a advertência do ministro Celso de Mello, decano do STF, de que o 

processo penal "não se projeta e nem se exterioriza como uma manifestação de absolutismo estatal". 
Não bastassem as precipitadas prisões de alguns engenheiros, numa verdadeira presunção de culpa, sem que 

nem sequer haja um laudo da polícia técnica atestando uma suposta fraude nas inspeções da barragem, já se fala no 
dolo eventual de todos aqueles que, direta ou indiretamente, intervieram na barragem - para deixar claro, não advogo 

para nenhum dos envolvidos neste caso. 
Para melhor situar o tema, vale recordar que o dolo é a vontade consciente de realizar um crime. Daí o Código 

Penal (art. 18, inc. I) dizer que o crime é "doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo". 

Na primeira parte temos o dolo direto (querer o resultado) e na segunda o chamado dolo eventual. 
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Márcio Paulo Barbosa Pena Mascarenhas, 74, uma das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho 
(MG) /Reprodução/Facebook 

 
Nelson Hungria, pai da fórmula do Código Penal, salientava que "assumir o risco é alguma coisa mais que ter 

consciência de correr o risco: é consentir previamente no resultado, caso venha este, realmente, a ocorrer". Há uma 
razão jurídica (e também prática) a exigir a demonstração de que o agente, mais do que assumir o risco, anuiu 

previamente com a ocorrência do resultado, isto é, ratificou-o de antemão. 
É que no comportamento imprudente o agente também desenvolve uma conduta arriscada, vale dizer, pratica 

um fato perigoso, inobservando um cuidado necessário, mas não quer o resultado. 

Pergunta-se: seria possível dizer-se que os engenheiros e diretores da Vale queriam que a barragem rompesse? 
Ou mesmo assumiram o risco de que isso ocorresse, ratificando esse resultado de antemão? 

Parece pouco provável que sim, salvo a hipótese de as investigações, no futuro, demonstrarem o contrário. 
Poderia ter havido grave negligência, imprudência ou até imperícia dos engenheiros? Deixemos a perícia e as 

investigações oficiais falarem. 
Mas, mesmo que se afastem essas questões e se admita que houve dolo eventual em relação à possibilidade do 

rompimento da barragem, é evidente que nesse caso o crime a se identificar é o de inundação agravada pelo 

resultado morte, e não o de homicídio doloso - a não ser, é claro, que se demonstre a vontade de se matar alguém ou 
um grupo de pessoas. 

A indeterminação das pessoas atingidas é o que diferencia o dolo do homicida da ação de quem pratica o crime 
de inundação agravado pelo resultado morte. Essa é a lição unânime dos estudiosos do direito penal e do próprio 

Supremo Tribunal Federal (Extradição 654). Foi também o entendimento firmado recentemente pelo Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, em acórdão unânime da sua 4ª Turma, no caso de Mariana. 
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Fosse diferente, o Ministério Público se veria na obrigação de ter que denunciar todos os envolvidos também por 
inúmeras tentativas de homicídio das pessoas que se salvaram e, pior, admitir que queriam a morte das vítimas por 

asfixia. Convenha-se que essa demasia demonstra o absurdo da ideia de homicídio doloso. 
 

ALBERTO ZACHARIAS TORON é Advogado, doutor em direito pela USP, professor de processo penal da Faap e 

autor do livro "Habeas Corpus e o Controle do Devido Processo Legal". Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, fevereiro de 

2019. 
 

