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Entre o desespero e a esperança: como reencantar o trabalho? (CHRISTOPHE 

DEJOURS) 
 

 
 

Christophe Dejours, psiquiatria e psicanalista; especialista em medicina do trabalho (Foto: Divulgação) 

 

NOS DIAS de hoje, quando se fala do trabalho, é de bom-tom considerá-lo a priori como uma fatalidade. Uma 
fatalidade socialmente gerada. E, de fato, é preciso reconhecer que a evolução do mundo do trabalho é bastante 

preocupante para os médicos, para os trabalhadores, para as pessoas comuns apreensivas com as condições que 
serão deixadas a seus filhos em um mundo de trabalho desencantado. 

E, no entanto, no mesmo momento em que devemos denunciar os desgastes psíquicos causados pelo trabalho 

contemporâneo, devemos dizer que ele também pode ser usado como instrumento terapêutico essencial para pessoas 
que sofrem de problemas psicopatológicos crônicos. No que concerne à visão negativa, é preciso distinguir o 

sofrimento que o trabalho impõe àqueles que têm um emprego do sofrimento daqueles homens e mulheres que 
foram demitidos ou que se encontram privados de qualquer possibilidade de um dia ter um emprego. 

Há, portanto, situações de contraste. Surge inevitavelmente a questão de saber se é possível compreender as 
diversas contradições que se observam na psicodinâmica e na psicopatologia do trabalho. Isso só é possível se 

defendermos a tese da “centralidade do trabalho”. Essa tese se desdobra em quatro domínios: 

• no domínio individual, o trabalho é central para a formação da identidade e para a saúde mental, 
• no domínio das relações entre homens e mulheres, o trabalho permite superar a desigualdade nas relações de 

“gênero”. Esclareço que aqui não se deve entender trabalho apenas como trabalho assalariado, mas também como 
trabalho doméstico, o que repercute na economia do amor, inclusive na economia erótica, 

• no domínio político, é possível mostrar que o trabalho desempenha um papel central no que concerne à 

totalidade da evolução política de uma sociedade, 
• no domínio da teoria do conhecimento, o trabalho, afinal, possibilita a produção de novos conhecimentos. Isso 

não é óbvio. O estatuto do conhecimento, supostamente elevado acima das contingências do mundo dos mortais, 
deve ser revisto profundamente quando se considera o processo de produção do conhecimento e não apenas o 

conhecimento. 

É o que se chama de “centralidade epistemológica” do trabalho. 
Levando-se em conta o objetivo deste texto, examinarei aqui somente a primeira dimensão, a da centralidade do 

trabalho no que concerne à formação da identidade e à saúde mental. 
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Formas de organização do trabalho 
 

As novas formas de patologia mental relacionadas ao trabalho (ver quadro na página 53) dão uma ideia inicial da 
importância dos problemas descobertos pela prática clínica, mas vale a pena apresentar as razões e os processos que 

provocam degradações desse porte. Insisto, portanto, nos resultados recentes das pesquisas etiológicas sobre as 
novas patologias: a deterioração da saúde mental no trabalho está intrinsecamente ligada à evolução da organização 

do trabalho e, em particular, à introdução de novas estratégias, entre as quais se destacam: 
• a avaliação individualizada dos desempenhos; 

• a busca da “qualidade total”; 

• a terceirização em escala e o uso crescente de trabalhadores free-lancers em vez do trabalho assalariado. 
A evolução dos métodos de organização do trabalho constitui uma verdadeira revolução que aumenta 

consideravelmente a pressão produtiva, por um lado, e o isolamento e a solidão, por outro. O aumento das patologias 
mentais ligadas ao trabalho resulta essencialmente da fragilização gerada por métodos de organização que, no lugar 

da confiança, da lealdade e da solidariedade, instalam no mundo do trabalho o cada um por si, a deslealdade, a 

desestruturação do convívio, produzindo uma implacável solidão em meio à multidão. 
 

Aquém da patologia, o sofrimento no trabalho 
 

Se hoje é possível estudar os sintomas da patologia mental no trabalho, como, ao contrário, definir as condições 

que seriam favoráveis à saúde mental? Para responder a essa questão, precisamos entrar na própria materialidade do 
trabalho, isto é, observar os gestos específicos, as ideias, os afetos que constituem o que designamos como “o 

trabalhar”. O “trabalhar”, assim como se diz “o comer”, “o beber”, “o dormir” ou, ainda, “o trabalho vivo”, na bela 

expressão de Marx. 
Desde que os ergonomistas se prestaram ao que se chama análise ergonômica do trabalho e da atividade, 

distinguimos dois conceitos: a tarefa e a atividade. A tarefa define o objetivo a ser atingido, assim como o caminho a 
ser percorrido, ou seja, o modo operatório. A tarefa é aquilo que é prescrito pela organização do trabalho. Mas está 

provado que os trabalhadores (ou os operadores, como são designados pela ergonomia) jamais respeitam as 

prescrições em sua totalidade. Em todas as circunstâncias, inclusive nas tarefas que duram menos de um minuto, os 
operadores “trapaceiam”. Não somente pelo prazer de transgredir ou de desobedecer, mas porque é preciso lidar com 

as anomalias, os incidentes, as panes, os defeitos, os imprevistos que inevitavelmente surgem para atrapalhar o 
funcionamento da produção. O operador trapaceia para tentar fazer o melhor possível, no tempo mais curto possível. 

 

O real 
 

Todos esses incidentes que perturbam o que foi prescrito constituem aquilo que se denomina o real. O real é 

aquilo que se apresenta ao trabalhador pela resistência da matéria, dos utensílios ou das máquinas. Existe, portanto, 
um paradoxo no real. No momento em que uso uma técnica que conheço bem, eis que, de repente, ela não funciona 

mais: é o bug do computador, a peça que se quebra sob a prensa, a máquina que aquece em demasia, o corpo do 
doente que apresenta uma reação alérgica quando injeto o medicamento etc. Ora, todo trabalho é, dessa forma, 

marcado pela contínua interrupção da resistência do real.  

O real se faz conhecer inicialmente como fracasso. O trabalho vivo é esse trabalho que consiste em desafiar o 
real. E essa experiência do real é acima de tudo afetiva e se revela como tal: ela gera um sentimento de surpresa, 

logo substituído pelo nervosismo e pela irritação, se não pela cólera ou pela decepção, a fadiga, a dúvida, o 
desalento, o sentimento de impotência. A dificuldade com o real é que frequentemente não se sabe como enfrentá-lo. 

Não se conhece a solução. O real é, na maior parte dos casos, uma prova inédita, inesperada, desconhecida. Assim, 

trabalhar implica precisamente a capacidade de lidar com o real, até encontrar a solução que permitirá superá-lo. 
 

A inteligência 
 

Se não conheço a solução, é necessário que eu a descubra sozinho. Às vezes, é preciso que eu a invente. Em que 

consiste, então, a inteligência necessária para que se possa superar o real? Essa inteligência é a capacidade de 
reconhecer o real, assumir a própria impotência diante dele, a perda de controle. Por fim, a parte mais difícil: dar 

prova de resistência ao fracasso. Ou seja, eu não consigo, eu não posso, mas não desisto. Insisto, persisto, eu me 

obstino, eu busco. Às vezes, esse processo dura muitos dias. Penso nele mesmo fora do trabalho, à noite. Chego a ter 
insônia por causa do meu trabalho. Sonho com ele! A inteligência no trabalho é tudo isso. Para inventar ou encontrar 

a solução, é preciso se engajar completamente, de corpo e alma, com toda minha subjetividade. E, por meio dessa 
resistência frente ao fracasso, acabarei tendo a intuição da solução. 

Mas, deve-se sublinhar, a intuição nasce da intimidade com a tarefa, com a matéria, com o objeto técnico, que 

resistem. É preciso fracassar, resistir, recomeçar, fracassar de novo, persistir, voltar ao trabalho e, em determinado 
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momento, surge uma ideia, uma solução, que é fruto do fracasso, da familiarização com ele. A solução vem da 
capacidade de resistir ao fracasso, isto é, da capacidade de sofrer. 

 

Do sofrimento à formação de habilidades 
 

A princípio, portanto, trabalhar é fracassar, trabalhar é sofrer. E a solução é um produto direto do sofrimento no 

trabalho. Uma coisa merece ser sublinhada: o sofrimento não é somente a consequência contingente e lamentável do 
trabalho. O sofrimento é, ao contrário, o que move o sujeito que trabalha a buscar a solução para se libertar desse 

sofrimento que o aflige. Poderíamos mostrar que o sofrimento é também o modo fundamental pelo qual se constitui 
esse conhecimento extraordinário do real, o conhecimento íntimo que é também um conhecimento pelo corpo. É o 

corpo que toca o mundo e a resistência que se opõe à nossa técnica. E é desse conhecimento pelo corpo que emana, 
em determinado momento, a ideia, a intuição do caminho que permitirá contornar o real e superá-lo. 

Poderíamos mostrar também que essa resistência à luta com o real conduz por fim a um deslocamento de si. É 

preciso alterar a própria relação com o trabalho para encontrar a solução, de maneira que, no fim das contas, 
trabalhar nunca é somente produzir, mas é também transformar a si próprio. Ao final dessa prova, adquiri novas 

habilidades, novas competências. Fico mais inteligente depois da confrontação com o real (a resistência do mundo) do 
que eu era antes de ter trabalhado. 

