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Teste: como saber se tenho um problema com álcool? (LUCIANO RIBEIRO) 
 

Spoiler: está mais próximo do que imagina 
 

SEXTA-FEIRA, a semana foi tão cansativa, né? Você decide encontrar os amigos e só há uma coisa a se fazer: 

sentar em um bar para beber, lógico! Quando quer se relacionar com alguém, o que vai tornar a interação menos 
sofrida? Umas doses de vinho ou uns copinhos americanos de cerveja. 

Tem gente que bebe pra ficar mais carismático, pra ganhar coragem, pra curtir melhor um show e tem até quem 
o faça pra esquecer dos problemas. E não preciso ir muito longe para dar os exemplos. Sou culpado de tudo isso. 

Tenho inúmeros amigos que não só não se imaginam sem o álcool como ele exerce um papel extremamente central 

em praticamente todas as suas interações sociais e lazer. Afinal, o que tem de errado nisso? 
 

 
 

Bem, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou o Relatório Global sobre Álcool e Saúde e o uso 

danoso do álcool está relacionado a 3 milhões de óbitos em 2016 (quase 5,3% de todas as mortes mundiais). No 
Brasil, a estimativa é de que 4,2% (6,9% entre homens e 1,6% entre mulheres) dos brasileiros preenchem critérios 

para abuso ou dependência e o álcool esteve associado a 69,5% e 42,6% dos índices de cirrose hepática, a 36,7% e 

23% dos acidentes de trânsito e a 8,7% e 2,2% dos índices de câncer – respectivamente, entre homens e mulheres 
em 2016. 

Olhando, por alto, você poderia dizer "ah, mas isso é com os outros, eu só tomo uma nos finais de semana". 
Acontece que a linha que define o consumo danoso de álcool (ou seja, o alcoolismo) vem muito antes do que 

pensamos. Alcoolista não é só aquele que rola no próprio vômito às 10 da manhã em plena terça-feira. 

 
Como saber se lido com algum transtorno relacionado ao álcool? 


O teste é bem simples. Basta ver se você tem 2 ou mais dos 11 sintomas listados aqui: 
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Fonte: CISA 
 

Se você tem 4 ou mais sintomas, é importante buscar ajuda de um especialista. Assistir esse vídeo do excelente 
canal do Dráuzio Varella vai ajudar também: https://www.youtube.com/watch?v=npIIgwSPKUw 

http://www.cisa.org.br/artigo/4010/-que-alcoolismo.php
https://www.youtube.com/watch?v=npIIgwSPKUw
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De 18 a 23 de fevereiro é a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo, com a finalidade de conscientizar a 
sociedade sobre as consequências e os transtornos relacionados ao uso do álcool. Assim, quais são os desafios no 

combate ao consumo de álcool? Quais riscos e obstáculos? Quando saber se há necessidade de internação? A Ana 
Café é psicóloga, idealizadora e diretora do Núcleo Integrado e uma das diretoras da Clínica Espaço Village, um 

espaço para tratamento de dependência química e nos responde essa e outras perguntas abaixo. 
 

Qual o maior desafio no combate ao alcoolismo? 
 

A minimização que o brasileiro ainda faz em torno de substâncias lícitas. Apesar do álcool ser a droga de maior 
risco social, nossa sociedade ainda tolera, permite e promove o uso de forma abusiva. O álcool é a droga que entra 
mais cedo na vida do jovem, muitas vezes por pressão do grupo, outras por exposição pela própria família. A relação 
do brasileiro com o álcool é ainda muito permissiva e os pais geralmente acabam sendo permissivos também, sem 
saber como dar limites ou por acharem ser mais seguro permitir o uso do que os filhos mentirem ou omitirem. 
Sabemos que quanto mais cedo o consumo, maiores são os riscos de se desenvolver o alcoolismo. Quando nossos 
filhos são pequenos tentamos preservá-los do contato com doenças através de vacinas, redução da exposição a 
fatores de risco. Por que é diferente com o álcool? Porque nossa sociedade ainda tem uma visão limitada e 
preconceituosa em torno do alcoolismo. Ainda vêem como um defeito de caráter ou falta de força de vontade e não 
como uma doença crônica. 

 

 
 

Ana Café, uma das diretoras da Clínica Espaço Village 

 
Quais são os sintomas de alcoolismo? 
 

Os sintomas do alcoolismo são progressivos, como é a doença. O alcoolismo é uma doença progressiva e 
gradativamente seus sintomas vão se manifestando. A doença passa por etapas - nem todo usuário é um dependente 
químico/alcoolista, mas todo alcoolista/dependente químico foi um dia um usuário e existe uma linha muito tênue 
entre o uso e a doença. A doença passa de um beber social, moderado e controlado para um uso abusivo e 
compulsivo. O principal sintoma é a perda de controle no tempo de uso e na quantidade. Perda de controle é a marca 

http://clinicaespacovillage.com/
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registrada da doença! Além disso, os sinais de tolerância, que é a necessidade de doses cada vez maiores e mais 
fortes para obter o estado desejado. Ao mesmo tempo, após a doença instalada, temos a tolerância inversa, que é 
quando com doses cada vez menores atinge-se mais rapidamente a alteração de comportamento. Os sintomas de 
abstinência costumam estar sempre presentes, mas muitas vezes são encarados como angústia, depressão, 
irritabilidade momentânea, sendo mascarados pelo uso de medicações antidepressivas ou ansiolíticas (prescritas ou 
não). Os médicos antes de prescreverem deveriam ter uma escuta mais apurada, no sentido de compreender se estão 
tratando de depressão e ansiedade ou de um quadro de negação do alcoolismo já instalado. 