Tributo a Brumadinho (RICARDO SALLES) 

 

Impedir nova tragédia é ato de respeito às vítimas 

 

 
 

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em evento em Brasília - Adriano Machado - 23.jan.19/Reuters 

 

O BRASIL está de luto pelas vítimas de Brumadinho. Independentemente do resultado das investigações sobre 

as causas e consequências da tragédia, o fato é que a questão principal são as vidas e famílias ceifadas pela 
avalanche de lama que desceu sobre as instalações da empresa, sobre pousadas, casas e áreas próximas, as quais 

não poderiam ter sido construídas ou mantidas no local onde estavam. 
Há consenso de que grande parte das consequências de tal tragédia poderia ter sido evitada se um rol de 

medidas houvesse sido adotado, tais como o impedimento de se manter refeitórios e escritórios logo abaixo da 

barragem, ou ainda se a própria já houvesse sido descomissionada pela empresa, que desde a tragédia de Mariana, 
há cerca de três anos, já teve tempo mais do que suficiente para fazê-lo em todas as 19 barragens antigas, 

construídas no sistema a montante. 
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Dentre essas, ainda restam dez barragens a serem descomissionadas e que, diante dessa tragédia, serão 
finalmente desmontadas. A responsabilidade da empresa é patente e, portanto, deverá responder de forma exemplar. 

Por outro lado, a fragilidade legislativa em geral e a deficiência estrutural dos órgãos de controle e fiscalização 
certamente não contribuíram para evitar mais essa tragédia que comove os brasileiros e, em especial, este que esteve 

no local poucas horas depois do ocorrido. 

Na medida em que vão sendo divulgados imagens, laudos, documentos e fatos, vai se consolidando o 
entendimento de que houve uma gama de fatores que concorreram para a tragédia, e que providências enérgicas 

precisam ser tomadas para punir os responsáveis e se evitar o risco de que se repita novamente. 
 

 
 

Familiares de David Marlon Gomes Santana, 24, se emocionam em seu velório, em Brumadinho Eduardo 
Anizelli/Folhapress 

 

Do ponto de vista legal e regulatório, faz-se necessária a urgente revisão das normas de licenciamento de 
barragens, fazendo com que critérios muito mais rigorosos sejam adotados, assim como indicadores e normas de 

monitoramento e fiscalização mais confiáveis. 

À estruturação de equipes mais robustas e com treinamento adequado soma-se a viabilização orçamentária 
compatível com a necessidade e responsabilidade da tarefa licenciadora e fiscalizatória. 

A tragédia humana que se abateu sobre nós é de tamanha dimensão que ainda torna muito difícil refletir com 
serenidade sobre as questões técnicas e legais sem ser tomado pela emoção e pelo sentimento de pesar. Entretanto, 

importante consignar algumas ponderações acerca da necessidade de termos um sistema mais coerente, eficiente e 

eficaz na identificação dos riscos e necessidades de prevenção para que casos como esse nunca mais se repitam. 
Desenhar um sistema em que os diversos órgãos estaduais e federais envolvidos no licenciamento e na 

fiscalização possam atuar em conjunto desde o princípio, trocando informações relevantes e consultando-se 
reciprocamente a todo momento, parece ser medida de rigor nesse momento. Há um grande acervo de informações e 

dados estatísticos disponíveis nas mais diversas esferas, mas nem sempre eles são compartilhados na profundidade e 
na rapidez necessárias. 
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Além disso, o foco no treinamento e manutenção de equipes mais especializadas requer permanente esforço de 
gestão dos órgãos ambientais e regulatórios, na identificação de suas prioridades e na viabilização de forma prática e 

objetiva de suas medidas de implementação. 
Para além das deficiências em recursos humanos e orçamentários, que há décadas vêm sucateando estruturas 

fundamentais, a perda de foco em gestão e eficiência tem feito com que os recursos escassos sejam muitas vezes 

ainda mal aplicados e mal geridos. 
Desse modo, é neste momento solene de luto e respeito profundo às vítimas e familiares que se impõe o debate 

sereno e comprometido acerca das necessárias mudanças legislativas e procedimentais, bem como das medidas que 
combatam a impunidade e a ineficiência das normas regulatórias. Façamos do trabalho sério e comprometido um 

tributo em memória daqueles que se foram. 
 

RICARDO SALLES é Ministro do Meio Ambiente e ex-secretário estadual de Meio Ambiente de São Paulo (2016-17, 

gestão Alckmin). Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, fevereiro de 2019. 
 