Dessa análise da diferenciação entre tarefa e atividade, entre o prescrito e o efetivo, com o real entre os dois, é 

possível tirar duas lições: a primeira é que trabalhar é, fundamentalmente, percorrer a distância entre o prescrito e o 
efetivo. Em outras palavras, é aquilo que é necessário acrescentar às prescrições a fim de sobrepujar a tarefa e o real. 

A segunda é que o trabalho transforma o trabalhador e, no melhor dos casos, permite-lhe progredir, aprimorar-se, 
realizar-se. Essa é a primeira abordagem do prazer no trabalho. Isso está implícito na expressão “trabalho vivo” 

(lebendige Arbeit). 
 

Invisibilidade do “trabalhar” 
 

Mas existe uma espécie de maldição sobre aquilo que está no cerne do trabalho. As reações afetivas à resistência 
do real e ao fracasso não são visíveis. A irritação, o desencorajamento, a dúvida sobre a própria competência não se 

veem. Minhas insônias, os efeitos do meu mau humor sobre meus filhos, sobre meu cônjuge, não se veem nos locais 
de trabalho. E, quando estou sonhando com meu trabalho – tempo essencial para transformação –, quando estou 

imaginando uma solução, minha imaginação, assim como os meus sonhos, não se veem. O sofrimento, de maneira 

geral, não pertence ao mundo visível. O sofrimento, como todos os afetos e sentimentos, como toda subjetividade, 
como também o amor, “(…) se experimenta de olhos fechados”. E como, além disso, para chegar ao resultado, sou 

obrigado a usar artimanhas, a trapacear e a enfrentar os regulamentos, não posso sequer mostrar como foi que 
consegui resolver o problema e superar o real. Assim, o essencial do trabalho é fundamentalmente invisível. Isso 

constitui a maldição que atinge o trabalho. O essencial do trabalho não se vê. 
 

Trabalho coletivo, inteligência no plural 
 

Agora podemos aprofundar a descrição, já que só falei do trabalho considerado individualmente. Afinal, as 
pessoas geralmente não trabalham sozinhas. Trabalha-se para um chefe, para seus colegas ou para seus 

subordinados. Trabalhar em conjunto é extremamente complicado, sobretudo se todo mundo se mete a ser 
inteligente! Pois cada um traça o próprio caminho, elabora as próprias artimanhas, inventa as próprias descobertas, 

constrói os próprios conhecimentos. E inevitavelmente surge a desordem, se não o caos! Encontra-se aqui, no plano 

coletivo, mais uma vez um hiato, uma separação entre as prescrições, as injunções para trabalhar em conjunto – o 
que se chama de coordenação – e o que efetivamente fazem aqueles que conseguem trabalhar em conjunto – 

a cooperação. Entre coordenação e cooperação, a distância é enorme. 
Seria impossível resumir as habilidades para mobilizar e superar a distância entre o prescrito e o efetivo, entre a 

coordenação e a cooperação. Imagine o quanto esse processo é ao mesmo tempo sutil e fascinante, o quanto ele 

envolve sofrimentos, conflitos e discussões. Em outras palavras, a cooperação só é possível se os indivíduos se 
engajarem nos conflitos e nos debates coletivos, ou seja, se eles tomarem riscos. 
 

Do sofrimento ao prazer no trabalho 
 

Se, portanto, o sofrimento está na interseção entre o trabalho individual e o trabalho coletivo, por que então as 

pessoas tomam esses riscos a sua saúde? Por que se engajam com tanta energia em seu trabalho, no trabalho vivo? 
É porque, em troca da contribuição que elas oferecem à organização do trabalho, à empresa ou à sociedade 

como um todo, elas esperam uma retribuição. Essa retribuição é, em primeiro lugar, obviamente material: o salário, 
os honorários, as gratificações… Mas é fácil perceber que o que mobiliza a inteligência e o zelo, individuais e coletivos, 

não é propriamente a dimensão material da retribuição; mas a dimensão simbólica. O que as pessoas esperam em 
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troca de seu engajamento e de seu sofrimento é uma retribuição moral que assume uma forma extremamente 
precisa: o reconhecimento. 

Esse reconhecimento, no entanto, não é somente um suplemento de espírito nem um simples tapinha carinhoso 
nas costas. Ao contrário: o reconhecimento passa por provas bastante rigorosas que consistem em julgamentos. Aqui, 

podemos dizer que há dois tipos de julgamento: o julgamento de utilidade e o julgamento de beleza. Não disponho 

aqui do espaço para descrevê-los. Mas vou indicar, de todo modo, que esses julgamentos de reconhecimento, atrás 
dos quais todos corremos, não se referem à pessoa do trabalhador. O julgamento esperado é um julgamento que se 

refere especificamente ao trabalho cumprido: à sua utilidade por um lado, à sua qualidade por outro. 
Apenas quando obtenho o reconhecimento da utilidade e da qualidade do meu trabalho é que tenho a satisfação 

intensa da minha relação com o trabalho. O reconhecimento do trabalho é o que permite transformar o sofrimento em 
prazer. O reconhecimento se distingue do masoquismo pelo fato de que, no masoquismo, o sofrimento é fonte direta 

do prazer em função da erotização do sofrimento ou da dor. No caso do reconhecimento, trata-se de um longo 

percurso: é na passagem pelo trabalho, pelo desafio do real, pelo sofrimento, pela descoberta de soluções que o 
sofrimento se transforma finalmente em prazer. 

 

Reconhecimento, identidade e saúde mental 
 

Um último comentário para compreendermos a relação entre trabalho e saúde mental: eu disse que o 

reconhecimento se refere ao trabalho. Mas, quando a qualidade de meu trabalho é reconhecida pelos outros, então 
me é possível – embora se trate de uma questão exclusivamente pessoal – destinar o reconhecimento do registro 

do fazer para o registro do ser: eu sou mais inteligente, mais competente, mais seguro de mim mesmo depois do 
trabalho do que antes dele. Pouco a pouco, de etapa em etapa, eu mesmo me desenvolvo, minha identidade se 

fortalece, eventualmente eu me realizo. 

Podemos também constatar que o reconhecimento da qualidade do meu trabalho pelos meus pares faz de mim 
um técnico ou um artesão como os demais técnicos, como os demais artesãos, um pesquisador como os demais 

pesquisadores, um psicólogo como os demais psicólogos, um chefe como os demais chefes etc… Isso quer dizer que o 
reconhecimento me confere o pertencimento a uma equipe, a uma coletividade, a uma profissão. O reconhecimento 

confere, portanto, em troca do meu sofrimento, um pertencimento que exorciza a solidão. Em resumo, o 
reconhecimento permite àquele que trabalha transformar o seu sofrimento em desenvolvimento de sua identidade. 

Ora, a identidade é o alicerce da saúde mental. Toda crise psicopatológica traz em si uma crise de identidade. 

Com frequência saímos de nossa infância mais ou menos deformados, com uma identidade inacabada, incompleta, 
instável. O trabalho, por meio da ação do reconhecimento, constitui uma segunda chance para edificar e desenvolver 

nossa identidade e adquirir assim uma melhor resistência psíquica em face dos desafios da vida. 
Certas organizações do trabalho favorecem a psicodinâmica do reconhecimento e permitem inscrever o trabalho 

como mediador insubstituível da saúde. Por outro lado, aqueles que são privados de trabalho, os desempregados de 

longa data ou desempregados primários, perdem também o direito de oferecer uma contribuição à organização do 
trabalho, à empresa e à sociedade. Assim, eles estão privados de qualquer reconhecimento, e podemos prever os 

danos psicopatológicos e sociais – em particular, o aumento da violência – que resultam de uma privação de 
emprego. 

Visto a partir do teatro do desemprego, o trabalho parece um privilégio. Claro! Mas o mundo do trabalho 
tampouco é cor-de-rosa e certas organizações do trabalho em voga costumam destruir sistematicamente as 

engrenagens dessa dinâmica entre contribuição e retribuição. Desestruturam as condições do reconhecimento e da 

cooperação e minam as bases do viver em conjunto no trabalho. É preciso, portanto, na medida em que se busca 
uma ação racional no campo das relações entre trabalho e saúde mental (e também na reduçaõ da violência social) 

agir em duas frentes: aquela do emprego, claro, mas também aquela da organização do trabalho. 
Gostaria de sublinhar que as novas formas de organização do trabalho podem e devem ser questionadas. Elas 

não têm nada a ver com a consequência inevitável de um destino. Toda organização do trabalho é uma construção 

humana. Ela só se desenvolve com o consentimento e a colaboração de milhões de homens e mulheres. O trabalho 
pode gerar o pior, até suicídio, mas ele pode gerar o melhor: prazer, autorrealização e emancipação. É graças ao 

trabalho que as mulheres se emancipam da dominação dos homens. Não existe nenhuma fatalidade na evolução 
atual. Tudo depende da formação de uma vontade coletiva a fim de reencantar o trabalho. 