 

Quando tomar a decisão de internar um alcoolista? 
 

O ideal sempre é fazer com que o alcoolista busque ajuda. Sabemos que nem sempre isso é possível pois os 
mecanismos de defesa da doença estão sempre presentes, no sentido de proteger a própria doença. Costuma-se 
orientar as famílias a buscarem ajuda antes de uma internação involuntária (esta deverá ser o último recurso a ser 
utilizado). A família precisa aprender a se posicionar e oferecer limites para o alcoolista, mas na maioria das vezes não 
sabe como fazê-lo. É dominada por sentimentos e emoções incontroláveis que por muitas vezes acabam dificultando o 
processo. Mas respondendo a pergunta, o momento de tomar a decisão por uma internação involuntária é quando 
percebemos que o alcoolista apresenta comportamentos que colocam em risco a sua vida ou a de outros, 
comportamento violento, pensamentos suicidas, entre outros. 

 

É aconselhável alcoolistas em recuperação beberem cerveja & drinks sem álcool? 
 

Não, invariavelmente este comportamento leva a recaídas. Um alcoolista em recuperação tanto precisa mudar 
seus hábitos de ingestão do álcool, como os hábitos sociais relacionados ao uso. Falamos do fenômeno "Porre Seco", 
que é quando a pessoa está sem ingerir álcool, mas com o mesmo comportamento e prejuízos da ativa. 

 

Autossuficiência é um dos fatores que dificultam a adesão e manutenção do tratamento. Como seria o 
paciente "dos sonhos"? 
 

Acho difícil quem trabalha com adicção não ter um paciente dos sonhos. Todos que trabalhamos com isso 
sabemos das dificuldades e da nossa impotência perante a doença e de nossas limitações. Ter um paciente que aceite 
estar em tratamento, que entenda que tem um problema, mesmo que a principio não visualize que seja o álcool, já é 
um sonho. Começamos pelo processo de conscientização e autoconhecimento para que este individuo possa chegar 
num lugar que chamamos de rendição. O paciente rendido talvez seja o paciente dos sonhos, aquele que sabe que 
perdeu para a doença, que perdeu para a substância, que aceita que sua vida fica incontrolável sob o uso do álcool e 
qualquer outra substância. Um paciente rendido não manipula e usa medicações, um paciente rendido não manipula 
os familiares e/ou terapeuta, um paciente rendido quer ajuda e aceita ajuda. 
 

Ficou curioso e quer ampliar seu entendimento? Que tal nos ajudar respondendo a nossa pesquisa nacional 

sobre alcoolismo? 
 

Apesar de tão presente, o consumo de álcool está imerso em mistério. Pouco sabemos sobre por que as pessoas 
bebem. Ou porque ou como chegam a abusar. Como certas quantidades de álcool as impactam. O quanto a fase de 
vida, gênero, raça, orientação sexual, status de relacionamento e tantas outras variáveis mudam o perfil de consumo. 
Decidimos, então, criar um imenso banco de dados sobre os diferentes perfis de consumo, do bebum inveterado a 
quem nunca se interessou pela bebida. 
 

Queremos utilizar o conhecimento gerado para beneficiar as pessoas e trabalhar em parceria com instituições, 

universidades e ONGs. Nos ajudam? 
 

Aqui está o questionário (as perguntas são fáceis de responder): 
 http://auditscreen.org/cmsb/uploads/audit_portuguese.pdf 

 

LUCIANO RIBEIRO escreve para esta publicação. Webmagazine PAPO DE HOMEM: https://papodehomem.com.br/. 
Fevereiro de 2019. 

 
 

 

 
 

 

https://pt.surveymonkey.com/r/consumodebebidas
https://pt.surveymonkey.com/r/consumodebebidas
https://pt.surveymonkey.com/r/consumodebebidas
http://auditscreen.org/cmsb/uploads/audit_portuguese.pdf
https://papodehomem.com.br/
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Vale mais distribuir renda ou se livrar do mercado?  (DANIEL ZAMORA) 
 