A Venezuela deve antecipar a realização de novas eleições? SIM 
(OLIVER STUENKEL) 
 

Único caminho para a reconstrução e reconciliação 
 

 
 

Pichação em muro de Caracas pede saída do ditador Nicolás Maduro - Juan Barreto/AFP 
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COM VÁRIOS líderes da oposição barrados, intimidação e coerção sistemáticas de eleitores, perseguição a 
jornalistas, sem a presença de observadores internacionais imparciais e uma Justiça Eleitoral controlada pelo 

chavismo, as eleições presidenciais da Venezuela em 2018 foram uma farsa. Nicolás Maduro pode ter sido declarado 
vencedor, mas foi nessas eleições fraudadas que ele perdeu a legitimidade para governar a Venezuela. Em resposta 

correta e previsível, a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Grupo de Lima (entre eles, os maiores países 

latino-americanos, como Brasil, Argentina e Colômbia), a União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, 
entre outros, se recusaram a reconhecer o resultado. 

Considerando a crise política e a terrível situação econômica, o país com as maiores reservas comprovadas de 
petróleo do mundo não tem saída fácil. A catástrofe humanitária levou cerca de três milhões de venezuelanos - quase 

10% da população-- a fugir, muitas vezes trabalhando em condições miseráveis no exterior. Mesmo que Maduro 
quisesse adotar uma política econômica mais sensata, não tem mais como fazê-lo. Para permanecer no cargo, 

permitiu que as Forças Armadas tomassem o poder. A Venezuela tem agora mais de 2.000 generais (nos EUA, em 

comparação, há menos de 1.000), muitos dos quais controlam setores-chave da economia, como a distribuição de 
alimentos e medicamentos, acumulando riquezas por meio da venda de produtos no mercado negro ou mediante 

arbitragem cambial. 

 
 

O líder opositor Juan Gaidó marcha de jaleco branco em ato em Caracas – Carlos Garcia Rawlins - Reuters 

 
Alguns no exterior que mantinham simpatia por Hugo Chávez ainda acreditam que haja um governo de esquerda 

em Caracas, mas a Venezuela hoje é nada mais do que uma cleptocracia militar. Não surpreende que Maduro tenha 
rejeitado o pedido da União Europeia para promover novas eleições. Em um processo realmente justo e transparente, 

idealmente sob a tutela da ONU, ele não teria a menor chance. 

Novas eleições não são uma garantia para resolver os numerosos problemas da Venezuela. Muitas coisas podem 
- e provavelmente irão - dar errado. Um novo governo enfrentaria o tremendo desafio de controlar os incontáveis 

"‹"‹generais que insistirão em uma anistia completa em troca de seu apoio. Eles poderiam facilmente restaurar o 
regime militar se não gostassem do vencedor, como aconteceu no Egito, onde os generais derrubaram o primeiro 

governo democrático depois da chamada Primavera Árabe. 
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A questão de quem recebe anistia dividirá a oposição, a qual também inclui certos grupos com convicções menos 
democráticas do que observadores internacionais otimistas gostariam de acreditar. 

Qualquer sucessor de Maduro dependeria, paradoxalmente, do apoio dos chavistas no nível burocrático. Afinal, 
Chávez e Maduro fundiram Estado e partido a tal ponto que não restam tecnocratas neutros, e cassar qualquer um 

que simpatizasse com um ou outro deixaria o país ainda mais disfuncional. 

Com uma geração dizimada por falta de educação, desnutrição e doenças antes consideradas do século passado, 
a recuperação do levará décadas, exigindo apoio de longo prazo da comunidade internacional. 

No entanto, em comparação com a alternativa - a continuação de um governo ilegítimo e repressivo, cuja única 
fonte de poder são as Forças Armadas -, o melhor cenário seria a promoção de eleições livres agora - e não em 2024, 

após outro mandato sob Maduro. Os venezuelanos merecem um retorno à democracia. 
 