 

CHRISTOPHE DEJOURS é psicanalista, doutor em Medicina, especialista em medicina do trabalho e em 
psiquiatria. Revista CULT,  
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Epidemia de ignorância: movimento contra vacinas gera preocupação 
mundial (LUCAS FERRAZ) 
 

Doenças como o sarampo voltaram. Como combater essa onda que ameaça sua saúde? 
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Por que o Brasil de Olavo e Bolsonaro vê em Paulo Freire um inimigo 

(SÉRGIO HADDAD)  
 

Biógrafo analisa hostilidade contra o educador, em alta nos últimos anos 
 

BIÓGRAFO de Paulo Freire analisa como o principal educador brasileiro, autor de método de alfabetização que 
estimula alunos a refletirem sobre sua realidade, passou a ser visto como inimigo público e responsabilizado por maus 

resultados educacionais do país. Em 29 de maio de 1994, em longa entrevista publicada no caderno “Mais”, da Folha, 

Paulo Freire comentou as razões de seu método não ter erradicado o analfabetismo no Brasil.  
“Em tese, o analfabetismo poderia ter sido erradicado com ou sem Paulo Freire. O que faltou foi decisão 

política. A sociedade brasileira é profundamente autoritária e elitista. Nos anos 60 fui considerado um inimigo de Deus 
e da pátria, um bandido terrível. Pois bem, hoje eu já não seria mais considerado inimigo de Deus. Você veja o que é 

a história. Hoje diriam apenas que sou um saudosista das esquerdas. O discurso da classe dominante mudou, mas ela 

continua não concordando, de jeito nenhum, que as massas populares se tornem lúcidas”, afirmou na ocasião.  
 

Ilustração da artista Veridiana 
Scarpelli publicada dia 14 de abril de 

2019 , ILUSTRÍSSIMA - Veridiana 
Scarpelli 

 
Passados 25 anos, Paulo Freire 

voltou a ser alvo de ataques nas redes 

sociais e nos discursos políticos, 
consequência da nova onda 

conservadora que assola o país.   
Parece ser essa a sina do mais 

importante educador brasileiro (1921-

1997). Cinco décadas atrás, Freire 
foi preso e exilado pelos militares após 

o golpe de 1964. Ele desenvolvia na 
época um programa nacional de 

alfabetização que seria implantado por 
João Goulart, inspirado em projeto que 

desenvolveu no Rio Grande do Norte 

com cerca de 400 jovens e adultos. 
A experiência na cidade de Angicos 

ganhou notoriedade internacional por 
se propor a concluir em 40 horas o 

processo de alfabetização e a formar 

cidadãos mais conscientes de seus 
direitos e dispostos a defendê-los de 

maneira democrática.  
O método partia de palavras 

selecionadas entre as questões 

existenciais dos alunos, fazendo com 
que se alfabetizassem dialogando 

acerca de suas condições de vida, 
trabalho, saúde, educação e lazer, por 

exemplo. Unia, portanto, educação com 
cultura, ao tomar as experiências dos 

alunos e seus conhecimentos como 

parte integrante do ato de educar.  
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SÃO PAULO, SP, BRASIL, 18-04-1994: O educador Paulo Freire, durante entrevista em sua casa, na cidade de São 
Paulo. Bel Pedrosa/Folhapress 

 

Os golpistas de 64 intuíram que o programa, ganhando dimensão nacional, poderia desestabilizar poderes 

constituídos ao capacitar, no curto prazo, grande quantidade de pessoas para o voto, então vedado aos analfabetos, 
permitindo que setores populares influíssem de maneira mais consciente em seus destinos. Seria necessário, portanto, 

banir e deslegitimar o método e seu autor.  
Em 18 de outubro de 1964, alguns dias depois de Paulo Freire ter partido para o exílio, o tenente-coronel Hélio 

Ibiapina Lima —um dos 377 agentes do Estado apontados pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade por violar 
direitos humanos e cometer crimes durante o regime militar— divulgou o texto final do inquérito que comandou, 

acusando Paulo Freire de ser “um dos maiores responsáveis pela subversão imediata dos menos favorecidos”.  

“Sua atuação no campo da alfabetização de adultos nada mais é que uma extraordinária tarefa marxista de 
politização das mesmas”, escreveu. Para Ibiapina Lima, Freire não teria criado método algum e sua fama viria da 

propaganda feita pelos agentes do Partido Comunista da União Soviética. “É um cripto-comunista encapuçado sob a 
forma de alfabetizador”, informava o relatório.  

Na apresentação ao livro de Freire “Educação como Prática da Liberdade”, Francisco Weffort, ministro da Cultura 

no governo FHC, assim analisou os fatos ocorridos no Brasil: “Nestes últimos anos, o fantasma do comunismo, que as 
classes dominantes agitam contra qualquer governo democrático da América Latina, teria alcançado feições reais aos 

olhos dos reacionários na presença política das classes populares... Todos sabiam da formação católica do seu 
inspirador e do seu objetivo básico: efetivar uma aspiração nacional apregoada, desde 1920, por todos os grupos 

políticos, a alfabetização do povo brasileiro e a ampliação democrática da participação popular...  

Preferiram acusar Paulo Freire por ideias que não professa a atacar esse movimento de democratização cultural, 
pois percebiam nele o gérmen da derrota”. E acrescentaria: “Se a tomada de consciência abre caminho à expressão 

das insatisfações sociais, é porque estas são componentes reais de uma situação de opressão”. 
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Alunos da Escola Massilon Saboia, em Sobral (CE). A cidade, localizada no interior do estado, é pontada como 
sensação por causa dos bons resultados no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) Eduardo 
Anizelli - 6.nov.2015/Folhapress 

 

Exilado por 15 anos — tendo passado por Bolívia, Chile, EUA e Suíça —, Freire regressaria ao Brasil em 1980, 
reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes educadores do mundo. Havia percorrido diversos 

países a convite de universidades, igrejas, grupos de base, movimentos sociais e governos. Nos últimos dez anos de 
seu exílio, trabalhando no Conselho Mundial de Igrejas, em Genebra, totalizaria cerca de 150 viagens a mais de 30 

países. 

No seu retorno, começaria a dar aulas na PUC de São Paulo e na Unicamp. Em fins de 1988 seria convidado pela 
prefeita eleita de São Paulo Luiza Erundina para ser secretário municipal da Educação. As eleições daquele ano 

marcariam o início da ascensão dos governos de oposição aos grupos que se mantinham no poder desde o golpe 
militar, com o PT governando vários municípios, posteriormente estados, e, finalmente, assumindo a Presidência da 

República, nas eleições de Lula e Dilma.  

Frente às inúmeras pressões das quais era alvo, Paulo Freire não completou sua gestão como secretário, 
passando o cargo ao professor Mário Sérgio Cortella, chefe de gabinete, em 1991. Suas orientações, no entanto, 

foram mantidas até o final da gestão, e acabariam por influenciar outros municípios e governos estaduais no campo 
da democratização da gestão e das inovações pedagógicas.  

Em 1º de maio de 1997, com a saúde fragilizada, Paulo Freire daria entrada no Hospital Albert Einstein, em São 
Paulo, para uma angioplastia, mas complicações na reabilitação o levariam à morte no dia seguinte. Paulo Freire seria 

agraciado em vida e in memoriam com 48 títulos de doutor honoris causa por diversas universidades no Brasil e no 

exterior. Instituições de ensino de várias partes do mundo o convidaram para tê-lo no corpo docente. Foi presidente 
honorário de pelo menos 13 organizações internacionais.  

Diversos outros títulos, homenagens e prêmios lhe seriam concedidos ao longo da vida e depois da morte: mais 
de 350 escolas no Brasil e no exterior receberiam seu nome, assim como diretórios e centros acadêmicos, grêmios 

estudantis, teatros, bibliotecas, centros de pesquisa, cátedras, ruas, avenidas, praças, monumentos e espaços de 

movimentos sociais e sindicais.  
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Em 1995, seria indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Em 13 de abril de 2012, foi declarado patrono da educação 
brasileira por iniciativa da agora deputada federal Luiza Erundina (então no PSB, hoje no Psol). Seus livros se 

espalharam pelo mundo. “Pedagogia do Oprimido” ganhou tradução em mais de 20 idiomas. Estudo de junho de 2016 
do professor Elliott Green, da London School of Economics, afirma que essa era a terceira obra mais citada em 

trabalhos da área de humanas em todo o mundo, à frente de trabalhos de pensadores como Michel Foucault e Karl 

Marx. É também o único título brasileiro a aparecer na lista dos cem livros mais requisitados por universidades de 
língua inglesa. Em dezembro de 2018, a Revue Internationale d’Éducation de Sèvres, publicação francesa de prestígio, 

apontou Freire como um dos principais educadores da humanidade. 
A despeito de tão vasto reconhecimento, Freire vem sendo reiteradamente desqualificado no debate público 

brasileiro desde a recente ascensão de setores conservadores. Na onda intolerante que se formou no país após 2015, 
a partir da crise do governo Dilma Rousseff (PT), grupos foram às ruas com propostas antidemocráticas, homofóbicas, 

racistas e machistas. Era comum encontrar nas manifestações frases do tipo “Chega de doutrinação marxista, basta 

de Paulo Freire!”. 
Com a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado, as críticas ao educador e ao seu pensamento 

ganharam reforço contundente, estimuladas pelo escritor Olavo de Carvalho, de quem o presidente é seguidor. 
Durante a campanha eleitoral, em palestra para empresários no Espírito Santo, o então candidato Bolsonaro afirmou: 

“A educação brasileira está afundando. Temos que debater a ideologia de gênero e a escola sem partido. Entrar com 

um lança-chamas no MEC para tirar o Paulo Freire de lá”. E complementou: “Eles defendem que tem que ter senso 
crítico. Vai lá no Japão, vai ver se eles estão preocupados com o pensamento crítico”.  
  