OLIVER STUENKEL é Professor-adjunto de relações internacionais da FGV em São Paulo. Jornal FOLHA DE SÃO 

PAULO, fevereiro de 2019. 
 

A Venezuela deve antecipar a realização de novas eleições? NÃO 

(BRENO ALTMAN) 
 

EUA e governos vassalos ameaçam soberania do país 
 

 
 

Nicolás Maduro fala a militares em Caracas - AFP/Presidência da Venezuela 
 

O OFENSIVA internacional contra Nicolas Maduro, comandada pela Casa Branca, possui tanto compromisso com 
a liberdade quanto uma alcateia de hienas é solidária à preservação das zebras. 

De olho nas riquezas naturais da Venezuela, especialmente o petróleo, e disposto a recuperar protagonismo na 

América Latina frente à coalizão russo-chinesa, Donald Trump aposta na desestabilização, no cerco e na derrubada de 
um governo soberano. 
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Inventou um "presidente interino", o deputado Juan Guaidó, conduzido à função por autoproclamação e 
juramentado fora de qualquer institucionalidade. Presidente da Assembleia Nacional eleita em 2015, sem ter recebido 

um só voto popular para assumir o comando do Poder Executivo, o parlamentar desacata a Corte Suprema e apoia 
sua intentona sobre potências estrangeiras. 

Tal operação é inequívoco golpe de Estado. O objetivo imediato é atrair as Forças Armadas. Fracassado esse 

intento, como parece ser o caso, a alternativa seria organizar grupos paramilitares e criar clima de guerra civil para os 
"interinos" convocarem ajuda militar externa. 

Rompe-se, assim, com o princípio da autodeterminação dos povos, matriz fundamental do direito internacional e 
da Carta das Nações Unidas, pelo qual todos os países renunciam ao uso da força para derrocar ou estabelecer 

governos em outras nações. 
O ponto de partida desse estratagema está em uma das maiores fraudes informativas de que se tem noticia. 

Difundiu-se, com ajuda de grande parte da imprensa mundial, que a reeleição de Maduro seria arbitrária e que, 

portanto, seu atual mandato teria sido usurpado. 
O atual presidente, reconduzido pelo voto popular no dia 20 de maio do ano passado, conquistou 67,8% dos 

votos, com a participação de 46% dos eleitores inscritos. Concorreu contra dois candidatos de oposição: Henri Falcón, 
com 20,9% dos sufrágios, e Javier Bertucci, que obteve 10,8%. 

Para efeito de comparação, Sebastián Piñera (Chile) foi eleito com 54,7% dos votos e comparecimento de 49% 

dos sufragistas cadastrados, enquanto o próprio Trump obteve 46,1% de apoio perante um colégio eleitoral ao qual 
acorreram 63% dos listados. 

Setores da oposição boicotaram o pleito. Mas nenhuma denúncia concreta e formal de fraude foi apresentada. A 
reclamação principal: alguns expoentes oposicionistas estavam eleitoralmente impedidos e até presos. De fato, chefes 

da direita foram condenados por incitação ou recurso à violência, além de corrupção. 

Da mesma forma estão presos e aguardam julgamento independentistas catalães, que pacificamente tentaram a 
secessão do Reino de Espanha, mas são acusados de violar a Constituição. 

Trata-se de registros fundamentais para se entender que só será possível uma saída democrática se os EUA e 
seus aliados renunciarem à intervenção e ao golpismo, aceitando mesa de diálogo proposta por México e Uruguai, que 

já conta com a aquiescência do governo venezuelano. 
Propor novas eleições, sem que tenha sido sustado o golpe de Estado em curso e restabelecida a normalidade 

tanto constitucional quanto diplomática, ao contrário de ser uma solução pacífica, fortalece quem busca tomar o poder 

pela força. 
A Venezuela enfrenta dramáticos problemas, em boa medida provocados por longa sabotagem econômica. O 

mais grave e imediato desses dilemas, no entanto, é a ameaça à sua soberania e à sua Constituição, patrocinada 
pelos Estados Unidos e governos que lhes prestam vassalagem. 

 

BRENO ALTMAN é Jornalista e fundador do site Opera Mundi. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, fevereiro de 
2019. 

 

Brumadinho prova que no Brasil o raio cai no mesmo lugar (MALU FONTES) 
 

O BRASIL é um país do tipo tão ponto fora da curva que absolutamente nenhuma, nenhuma teoria nos é 

aplicável. Nenhuma teoria nos define. Nem as científicas, nem as anedóticas, nem as conspiratórias. Funcionamos, ou 
não funcionamos, por acidente, por tentativa e erro, por surtos, golfadas, golpes de sorte, de azar, jatos de vômito. 

Vejamos a tese do senso comum segundo a qual um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Onde um raio não cai 

duas vezes no mesmo lugar? No Brasil? Ora, aqui cai. Caem 10, dúzias de raios, no mesmíssimo lugar. E não é porque 
a natureza quer, mas porque a lógica funcional das coisas aqui praticamente pede quedas de raios, ativa as quedas, 

insiste para que venham, voltem, nos prefiram como alvo. Imploramos para que raios nos caiam sobre a cabeça e, do 
nosso jeito, instalamos não para-raios, mas atratores de raios. 

O que foi aquela entrevista do presidente da Vale, Fábio Schvartsman, na noite de sábado, no Jornal Nacional, 

sobre o estouro da barragem da empresa, em Brumadinho? Em nenhum lugar do mundo um executivo responsável 
por uma tragédia criminosa como esta teria coragem de desempenhar um papel de calhorda e cafajeste naquele nível, 

naquela escala. Escolheu a dedo até o figurino. Se importou com tudo, menos com a VIDA das pessoas que já 
estavam mortas quando ele falava, se expressando com aquele distanciamento e aquela assepsia semântica de deixar 

Siri, a Apple’s girl, com sotaque de tabaroa. 
TIOZINHO - Schvartsman não disse UMA palavra sobre as mortes, as centenas de desaparecidos, o aspecto 

mais urgente, doloroso e importante de todos. Escolheu seu suéter de cashmere marinho, mesmo no verão, com um 

jeitão de tiozinho informal que pára uns minutinhos do seu tempo para dizer aos sobrinhos do colégio interno suíço 
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que relaxem, fiquem de boas, pois nada de mais havia acontecido. Mortos? Vidas? Até então mais de 400 
desaparecidos? Quê... O tiozinho lá estava se importando com isso! 

As imagens veiculadas nas emissoras do mundo inteiro, na web, nos celulares com as câmeras mais limitadas, 
tudo, todos exibindo cenários reais de uma hecatombe, de uma tsunami de lama, de milhões de metros cúbicos de 

rejeitos derrubando pontes, soterrando carros, cobrindo 140 locomotivas, destruindo linhas férreas, rios, casas, fauna, 

flora, espécies que vão de insetos a peixes, galinhas, pássaros, cavalos, porcos, bois e vacas de arrobas e arrobas, 
tudo afogado num mar de lama caudalosa que arrastava tudo. E o que diz o tiozão agasalhadinho em malha mohair 

marinho, no conforto de sua sala acondicionada? Que não se pode comparar com Mariana. Ele não falou em números, 
dados, nada. Mas lembrem-se: há apenas 3 anos, quase no mesmo lugar, uma outra barragem, da mesma Vale, 

matou 19 pessoas. Na hora da entrevista do CEO da Vale ao Jornal Nacional, 40 corpos mortos já haviam sido 
localizados em Brumadinho. Só um havia sido identificado. Aquele homem é aquilo mesmo, ou aquilo ali era ele sendo 

o pior do ser humano somado a uma péssima assessoria? 