 
 

Presidente eleito Jair Bolsonaro (à época deputado federal pelo PP/RJ), no seu gabinete na Câmara 

dos Deputados, após falar contra o que chama de "kit gay" na tribuna da Câmara Sérgio Lima - 

24.nov.2011/Folhapress 
 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/11/nunca-uma-derrota-foi-tao-promissora-para-a-centro-esquerda-brasileira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/11/unica-coisa-rigorosa-no-discurso-de-olavo-sao-os-palavroes-diz-ruy-fausto.shtml
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Em seu discurso de posse, o novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, insistiu: “Se o Brasil tem uma 
filosofia de educação tão boa, Paulo Freire é uma unanimidade, por que a gente tem resultados tão ruins 

comparativamente a outros países? A gente gasta em patamares do PIB igual aos países ricos”. 
A tentativa de banir Freire das escolas angariou forte apoio nas redes sociais desde a campanha. Grupos atacam 

a qualidade literária dos textos e da pedagogia de Freire, acusando-a de proselitismo político em favor do comunismo; 

responsabilizam o educador pela piora na qualidade do ensino, argumentando que, quanto mais é estudado e lido nas 
universidades, mais a educação anda para trás; afirmam que seus escritos estão ultrapassados, que o lugar de fazer 

política é nos partidos, não nas escolas. 
Não há base empírica que comprove essas afirmações. Freire nunca foi comunista, ainda é mais lido nas 

universidades do exterior do que nas brasileiras, nunca pregou uma educação partidária nas escolas. Do mesmo 
modo, a crítica à qualidade literária de seus livros não se sustenta. Tais opiniões são proferidas por setores atrasados, 

que desrespeitam a pluralidade de ideias, sem compromisso com os ideais democráticos de liberdade de opinião. Não 

reconhecem no educador, tendo lido ou não as suas obras, concordando ou não com o seu pensamento, um 
interlocutor consagrado e respeitado.  

Um dos principais adversários das ideias de Paulo Freire, o movimento Escola Sem Partido se propõe a coibir a 
doutrinação ideológica nas escolas. Estabeleceu como estratégia política aprovar leis para vigiar as ações de 

professores nas escolas, produzindo um clima de perseguição política e denuncismo. Em nome de uma inexistente 

neutralidade, omissos em relação aos verdadeiros dilemas da educação brasileira, tentam desqualificar Freire.  
Uma proposta legislativa patrocinada pelo movimento obteve as assinaturas necessárias para que o Senado 

discutisse retirar o título de patrono da educação brasileira de Freire. Depois de uma intensa batalha, a demanda não 
foi aprovada. Freire acreditava no diálogo como método de apreensão do conhecimento e aumento da consciência 

cidadã. Defendia que os educandos fossem ouvidos, que exprimissem as suas ideias como exercício democrático e de 

construção de autonomia, de preparação para a vida. Propunha o diálogo efetivo, crítico, respeitoso, sem que o 
professor abrisse mão de sua responsabilidade como educador no preparo das aulas e no domínio dos conteúdos.  

Era contra a educação de uma via só, em que o professor dita aulas e o aluno escuta; em que o primeiro sabe e 
o segundo, não; em que um é sujeito e o outro, objeto. Para ele, todos tinham o que aportar neste processo de 

diálogo, assim como todos aprendiam em qualquer processo educativo: “Não há docência sem discência”, afirmaria.  
Freire foi criticado também em setores progressistas por ser idealista, por sua linguagem com ênfase no 

masculino nos primeiros trabalhos, por ser contra o aborto, por desconsiderar os conteúdos nos processos educativos, 

pela insuficiência do seu método. Nunca foi unanimidade nos corredores das universidades, e nem esperava por isso.  
Coerente com o que escrevia e pensava, procurou tratar seus interlocutores e críticos, fossem eles de qualquer 

espectro, com igual respeito. Aprendia com os diálogos, os debates e as polêmicas nos quais se envolvia, refazendo 
muitas das suas posições. Olhava a educação como um produto da sociedade, reflexo de projetos políticos em 

disputa, naturais em qualquer sociedade democrática que aposta no debate de ideias para constituição do seu futuro.  

Não acreditava em uma educação neutra, verdade reconhecida há anos pela sociologia da educação, mais uma 
vez constatada na gestão do ex-ministro da Educação de Bolsonaro Ricardo Vélez Rodríguez. Indicado por Olavo de 

Carvalho, tentou impor comportamentos e valores para toda a rede de ensino, com propostas de obrigar os alunos a 
cantarem o hino nacional, controlar as provas do Enem, alterar os livros didáticos para negar que tenha havido golpe 

militar em 1964, numa clara tentativa de reescrever a história aos moldes do seu grupo político.  
Demitido antes de completar cem dias no cargo, Vélez apresentava claro apetite para a guerra cultural, mas se 

mostrava totalmente inoperante para os problemas reais da sua pasta. O novo ministro, Weintraub, economista com 

mestrado em administração, atuou por mais de 20 anos no mercado financeiro. A exemplo de Vélez, nunca exerceu 
cargo de gestor público em educação. É também um seguidor de Olavo de Carvalho e, aparentemente, não deixará de 

lado o discurso de combate ideológico. Weintraub é mais um que enxerga comunistas em todas as partes, dominando 
as universidades, os meios de comunicação e, inclusive, setores do mercado.  

Em sentido oposto, Paulo Freire, como cristão comprometido com os mais pobres e discriminados, bebeu de 

diversas teorias para realizar pedagogicamente valores que tinham como fundamento uma profunda crença na 
capacidade de o ser humano se educar para ser partícipe na construção de um mundo melhor, de acordo com os seus 

interesses. Em seu percurso intelectual, não se ateve a uma corrente de pensamento, tendo sido muitas vezes 
criticado por isso. Escolhia, dentre as diversas teorias, aquelas que melhor ajudassem a realizar o seu compromisso 

ético de cristão ao lado dos oprimidos, inclusive o marxismo. Em diálogo com Myles Horton, educador norte-

americano, no livro “O Caminho se Faz Caminhando”, reafirmaria sua postura: “Minhas reuniões com Marx nunca me 
sugeriram que parasse de ter reuniões com Cristo”. 

Quando perguntado, Freire não se recusava comentar de forma crítica os abusos do regime comunista. Na 
mesma entrevista citada no início deste artigo, afirmou que o fim do comunismo no Leste Europeu havia representado 

uma queda necessária não do socialismo, mas de sua “moldura autoritária, reacionária, discricionária, stalinista”.  

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/12/velez-rodriguez-quer-educacao-a-servico-da-seguranca-afirma-especialista.shtml
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Freire deixou um texto inacabado, interrompido pela sua morte, posteriormente publicado por Nita, sua segunda 
esposa, em “Pedagogia da Indignação”. Nele, comentava o assassinato do índio pataxó Galdino Jesus dos Santos, 

queimado vivo por cinco jovens em Brasília. “Tocaram fogo no corpo do índio como quem queima uma nulidade. Um 
trapo imprestável”, escreveu. Refletindo sobre quem seriam os jovens, indagou que exemplos, testemunhos e ética os 

levariam a essa “estranha brincadeira” de matar gente. “Qual a posição do pobre, do mendigo, do negro, da mulher, 

do camponês, do operário, do índio neste pensar?”  
Diante do ocorrido, proclamaria o dever de qualquer pessoa que educa de lutar pelos princípios éticos mais 

fundamentais. Concluiria afirmando que, “se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 
sociedade muda”. 

Em “Política e Educação Popular”, um dos mais importantes trabalhos sobre Freire, o professor Celso Beisiegel 
afirma que o seu compromisso do educador com os oprimidos estaria levando a um estreitamento das possibilidades 

de utilização das suas práticas pedagógicas —referia-se ao tempo dos governos autoritários instalados na América 

Latina nos anos 1960 e 1970. Beisiegel questionava se o educador não estaria se aproximando da realização daquela 
imagem do “ser proibido de ser”, concluindo: “Não seria inaceitável dizer que Paulo Freire veio se aproximando da 

realização da figura do educador proibido de educar”. Não é muito distante do que está ocorrendo hoje no Brasil.  
 

SÉRGIO HADDAD é doutor em educação pela USP, pesquisador da Ação Educativa e professor da Universidade de Caxias 

do Sul. Prepara biografia de Paulo Freire a ser lançada pela editora Todavia. Jornal LE MONDE DIPLOMATIQUE 
BRASIL, Maio de 2019. 

 

O "novo homem" não é só outra caixinha sufocante? (GABRIELLA FEOLA) 
 

Guilherme Valadares, nosso editor-chefe, dá entrevista sobre Masculinidades Contemporâneas e levanta a 
bola. 

 

O DEBATE sobre as masculinidades tem ganhado bastante espaço na mídia. Esta semana, o Guilherme 

Valadares, editor-chefe aqui da casa, participou do programa Masculinidades Contemporâneas: homens possíveis, 
exibido pela Tv Brasil. 

O Guilherme, que também é Membro do Comitê #ElesporElas da ONU Mulheres, tem sido uma figura central na 
criação de projetos que debatem e discutem “o que é ser homem?”. O programa da TV Brasil também apresenta 

outros homens que romperam com o padrão de comportamento estabelecido como “típico dos homens” e que, então, 

passaram a se encontrar e a se aceitar melhor. O tema tem ganhado destaque, mas quando se fala de masculinidade 
ou de “desconstrução da masculinidade” ainda se tem muitas interpretações distintas. A própria noção de 

masculinidade acaba se confundindo com as críticas que se tem em relação à masculinidade hegemônica e é 
importante frisar que masculinidade não é sinônimo de ‘masculinidade tóxica’. 