TERRA SECA - Resumo da fala do gestor-mor da Vale: não houve nada de tão grave. Não dá para comparar 
com Mariana, com Bento Rodrigues, com a Samarco. A barragem estourada estava há anos, segundo ele, desativada, 

e tudo o que se derramou serras abaixo e rios adentro, era tão somente terra seca. Ah, aquilo jamais poderia ser 
comparado a Mariana. Aquilo não era compatível à tragédia [criminosa] da Samarco. Era só terra seca. E você, 

embebido de alucinógenos, diante do seu celular, da sua tevê, de qualquer mídia transmissora de imagem, onde viu 

terra seca? E como diabos um executivo de uma empresa da qual mais de 300 funcionários diretos, além de mais de 
100 terceirizados, de moradores e turistas, estavam, estão, desaparecidos, embaixo de rejeitos de lama e Deus sabe 

lá de que tipo de resíduo de minérios, pode se dar à canalhice de não falar em morte, em desaparecimento de gente, 
na morte coletiva de tudo o que havia ali? 

E raios cairão, sim, nos mesmos lugares. Menos de 3% das barragens ativas ou inativas no Brasil são 

fiscalizadas. O contingente de recursos humanos, em todo o país, responsável por esse tipo de fiscalização é de 
apenas 150 pessoas. O Brasil, e sua crise e suas leis de contenção de gastos, não tem hoje dinheiro para fazer uma 

calçada. Mas isso não é o mais grave. O país inteiro e suas obras públicas, ou privadas, estão como uma casa de 
donos falidos. Tem gente dentro, mas as paredes estão rachadas, o telhado está despencando e a estrutura está 

ruindo. Vai acontecer de novo e de novo, em algum lugar, perto ou longe de você. A expressão “projeto ribanceira” 
era uma piada que inventei para ironizar pessoas conhecidas em processo de decadência moral e comportamental. 

Mas, infelizmente, está sendo mais tradutora da condição do Brasil em sua infraestrutura. Estamos rolando ribanceira 

abaixo. Em todos os sentidos. 
 

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

CORREIO, janeiro de 2019. 

 

Um velho olhar para novos objetos (FABIANE SECCHES e JULIANA CUNHA) 
 

(Alerta de spoiler: o texto abaixo contém revelações do enredo de A esposa). 
 

QUE a mais recente onda de valorização das minorias na cultura mainstream tem lançado luz sobre questões 
interessantes é difícil negar, mas o tratamento conceitual e estético dado a essas questões ainda costuma deixar a 

desejar. Indicado ao Oscar de Melhor Atriz, A esposa é um bom exemplo desse caminho incompleto. 

O longa, dirigido por Björn Runge, foi inspirado em um romance de Meg Wolitzer e tem recebido elogios 
entusiasmados por retratar a dinâmica de uma relação em que o talento de uma mulher é usurpado pelo marido. 

Discreta e dedicada, Joan Castleman (Glenn Close) passa a reexaminar suas escolhas de vida quando o marido, Joe 
(Jonathan Pryce), é agraciado com o prêmio Nobel de Literatura. A similitude dos nomes é o primeiro indício de 

simbiose experimentada pelos dois: ao longo do filme, descobrimos que o casal escrevia junto, em uma espécie de 

parceria na qual Joe entrava com ideias e edição de texto, mas Joan era quem de fato escrevia. 
O acerto foi feito logo no começo da relação, por iniciativa de Joan. De um lado, havia um professor universitário 

recém demitido por ter tido um caso com uma aluna (a própria Joan). De outro, uma jovem brilhante que queria ser 
lida e não se sentia inclinada a pagar o preço de ser uma escritora mulher em uma cultura machista. Escrever para o 

marido permite que Joan exerça seu talento sem arcar com os custos habituais e a coloca em uma situação de poder 
dentro da relação.  