A palavra ‘masculinidade’, assim como ‘feminilidade’, são usadas para indicar um conjunto de comportamentos 

que é atribuído ao gênero masculino e feminino, respectivamente. Em geral, as expectativas sobre o comportamento 
masculino, de acordo com um padrão social, é de que os homens sejam mais objetivos, briguentos, cheios de desejo 

sexuais e pouca sensibilidade emocional, por exemplo. 
O Leo Hwan, fez um vídeo muito interessante e divertido para gente entender como se forma nosso imaginário 

sobre o que é ser “homem de verdade”: isso abre a porta pra gente entender que existem vários conceitos de 
masculinidades. A regra não é clara. O machão ideal pode ir tanto do super jogador de futebol, até o elegante e cheio 

de bons modos, James Bond. Raewyn Connell, responsável por estudar e forjar alguns dos conceitos de masculinidade 

na sociologia, já apontava que não existe um modelo de “masculino ideal” definido na sociedade. São várias 
possibilidades e, dentre elas, algumas são mais valorizadas que outras. Afinal, o Aragorn é mais valorizado enquanto 

“modelo de homem” que o Frodo ou, como o Rafa Rios mostra na reportagem da TV Brasil (aqui também temos um 
texto dele), quando ele decidiu ser florista, sentiu-se menos valorizado em comparação à época que era militar ou 

advogado. 

Connell traz essa idéia de que masculinidades são modelos de referência que estão sempre mudando e são 
articulados com as demandas da sociedade contemporâneas. Portanto, nos dias de hoje podemos forjar modelos mais 

diversos e compreensivos. A série Brooklin Nine Nine, por exemplo, como já foi abordado aqui no PdH, é um ótimo 
caso em que vemos despontar novos modelos de masculinidades mais diversos e positivos. 

Esse é o movimento que tem acontecido hoje com diversos homens Brasil a fora. Como dizemos por aqui: é tempo de 

homens possíveis. No entanto, quando a capa da revista Galileu questiona se existe um novo homem, o Gui Valadares 
levanta um ponto essencial ao questionar o quanto esse termo “novo homem” acaba sendo uma forma de colocar o 

homem em outra caixa padronizada e apertada. 
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Capa de novembro da Galileu 
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Basta se perguntar: o que faz o novo homem? “É sensível, forte na medida, seguro sexualmente, brocha de vez 
em quando, faz trabalho artesanal, romântico em algumas ocasiões, viaja o mundo, se veste bem… Nossa cansa até 

de falar”. De fato… Em paralelo, no feminismo, isso é o que a gente chama de padrão “mulher maravilha”, a suposta 
“nova mulher que é super independente, forte, esportista, divertida, cientista, baladeira e ainda cuida da família”. 

Qualquer um desses padrões continuam sendo negativos. Não que a mulher maravilha ou o que o padrão 

“Rodrigo Hilbert” sejam modelos ruins, mas é que TER QUE corresponder a essas expectativas, ter que se encaixar 
nestas arestas é cansativo e acaba com a preciosidade que é a individualidade. 

É ótimo que o tema das masculinidades seja mais debatido e que consiga chegar até mais homens. Porém, é 
importante também que a gente consiga parar pra refletir e se aprofundar nas discussões, afinal, como repensar a 

masculinidade sem estabelecer um novo padrão que também é limitante? 
Algumas perguntas chaves ficam suspensas quando começamos a falar sobre padrões ou modelos de referência 

do masculino. E acreditamos que essas reflexões são essenciais para o desenvolvimento desses homens possíveis. De 

homens que se repensam, se entendem, se refletem e se reconfiguram enquanto indivíduos absolutamente únicos, 
mas conectados com o mundo e com as mudanças à sua volta. 

Então, enquanto redação, gostaríamos de propor algumas perguntas que dão pano pra manga aqui nos 
comentários. Saindo do padrão convencional, o que te define como homem? Definir-se homem precisa ser uma busca 

por diferenciar-se do feminino? Qual seria o tal do “papel do homem”? E esse papel é seu enquanto indivíduo ou 

existe um papel geral dos homens? E mais uma vez, como repensar a masculinidade sem estabelecer um novo 
padrão? 

 

GABRIELLA FEOLA é Jornalista, viajante, apaixonada por músicas latinas e acredita que sexo deveria ser tão 
conversado quanto esportes. Webmagazine PAPO DE HOMEM (https://papodehomem.com.br/), maio de 

2019. 
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A urgência da filosofia: sobre a necessidade de mudar o mundo (MÁRCIA 

TIBURI) 
 


 

Criança geopolítica observando o nascimento do homem novo, 1943, Salvador Dali (Reprodução) 
 

Embora falar de filosofia tenha sido para mim sempre uma alegria – e das maiores alegrias -, confesso que 

considero um pouco triste ter que, mais uma vez, falar da sua urgência depois de ter passado a vida clamando por 
essa urgência, de ter ensinado e aprendido filosofia por mais de 25 anos, depois de ter lido tantos pensadores e 

pensadoras que em seus contextos sempre defenderam a filosofia como uma forma de mudar o mundo e perceber 
que, agora, mais uma ver, vamos ter que começar do zero. 

Comecemos do zero. Talvez essa seja a maior virtude do que chamamos de filosofia, a paciência de recomeçar. 
Recomeçar o árduo trabalho do conceito, o árduo trabalho do entendimento, da razão e de sua crítica, da 

compreensão das coisas que mudam a nossa sensibilidade. 

Que a filosofia possa mudar o mundo não é um exagero retórico. A urgência da filosofia tem a ver com essa 
possibilidade contra a qual tantos lutam hoje. Quando o presidente do Brasil, conhecido pela expressividade do 

caráter precário de sua condição cognitiva, ameaça a filosofia, ele está sobretudo manifestando o grande medo dos 
autoritários, a saber, que o povo humilhado e enganado aprenda a pensar. 

Infelizmente, não estou espantada com o que vem acontecendo com o Brasil e com os recentes ataques do 

governo à filosofia e à sua companheira escolar que é a sociologia. Estou triste com o presente e o futuro de nosso 
país sobre tais ataques. Estou triste como ficam as pessoas que não são perversas diante de tanta destruição. Triste 

de uma tristeza moral, não psicológica, embora esses planos estejam muito próximos e às vezes sejam confundidos. 
Há muito tempo venho usando a expressão “depressão cívica” para falar dessa tristeza moral que sentimos pelo 

estado de coisas autoritário e irracional que vivemos hoje. 
Gostaria, no entanto, e em termos bem básicos, de colocar em que sentido e como a filosofia pode mudar o 

mundo. Mas antes preciso elaborar a questão, o que só posso fazer usando meu próprio e mais cuidadoso ponto de 

vista que exige explicar alguns aspectos que me levam a pensar nisso tudo. 
Eu que sempre fui uma pessoa muito otimista na prática, como são as pessoas que vêm das classes 

desfavorecidas e que lutam muito pelo que precisam econômica e emocionalmente para sobreviver, ando meditando 
sobre o pessimismo teórico, sobre o peso das análises inevitáveis sobre a destruição em curso em nosso país desde o 

golpe de 2016 e que se exacerbam sobre o governo autoritário do momento. Apesar do otimismo prático, que me 

levou ao feminismo e à política partidária – a política organizada para além da política viva que fazemos todos os dias 
nos nossos campos de ação –, hoje eu creio que é ainda mais importante prestar atenção no pessimismo de certas 

análises que somos obrigados a fazer. 
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Vivemos o efeito de muitas coisas que não fomos capazes de avaliar no passado porque talvez tenhamos sido 
otimistas demais na teoria. “Não vai ter golpe” foi uma expressão mágica, e o golpe veio. Quero dizer com isso que 

precisamos ir além do pensamento mágico em todas as áreas de nossas vidas, sem perder a relação com algo de 
mágico que há na vida. 

Não sou exatamente uma pessimista na teoria. Meu pessimismo diz respeito aos aspectos sobre os quais todos 

temos que concordar: há muita destruição, há muita violência de todo tipo e em tal quantidade que tendemos a 
pensar que, de fato há, no que concerne ao Brasil, um projeto de destruição e não apenas incompetência para 

governar. Em outro sentido, podemos dizer que o pessimismo chega para qualquer um que perceba a importância da 
reflexão e que, ao mesmo tempo, perceba a sua falta. 

Ao mesmo tempo, há um outro lado dessa moeda. Justamente por perceber o caráter raro da reflexão, no meu 
caso eu sempre tentei encontrar saídas teóricas, pensando que o pessimismo inevitável nesse campo deveria ser 

superado por propostas éticas que surgiriam das próprias reflexões e que viriam a modificar a prática. Ou seja, seria o 

próprio pessimismo teórico que garantiria o otimismo da prática. Nesse sentido, esse pessimismo tem tudo a ver com 
a crítica. Ele não é mais do que um forma de crítica. E se ele é crítica, não é exatamente um pessimismo. Certo grau 

de pessimismo é bom para diagnósticos realistas. Guardemos essa ideia e sigamos em frente. 
Há muito tempo eu penso que é evidente que as teorias reflexivas – as que questionam e chegam a conclusões 

razoáveis – devem preparar para prognósticos e não apenas para diagnósticos. Que as teorias que surgem de 

reflexões potentes devem ser um forma de prática e que elas podem realmente mudar o mundo, porque tudo o que 
pensamos afeta o modo como organizamos nossas vidas em nível pessoal e também coletivo. Sabemos da 

importância do diálogo nessas horas, na construção de perspectivas de mudança que favoreçam a sobrevivência da 
sociedade. É evidente que é preciso dialogar na direção de construir garantias a direitos que sustentaram nossa 

evolução como sociedade. Sabemos disso. Para construir uma sociedade capaz de entender a importância de direitos, 

precisamos de pensamento crítico e lúcido, ou seja, de filosofia. 
Quero dizer com isso que devemos sempre repropor a filosofia para que a sociedade se torne um lugar melhor 

para as pessoas. Não devemos nunca acabar com ela. Mesmo em uma sociedade perfeita, em que todos fossem 
muito felizes depois de todas as conquistas humanas realizadas, deveríamos sustentar a filosofia como uma espécie 

de monitoramento da reflexão e da análise, como uma forma de cuidado para com a verdade, o valor mais 
desconsiderado em nossa época em relação ao qual só a filosofia pode apresentar a fundamentação. 

Durante muito tempo acreditei que todos nós que estudamos filosofia estávamos melhorando nosso país e que, 

apesar de muitos problemas experimentados em nível coletivo, tínhamos um futuro pela frente. Com a presença da 
filosofia como uma disciplina fundamental no ensino médio, tínhamos um passo importante na valorização pública da 

filosofia como disciplina escolar que prepara para o entendimento das complexidades da sociedade, da história, da 
natureza e da ciência, dos aspectos morais, éticos e políticos, estéticos e religiosos da vida humana. 

Sei que meus colegas professores e estudantes também sabem disso, e eu que, por modo de ser ou acaso, assim 

como outras pessoas, me tornei uma pessoa bastante presente na esfera pública, sempre me preocupei em ser 
responsável com o pensamento crítico, sem me deixar enrijecer por pressões acadêmicas ou ideológicas. Sempre 

entendi que a filosofia implicava um altíssimo nível de liberdade de espírito e de expressão. 
Defendi a crítica como uma forma de análise que não precisaria pedir desculpas para se colocar. Quem conhece a 

minha obra sabe que eu escrevi várias vezes sobre o sentido da crítica que nos importa sustentar, uma crítica interna, 
determinada, atenta aos objetos. Em termos filosóficos, aquela básica crítica que aprendemos estudando a filosofia de 

Hegel, quem nos alerta para o tipo de crítica abstrata, a crítica viciada que se baseia no desconhecimento do que se 

quer criticar. 
Tomando esse cuidado eu sempre pensei na urgência da crítica e da autocrítica em uma mesma linha. E sempre 

pensei que a crítica que nos importa não precisa ser amorosa ou suave. Ela pode ser colocada de um modo bem 
direto e corre o risco de não ser polida. O problema é outro: o que qualquer crítica tem por trás. Às vezes a crítica 

esconde afetos tristes, tais como o ressentimento, o ódio, a inveja ou interesses específicos de destruição do objeto 

da crítica. É em geral esse tipo de crítica abstrata, que tem algo de niilista, que se dá desse modo. E quando ela se 
torna muito vazia, ela pode se tornar a porta para afetos tristes e destrutivos, seja de si, seja dos outros. 

As práticas que conhecemos há tempos na imprensa e nas redes sociais atualmente, as velhas práticas sempre 
renovadas de mentir e manipular são práticas frias e calculadas a partir de interesses, mas elas tocam as pessoas 

emocionalmente e mudam suas vidas nas piores direções. Elas se disfarçam de crítica. Todas elas se parecem 

simplesmente efeito de críticas que escondem o quanto são abstratas. E as pessoas, tomadas de raiva e medo, 
ressentimento e ódio, ingratidão ou inveja, simplesmente se deixam levar. 

A filosofia no sentido de ser questionamento e construção de teorias consistentes e consequentes nos leva a 
entender esse tipo de problema que nos aparece em um recorte epistemológico para o qual as massas não são 

acostumadas. Os grupos que controlam as massas não dão às pessoas que dela fazem parte a chance de que reflitam 
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sobre o modo como pensam e falam para que possam, a partir de uma consciência acerca de sua própria condição, 
fazer escolhas sobre o sentido do que dizem e do que fazem. 

A falta de pensamento reflexivo necessariamente constrói a vida das pessoas. Mas o que é a construção de uma 
vida? De que tipo de construção falamos? Em geral, essa falta sustenta a estagnação, ou a conservação do que está 

dado ou, em momentos críticos, produz também transformações, em geral, rumo ao pior. Muitas vidas são 

construídas como se fossem ruínas. Já a presença do pensamento reflexivo tende a mudar nossas vidas para a 
liberdade, para a invenção da vida. É isso o que podemos chamar de algo melhor. Aquela vida em que podemos 

evoluir como pessoas, como sociedade, como humanidade. 
A filosofia pode mudar o mundo de um ponto de vista político e econômico, social e histórico. Mas essa mudança 

depende de outras, ou está a elas intimamente relacionada. A mudança institucional do mundo, a mudança das 
relações de força e de poder não acontecerá sem uma mudança no espírito, algo que parece abstrato e que devemos 

entender aqui em sentido dialético com o que é concreto. A mudança do mundo sobre a qual precisamos pensar é 

aquela que acontece na base mental de nossas vidas, ou seja, naquele universo em que vivemos no registro da 
mentalidade e da sensibilidade. Esse é o terreno da construção da subjetividade, o terreno da ética. 

Essa base define o que é a vida em sua dimensão humana. Quando algumas pessoas de um modo muito simples 
dizem que estudam filosofia para melhorarem a si mesmas como seres humanos, elas estão falando algo que faz 

sentido e que tem uma relação direta com o desejo de mudança do mundo. Nós não mudaremos o mundo sem 

mudar a nossa mentalidade e a nossa sensibilidade. Não mudaremos o mundo sem pensar nas pessoas, no papel de 
cada um, na capacidade que cada um tem de compreender o todo no qual está inserido. Como ele é vítima de 

discursos, de estratégias perpetradas pelos que manipulam o poder. 
Antigamente se chamava isso de consciência. As igrejas e os meios de comunicação, bem como hoje as redes 

sociais (Facebook, Twitter, Instagram) também atuam na base mental das pessoas. A filosofia faz o mesmo. Ela 

também atua na base mental e na sensibilidade de cada um. Mas a grande diferença é que a filosofia não se coloca 
na direção da manipulação das massas como fazem as igrejas, meios de comunicação e redes sociais. 

Ela liberta indivíduos que se negam a ser massa, a simplesmente aderir. Eles pensam criticamente apesar dos 
seus limites humanos. Por isso, não há filosofia para as massas, nem igrejas de filosofia. A filosofia também não fica 

muito confortável nas redes sociais que se apresentam como simples espaços públicos e são, na verdade, corporações 
que ocultam a mercadoria que vendem para poderem fazer dos usuários a mão de obra barata que os torna ricos. E o 

que as redes realmente vendem? O próprio usuário, ao mesmo tempo, mercadoria e trabalhador. A filosofia devolve 

as pessoas a elas mesmas. É certamente algo indesejável para os controladores do capital e da sociedade rebaixada a 
mercado. 

Devemos continuar estudando filosofia e ensinando como pudermos. Os tiranos, sobretudo os autoritários e os 
oligofrênicos, agirão sempre do mesmo modo até que o mundo seja transformado por uma outra forma de pensar e 

ver a vida. 

 

MÁRCIA TIBURI é graduada em filosofia e artes e mestre e doutora em filosofia. É professora do programa de pós-

graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Mackenzie, da graduação em Filosofia da Unicamp e 

colunista da Revista CULT. Publicou diversos livros de filosofia, entre eles “Filosofia Pop” (2011), “Sociedade Fissurada” 
(2013) e “Como Conversar com um Facista” (2015). Publicou também romances: “O Manto” (2009), “Era meu esse Rosto” 

(2012). Revista CULT maio de 2019. 

 

Emprego é um direito! (MIGUEL TORRES) 
 

Política de recuperação do mínimo distribui renda 
  

O 1º DE MAIO, Dia do Trabalhador, é um grande momento para os trabalhadores reafirmarem suas lutas por 
mais direitos e refletirem sobre as conquistas e a situação pela qual o Brasil atravessa. Vale lembrar que a luta por 

mais direitos está no DNA do 1º de Maio. Em 1886, realizou-se uma manifestação de trabalhadores em Chicago 

(EUA), que tinha por objetivo reivindicar a redução da jornada de trabalho para oito horas diárias. O evento contou 
com a participação de milhares de trabalhadores, que foram fortemente reprimidos, provocando a morte de muitos 

grevistas. 
Neste ano, as centrais sindicais e os movimentos sociais farão um grande ato em São Paulo, no Vale do 