Ela, que antes estava insegura com a ameaça de um rompimento, passa a se tornar imprescindível. Para que 

Joan possa escrever, Joe assume tarefas da casa e cuida dos filhos. Esse poder, no entanto, passa despercebido até 
para eles. Aos olhos dos outros, Joan é vista como a esposa sem profissão de um escritor de sucesso. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpIWMBqVzUE










————————————————————————————————————————————— 
 20 

Embora um projeto como esse pareça de saída destinado ao fracasso, foi sustentado por décadas em uma bolha 
de narcisismo a dois. O arranjo do casal permitiu que Joan usufruísse da experiência e do dinheiro dos livros, 

enquanto transformava o próprio marido em uma espécie de personagem, quase como uma de suas criações. No 
entanto, com a chegada do prêmio Nobel e a forma como Joe se refestela acriticamente nos louros adquiridos, 

escanteando a mulher ao reconhecimento afetivo sem nunca reconhecer seu papel intelectual, o contrato de anos 

começa a ruir. Nessa ocasião, a figura vaidosa do marido e a farsa do acordo parece soar subitamente repugnante. 
 

 
 

Glenn Close no papel de Joan Castleman em A esposa, indicado ao Oscar e dirigido pelo sueco Björn Runge (Foto: Divulgação) 

  

Ser uma jovem talentosa que decide abdicar dos créditos de sua obra é uma coisa, mas constatar que se fosse 

homem seus livros chegariam ao Nobel, como de fato chegaram com a assinatura do marido, é um pouco demais 
para ela. Outros dois fatores se somam a esse ressentimento pela imortalidade perdida: o primeiro é o modo como 

Joe esnoba as pretensões literárias do filho, enquanto a mãe acha que ele tem potencial. O segundo são as traições 
recorrentes do marido e seu hábito de cortejar qualquer mulher interessante que apareça pela frente. Parte da mágoa 

de Joan se dá porque o marido, embora muito devotado publicamente, se utiliza de uma glória emprestada para 

seduzir outras mulheres. 
A maior parte da história se passa em Estocolmo, na Suécia, em meio aos bastidores da premiação. É lá que as 

rachaduras desse casamento aparentemente feliz começam a se espalhar e o mal-estar transborda, tensionando os 
momentos de festejo e pompa. 

Em que pese a qualidade da atuação de Glenn Close, que consegue dar ares de dignidade até aos momentos 

mais rebaixados da personagem, A esposa não é um grande filme. Mas, como ocorre com o livro que o inspirou, serve 
para lançar luz sobre a negligência com que o trabalho das mulheres ainda é tratado e sobre o modo como o 

reconhecimento afetivo muitas vezes camufla um apagamento de competências e apoios que são intelectuais. No 
filme, o derretimento com que Joe se refere a Joan, o fato de dizer que “seu maior mérito foi ter casado com ela” só 

torna as coisas piores. 
Esse retrato, no entanto, é feito de modo pouco ou nada sutil. Joan literalmente escreve pelo marido. Talvez 

fosse mais interessante (e mais realista) pensar em uma relação onde essa contribuição intelectual fosse mais difusa, 

em que nem a mulher nem o homem tivessem noção exata da extensão dessa colaboração, embora existisse ali um 
ressentimento entranhado. Mas há bons momentos, como aquele em que Joe comenta um conto escrito pelo filho e 

diz que o casal de personagens, claramente inspirados nos pais, seria um clichê. O que ele não se dá conta é de que a 
crítica é, na verdade, uma autocrítica involuntária. 
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Embora Joe seja um personagem plano, não dá para dizer que seja inverossímil — são tantos Joes por aí —, mas 
talvez seja o caso de nos perguntarmos: será que a infidelidade do marido é mesmo tão importante para a história 

que o filme tenta contar? Ou será que apenas a simplifica? O fato é a gota d’água para que um rio entulhado de lixo 
transborde, mas o filme parece dar mais peso para a gota do que para os entulhos. 