Anhangabaú e em centenas de cidades pelo país para unir nossas vozes em defesa dos direitos, mostrar toda a nossa 

indignação contra o fim da aposentadoria e cobrar mais empregos e mais renda. Somos contra a atual proposta 
de reforma da Previdência, pois ela retira direitos dos trabalhadores e dos aposentados e não combate as 

desigualdades nem os privilégios. Por isso é importante intensificar a luta: para que os trabalhadores e o povo mais 
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pobre não sejam prejudicados. Pretendemos, durante o Dia do Trabalhador, com atos e protestos, aprovar um 
indicativo de greve geral -- para 14 de junho. Estamos, ainda, coletando assinaturas em um abaixo-assinado, que será 

entregue ao Congresso Nacional, com a posição da classe sobre o fim dos privilégios na Previdência. 
A radiografia econômica do país revela um quadro que preocupa os trabalhadores. A estimativa do PIB para este 

ano é muito ruim. Precisamos de um projeto de desenvolvimento econômico que faça a economia crescer, que gere 

empregos e renda. Segundo o IBGE. O desemprego é um mal que causa enormes danos à sociedade e precisa ser 
combatido sem tréguas, pois aumenta a pobreza e as desigualdades, desagrega as famílias e turbina a violência e a 

desesperança. Já com mais emprego há mais produção e consumo, o que gera crescimento e renda. 
A intenção do governo de reajustar o salário mínimo em 2020 sem aumento real é uma humilhação e frustra as 

expectativas de milhões de trabalhadores e aposentados. O valor noticiado é mais uma demonstração dos ataques do 
governo aos mais pobres. Para os banqueiros, garantias de lucros astronômicos; para os trabalhadores, cortes de 

direitos e migalhas. Defendemos a manutenção da política de recuperação do salário mínimo, que garante dignidade 

aos trabalhadores e é uma forma comprovadamente eficaz de distribuir renda. Lembramos que o acordo das centrais 
com o governo, em 2006, que reajustou o salário mínimo pelo índice da inflação mais a variação do PIB de dois anos 

anteriores, resultou em diminuição da pobreza, aumento do consumo e melhorias para toda a sociedade. 
Os trabalhadores vão à luta para mudar os rumos da atual política econômica. Neste 1º de Maio vamos unir 

vozes para defender o direito a uma aposentadoria decente, salários dignos e empregos de qualidade --o que só é 

possível com uma nova orientação econômica para o país, orientada ao crescimento da economia e à distribuição da 
renda. Vamos lutar por uma sociedade mais justa, com oportunidades para todos, saúde e educação pública de 

qualidade, com transporte e moradia dignos, como fatores para a construção de uma sociedade igualitária.  
 

MIGUEL TORRES é Presidente da Força Sindical, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes e da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, maio de 2019. 
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A privatização dos presídios é uma saída para a crise carcerária? SIM 
Mais vagas em menos tempo (NIVALDO CÉSAR RESTIVO) 


 
 

Nivaldo Restivo, secretário da Administração Penitenciária do estado de São Paulo - Marcus Leoni - 
7.jul.17/Folhapress 

 
AS DIFICULDADES enfrentadas nos sistemas prisionais exigem uma solução complexa e multidirecional. As 

concessões de unidades prisionais à iniciativa privada na modelagem de Parceria Público-Privada (PPP) ou no formato 

de cogestão despontam como uma alternativa eficaz para o sistema penitenciário. Em São Paulo, trata-se de uma 
possibilidade real para o alcance da meta definida para o setor pelo governador João Doria (PSDB): expansão e 

modernização do sistema penitenciário paulista. 
São várias as garantias de um incremento na prestação do serviço de custódia. Haverá desoneração dos cofres 

públicos, já que o estado não fará aporte de recursos na construção do presidio, permitindo ao governo destinar esses 

valores ao atendimento de outras necessidades da população. O investimento caberá ao concessionário e, por 
consequência, teremos construções mais rápidas, com mais vagas disponíveis em menos tempo. 

Ao particular recairá a responsabilidade por todos os atendimentos remetidos aos presos. Dessa forma, será 
possível dar celeridade, por exemplo, às intervenções de saúde com médicos, dentistas e psicólogos. O resultado se 

revelará importante também à população local, uma vez que encaminhamentos de presos doentes a unidades de 

saúde diminuirão. 
Além disso, a ressocialização será impulsionada por meio do binômio trabalho-educação, com a ampliação da 

oferta de postos destinados ao exercício de uma profissão, à capacitação profissional, à educação formal e à educação 
profissionalizante.  Àqueles que insistem em afirmar ser mais caro manter um preso custodiado pelo particular, sugiro 

detida análise sobre todos os itens e valores que compõem o cálculo. O resultado vai surpreender.  
Ressalte-se que, em quaisquer dos modelos de concessão, o estado manterá completo domínio do 

estabelecimento prisional, posto que a Direção Geral e a Direção de Segurança e Disciplina serão ocupadas por 
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funcionários da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), assim como eventuais intervenções para 
restabelecimento da ordem interna serão levadas a efeito por agentes públicos. Da mesma forma, a vigilância e a 

escolta em deslocamentos externos serão realizadas por nossos profissionais. Essas são missões indelegáveis e, 
portanto, continuarão sob responsabilidade do ente público. 

Ademais, estabeleceremos indicadores que medirão a qualidade do desempenho do concessionário, com o 

objetivo permanente de exigir sempre a melhor prestação de serviço. Com todas essas circunstâncias protegemos, na 
plenitude, as conquistas profissionais e o exercício das competências dos funcionários que integram as valorosas 

carreiras da SAP e que, indubitavelmente, têm grande responsabilidade na manutenção da segurança e tranquilidade 
do sistema prisional paulista. 

Temos exemplos de gestão privada em unidades prisionais pelo Brasil. Conheci algumas delas e constatei que o 
modelo funciona. Queremos, ao mesmo tempo, com a concessão das unidades, que os detentos tenham cada vez 

mais oportunidades de trabalho e que gerem renda nos presídios. 

Aqui em São Paulo, temos um governo caracterizado pela descentralização, participação, eficiência, transparência 
e inovação. Essas são as diretrizes. Dizer que não funciona é a maneira mais cômoda de encerrar uma discussão, 

optando pela manutenção do que já temos. Significa continuar buscando "uma saída para a crise carcerária". 
 

NIVALDO CÉSAR RESTIVO é Secretário da Administração Penitenciária do estado de São Paulo e ex-comandante-

geral da Polícia Militar. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, maio de 2019. 
 

A privatização dos presídios é uma saída para a crise carcerária? NÃO 
Aprofundamento da barbárie (IRMÃ PETRA PFALLER) 

 
 

Instalações do complexo penitenciário de Ribeirão das Neves (MG), o primeiro presídio privado do país –
 Divulgação 
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É impossível sair de uma prisão sem carregar a triste certeza de que os presos, em qualquer unidade do país, 
enfrentam uma situação de tortura sistemática. Em celas superlotadas, por entre ratos e baratas, com falta de 

saneamento básico, comida azeda e um cotidiano de extrema violência, vivem hoje mais de 720 mil pessoas, alçando 
o Brasil à posição de terceiro país que mais encarcera no mundo. 

A situação dos presídios, caracterizada pelo Supremo como "estado de coisas inconstitucional", deixa claro que o 

Estado brasileiro fez uma opção reiterada pela barbárie. E esse processo não se resolve por falsas soluções como a 
privatização. Vale considerar que foi no solo de um presídio privatizado que assistimos a um dos massacres de 2017: 

no Compaj, no Amazonas, complexo gerido pela Umanizzare, foram registradas ao menos 56 mortes. E mais: entre 
2013 e 2014, o complexo de Pedrinhas, no Maranhão, com a maior parte dos serviços privatizados, listou mais de 60 

mortes. A unidade é conhecida internacionalmente por suas condições degradantes. 
Mesmo com esse cenário, São Paulo e Rio de Janeiro anunciaram, no início do ano, a intenção de transferir a 

gestão de presídios a empresas. O governador paulista, João Doria (PDSB), toma os Estados Unidos como modelo. 

No entanto, o exemplo norte-americano conta com episódios como o Departamento de Justiça informando, em 
2016, que presídios federais privatizados não representaram redução de custos e registraram mais casos de 

agressões, contrabandos e rebeliões, além de um escândalo no qual a maior empresa do setor no país, a Corrections 
Corporation of America, admitiu a falsificação de documentos enviados ao governo sobre a gestão de unidades no 

estado de Idaho. 

Fica a lição: a aposta no encarceramento em massa, por meio de prisões públicas ou privadas, é resposta que 
deve ser descartada. Na mesma linha, analisando o complexo de Ribeirão das Neves (MG), presídio-modelo da 

privatização no Brasil, a convicção se mantém.  
Ao garantir o preenchimento de 90% das vagas das unidades --ou o seu pagamento, se não ocupadas-- até o 

término dos 27 anos de duração do contrato, o governo mineiro engessou sua política criminal. E se o estado gastava 

em média R$ 1.800 mensais por preso nas penitenciárias comuns, em Ribeirão das Neves acordou o pagamento de 
R$ 2.700 mensais à GPA, consórcio que administra esses presídios. 

Os gastos maiores não significam melhor qualificação dos funcionários: salários menores, curto tempo de 
formação e alta rotatividade são marcas da forma de contratação nas unidades privadas. Ou seja, a privatização 

mantém a lógica do encarceramento em massa e das violações de direitos a um custo maior para a sociedade. 
Ainda em 2015, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) posicionou-se de forma contundente: "A 

ineficiência do sistema prisional não pode levar à privatização. O ser humano jamais pode ter sua dignidade aviltada, 

pois lucro e pena não combinam". Diante da falência do sistema prisional, a Pastoral Carcerária e parceiros lançaram a 
Agenda pelo Desencarceramento, documento que traz propostas concretas para o problema. 

A diminuição significativa da população carcerária, a exemplo do que EUA e outros países vêm fazendo, mostra-
se como único caminho. Qualquer esforço que aponte para outra direção --como a privatização-- cairá, 

inevitavelmente, no aprofundamento da barbárie. 

 

IRMÃ PETRA PFALLER é Coordenadora nacional da Pastoral Carcerária. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, maio de 

2019. 
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Crusoé e os deuses (LUIZ FELIPE PONDÉ) 
Com uma caneta ou um clique, o Judiciário pode destruir a sua vida 
  

O PODER Judiciário é o poder mais poderoso da República. A repetição dos termos na frase anterior é 

proposital. O Estado detém o monopólio legítimo da violência. A gestão da violência é o campo por excelência da 
política, a arte de organizar o uso da violência via instituições ou fora delas. Logo, o Poder Judiciário é político, apesar 

de não ser representativo, no sentido de que não recebe, via voto popular, o papel de representar as aspirações da 

soberania popular. 
 

 
 

Ricardo Cammarota - Ricardo Cammarota/Folhapress 
 

A capacidade de exercer a violência é a espinha dorsal de qualquer forma de poder institucional. Não se esqueça 

disso e não caia no marketing do “poder do bem”. O Poder Judiciário é o poder mais poderoso da República. Com 
uma caneta ou um clique, um agente dele pode destruir sua vida. Em cinco segundos, pode criar uma situação em 

sua vida que, se equivocada, tomará 20 anos, no mínimo, para ser desfeita. E esse agente seguirá sua rotina dos 
deuses. E você paga a conta.  

Um senador, um deputado, um vereador, um governador, um prefeito e um presidente não dispõem dessa 

rapidez para exercer nenhuma forma de violência (legítima ou não) sobre você nessa magnitude.  O Poder Judiciário é 
o poder mais poderoso da República. Daí o fato esperado de que ele seja o mais discreto, principalmente o STF 

(Supremo Tribunal Federal), na medida em que tal poder de violência (legítima ou não) tende a chamar atenção 
quando acompanhado da vaidade típica de quem tem tanto poder. 

O resultado da magnitude do poder mais poderoso da República é que seus agentes se acostumam com uma 

rotina de deuses, que acaba por criar uma expectativa de tranquilidade quanto ao caráter institucional de sua 
existência.  A pompa e a circunstância que caracterizam as manifestações públicas profissionais do Poder Judiciário 

são em função desse caráter “divino”. Uma espécie de ritual religioso que cultua a própria existência. O advogado, 
nessa cadeia alimentar, é o elo menos “nobre” porque corre atrás das graças dos agentes oficiais do Judiciário. Mas 

ele ganha muito bem para tornar você devorável ou não pelos deuses. 
E aí entra em cena o novo agente político que tende a criar a maior disrupção política na história, desde a 

invenção da democracia ateniense: as mídias sociais, tanto no seu viés amador (de emissores particulares de 

conteúdo) quanto no seu viés profissional (profissionais e marcas portadoras de credibilidade pública que geram 
conteúdo). A revista Crusoé e o site O Antagonista são exemplos desse viés profissional das mídias sociais. Quando 

um ministro do STF censura um conteúdo da revista Crusoé, ele declara guerra às mídias sociais. 
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E elas têm, entre os vários traços da sua personalidade, um caráter de enxame que pressiona a dimensão 
institucional da República. Esse traço não precisa ser intencional, basta tê-lo numa quantidade pura. 

Claro que esse efeito enxame de pressão sobre a dimensão institucional é, muitas vezes, nuvem passageira, mas, 
quando se torna recorrente, o resultado pode ser um tsunami. 

O filósofo Blaise Pascal, no século 17, descrevia as cortes da França absolutista como um palco em que a cena 

era mais essencial do que o conteúdo. Sabemos que Pascal fazia parte de um movimento religioso conhecido como 
jansenismo (olhe no Google, se você não sabe o que é), que tinha uma forte vocação anti-institucional, muito bem 

captada pela monarquia na época.  
Daí a perseguição sistemática sofrida pelos jansenistas. Pascal nutria um certo desprezo pela instituição do poder 

como um todo. Essa descrição da cena como mais essencial do que o conteúdo significa que o poder do poder, no 
caso, o Judiciário, depende de uma certa pantomima pública (a pompa e a circunstância da qual falava acima). 

Um dos efeitos das mídias sociais é desgastar o efeito dessa pantomina. Logo as pessoas começarão a rir da 

suposta seriedade com a qual os agentes do Poder Judiciário falam de si mesmos. As mídias sociais são um ataque a 
qualquer Olimpo de bolso. Mas, não se esqueça: o Poder Judiciário é o poder mais poderoso da República. Qualquer 

passo em falso trará a ira de Hades sobre você.  
Mantenha a cabeça baixa, só para garantir sua invisibilidade e sua irrelevância, duas características essenciais 

quando lidamos com o poder. Imitar a pura e simples inexistência é parte da caixa de ferramentas que um mortal 

deve carregar consigo ao lidar com os deuses. Mas, hoje, eles veem o invisível. 

 
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, maio de 2019. 
 

O Brasil no elevador (CONTARDO CALLIGARIS) 
 

À força de querermos ser malandros, acabamos sendo todos otários 

 
MEU CONSULTÓRIO está no mesmo prédio há mais de 35 anos. É um antigo flat, com dois subsolos de 

garagem, 18 andares de conjuntos e um espaço coletivo, no 19º. Mais da metade das unidades pertence a 
condôminos moradores, o resto é alugado. Durante muitos anos, os dois elevadores sociais tinham um único botão de 

chamada —tanto fazia se você quisesse subir ou descer. Você chamava e, frequentemente, parava um elevador que 

levava alguém na direção oposta à que você desejava; você abria a porta e perguntava: "Sobe?"; "Não, desce"; 
"Desculpe". 

Alguns anos atrás, modernizamos os elevadores, que se tornaram "inteligentes". Agora, a cada andar (salvo o 
19º e o segundo subsolo), há dois botões de chamada, diferenciados por setas, uma para subir e uma para descer: 

em tese, você aperta aquele que corresponde à sua intenção, e ele se torna luminoso até que chegue o elevador que 
sobe ou desce, como desejado. 

A gente imaginava que, graças a essa mudança, dispensaríamos as paradas desnecessárias. Economizaríamos a 

energia e o tempo de todos, tanto dos que estivessem no elevador (e que não seriam mais parados inutilmente) 
quanto dos que chamassem (e que só entrariam no elevador certo). Não foi nada disso. A grande maioria dos 

usuários, para chamar o elevador, continua apertando os dois botões. 
Num primeiro momento, pensei que o problema fosse cognitivo: talvez muitos não entendessem os dois botões e 

as duas flechas. O governo, pensei, deveria tomar providências para melhorar a orientação espacial dos brasileiros e 

sua compreensão das formas geométricas. Por exemplo, o governo poderia sugerir que as crianças cantassem o hino 
nacional ou rezassem o Pai Nosso a cada dia. Também pensei que certamente devia haver muitos originários de Norte 

e Nordeste que passaram o ensino básico lendo Nietzsche ou estudando "O Capital" de Marx, enquanto deveriam ter 
aprendido coisas mais práticas. 

De qualquer forma, antes de sugerir medidas pedagógicas drásticas, eu pesquisei. Comecei a entrevistar todos os 
que paravam o elevador no qual eu estava, aparentemente sem saberem se ele estava indo para cima ou para baixo. 

Explico o protocolo de experiência. Eles invariavelmente abriam a porta e perguntavam: "Sobe ou desce?". Eu 

respondia: "Mas você quer subir ou descer?". Uma vez recebida a resposta, eu saia do elevador, apontava para os 
botões e explicava: "Esta seta é para pedir o elevador que sobe etc.". 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/05/no-bicentenario-de-marx-socialismo-ainda-divide-opinioes-mostra-pesquisa.shtml?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=topicos
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Resultados de um ano de pesquisa: 48% dos entrevistados não entendiam (ou diziam que não entendiam) e 
achavam que o sistema era uma burrice porque o que eles queriam era pegar um elevador e que esse os levasse para 

onde precisavam ir, "pouco importa se o elevador está subindo ou descendo". Eu tentava explicar, mas talvez o hino, 
o Pai Nosso e a abolição do ensino de filosofia surtissem mais efeito. 

Outros 12% achavam que as duas setas eram um truque ou um complô para privá-los temporariamente de 

elevador; 37% declaravam querer parar o primeiro elevador que passasse, e ponto: se eles pudessem, subiriam em 
qualquer elevador e o orientariam para cima ou para baixo segundo suas necessidades, sem sequer levar em conta a 

vontade de quem já estava na cabine. 
Sobram 3% que só me olharam como se fosse um louco e não disseram nada. Entre os usuários, 79% não 

tinham sequer pensado no fato de que seu comportamento (apertar sempre os dois botões) produzia um gasto de 

energia supérfluo (elevador parando e reacelerando sem necessidade) e uma perda de tempo tanto para os que já 
estavam no elevador quanto para eles, que o chamavam. 

Mesmo depois dessa explicação, 54% comentavam que nada mudaria: o que eles queriam era que um elevador 
parasse para eles. Esses mesmos 54%, aliás, costumavam entrar no elevador mesmo que ele estivesse indo na 

direção oposta à desejada por eles, "para evitar mais atrasos". 

Por ignorância ou por não admitir que há coisas que são de todos e para todos, o Brasil avança como os 
elevadores do meu prédio —no desperdício e na irracionalidade, como quem acha que ganhou terreno, mas de fato só 

ganhou os metros suficientes para obstruir um cruzamento ou tornar impossível o atravessamento da rua. Moral da 
história: à força de querermos ser malandros, acabamos sendo todos otários. 
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