Se Joe fosse fiel, a posição que aceitou ocupar nesse pacto teria sido menos grave? Os casos do marido 

poderiam ser um problema em outra história, mas nessa parecem servir apenas para reforçar o esquema maniqueísta 
de bandido e mocinha, entregando a leitura junto com a obra. Ou, pior, o tratamento do filme sugere que as 

ambições femininas são tão domésticas que o incômodo de Joan só poderia se legitimar nesse eixo. 
 

 
 

Joan Castleman (Glenn Close) e Joe (Jonathan Pryce) em ‘A esposa’ (Foto: Divulgação) 

 
A esposa faz pensar em como o cinema, especialmente em Hollywood, ainda tem representado questões 

importantes do debate feminista de maneira bastante rasa, num arranjo que parece valorizar apenas dois papéis: o de 

vítima injustiçada ou o de heroína exemplar. Enquanto as mulheres não puderem ser representadas como pessoas, 
com as contradições que assombram a todos nós, a impressão é a de que estamos apenas trocando seis por meia 

dúzia e recorrendo a novas fórmulas igualmente empobrecedoras. 
Dois exemplos de obras que foram criticadas por desafiar essa lógica são The Good Wife, série que conta a 

história de uma mulher que, após ter sua vida pessoal devastada por um escândalo público, escolhe deixar o papel 
passivo que ocupava até então, mas passa a ser uma pessoa menos nobre no percurso, e Garota Exemplar, livro de 

Gillian Flynn que inspirou um filme homônimo e que tem como protagonista uma mulher algo perversa, ironizando a 

figura da cool girl e a piedade com que a cultura americana retrata as mulheres vítimas de violência, frequentemente 
com uma compaixão mórbida. Nos dois casos, as obras foram acusadas de terem prestado um 

desserviço ao feminismo porque retratam lados menos lisonjeiros das relações humanas. 
Em uma cena de A esposa, Joan diz ao abutre-biógrafo do marido que não quer ser retratada como vítima: “Eu 

sou mais interessante do que isso”, diz. Ela tem razão, mas a ironia é que esse acaba sendo o tratamento que o filme 

deu a ela. 
Um final mais interessante poderia trazer a protagonista como uma mulher obcecada por controle, tratando o 

marido como apenas mais um dos personagens que criou, uma peça para lidar com a hipocrisia e o preconceito sem 
ter que abrir mão do que queria fazer: escrever, publicar, ser lida. Outra alternativa seria fazer com que, após a morte 

do marido, Joan resolvesse usar o filho como seu mais novo escudo literário, transformando o aspirante a escritor no 

herdeiro masculino do talento do pai. Talvez a provocação incomodasse mais do que o sermão. 

https://www.youtube.com/watch?v=ekPxwfJHg7M
https://www.theguardian.com/books/2013/may/01/gillian-flynn-bestseller-gone-girl-misogyny
https://www.theguardian.com/books/2013/may/01/gillian-flynn-bestseller-gone-girl-misogyny
https://revistacult.uol.com.br/home/tag/feminismo
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A ideia de que Joan não foi apenas oprimida por uma cultura machista, mas também articulou seu destino de 
modo ambicioso, usando as regras do jogo para dar as cartas de dentro do sistema, e não de fora dele, pode ter sido 

levemente sugerida em algumas cenas, mas acaba ofuscada pela narrativa de mártir — diferentemente do que ocorre 
no livro, bem mais irônico, e em outro filme com premissa similar, o francês Monsieur e Madame Adelman, no qual a 

esposa assume um papel mais obscuro. Se as mesmas questões estão presentes em ambos, a diferença é que A 

esposa mostra uma adesão quase total à cartilha, com uma simplificação dos dilemas femininos que serve pouco ao 
debate e menos ainda à arte. 

 

FABIANE SECCHES e JULIANA CUNHA são doutorandas do Departamento de Teoria Literária e Literatura 

Comparada da USP. Revista CULT, fevereiro de 2019. 
 