“Ricos mais ricos, pobres mais pobres.” Dessa constatação zilhões de vezes formulada podemos tirar 
soluções opostas: adocicar o capitalismo, dizem uns; socializar a riqueza, respondem outros. Antes de 

ressurgir no Occupy Wall Street, esse debate atravessou o século XXI. O destaque das desigualdades no 

discurso público também tem uma história 
 

DESDE O SUCESSO fenomenal do livro de Thomas Piketty O capital no século XXI– publicado em 2013, 

foram vendidos 2,5 milhões de exemplares no mundo inteiro –, a desigualdade é vista por muitos como o grande 

problema moral de nossos tempos. Nos Estados Unidos, Karl Marx figura entre os best-sellers da categoria “Free 
Enterprise” da Amazon, e a jovem revista de esquerda – Jacobin – atualmente é uma publicação que conta com 

grande público. No entanto, é preciso perguntar em que medida essa moda está em conformidade com as ideias 
de Marx. Na realidade, a noção de desigualdade de rendas raramente foi utilizada no século XIX, e sua 

centralidade no debate público empobreceu consideravelmente nosso modo de pensar a justiça social.1  
A melhor maneira de compreender essa evolução é percorrer um dos clássicos do socialismo,  O capital. Por 

incrível que pareça, o termo “desigualdade” aparece menos de cinco vezes na volumosa obra -prima do filósofo 

alemão. Até o final do século XIX, nenhum pensador tinha se preocupado em colocar os indivíduos num eixo e a 
renda total em outro para medir a distribuição. Eram consideradas as diferenças entre as classes e os fatores de 

produção, mais do que as que existiam entre os indivíduos. Foi só com o trabalho do sociólogo italiano Vilfredo 
Pareto (1848-1923) que emergiram ferramentas modernas para medir a desigualdade. Para Marx, o problema não 

era então analisar como distribuir as rendas entre os indivíduos, mas imaginar uma sociedade livre do mercado. 

Independentemente de se tratar da produção, do trabalho ou, de forma mais geral, das relações humanas, a  
“sociedade de mercado”, como a denominou o economista e antropólogo Karl Polanyi, era considerada uma 

ameaça à democracia na medida em que ela deixava o mercado dar forma à ordem social mais do que o 
contrário. Esse tipo de sociedade não só tinha eliminado do debate político a questão da alocação de recursos, 

mas também modificado a natureza das transações sociais enquanto tais.  
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Um longo eclipse 
 

Por isso, o sociólogo Richard Titmuss defendeu a ideia segundo a qual o objetivo de um Estado social é 
inculcar e preservar o “espírito de Dunquerque” – expressão que remetia ao salvamento de milhares de soldados 

britânicos nas costas francesas em maio e junho de 1940, graças a uma flotilha de centenas de navios civis, um 
evento que teve um impacto muito importante no Reino Unido.2 Titmuss via nisso os germes de uma futura 

“sociedade generosa”. No verão de 1940, ele escreveu que, com Dunquerque, “o humor do povo mudará e, com 
ele, os valores. Uma vez que os perigos foram partilhados, o mesmo deverá acontecer com os recursos”. No 

entanto, a nova ordem, longe de se limitar a uma simples redistribuição das rendas, visava criar instituições 

democráticas capazes de vencer o que William Beveridge, economista britânico e teórico do Estado social, num 
célebre relatório escrito em 1942, chamou de os cinco “gigantes” – pobreza, insalubridade, doença, ignorância e 

desemprego –, a fim de promover a solidariedade em situações que vão além daquelas simplesmente do contexto 
da guerra.   

Consequentemente, o “espírito de Dunquerque” ampliou de maneira notável o papel destinado ao Estado, 

particularmente para garantir à sua população direitos sociais de alcance universal (saúde,  educação, trabalho, 
habitação…). Essa revolta do corpo social contra o laissez-faire seguia uma linha intermediária entre as legislações 

sociais praticadas na Alemanha pelo chanceler Otto von Bismarck nos anos 1880 e a socialização em grande 
escala conduzida na União Soviética a partir de outubro de 1917. 

Uma parte crescente dos salários foi, então, socializada para financiar grandiosos sistemas de seguridade 
social. As taxas elevadas dos impostos aplicadas aos mais abastados permitiram a criação de serviç os públicos que 

formaram a base de uma nova “propriedade social”. Essa noção utilizada na França, no final do século XIX, tinha 

como objetivo dissipar o espectro de uma guerra civil que despedaçaria uma sociedade em que somente os 
proprietários dispunham da plena cidadania. Justaposta à propriedade privada existente, uma propriedade social 

colocaria “à disposição dos não proprietários um tipo de recurso que não era a posse direta de um patrimônio 
privado, mas um direito de acesso a bens e a serviços coletivos com uma finalidade social”.3 

Assim, as instituições do Estado social devem ser compreendidas como um prolongamento do imperativo 

democrático, tornando a reprodução física e social dos indivíduos uma questão política, e permitindo decidir 
coletivamente que tipo de humanidade a sociedade quer constituir. Essa perspectiva explica a importância que os 

serviços públicos, sobretudo as redistribuições monetárias, tiveram para um grande número de economistas do 
início do século XX. Onde o laissez-faire não conseguiu garantir a reprodução material da população, o Estado 

deveria agir. Assim, em 1950, o sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall não hesitou em escrever que “a 

igualdade fundamental” não podia ser “criada e preservada sem atacar a liberdade do mercado concorrencial”. 
Essa nova forma de compreender o papel do poder público foi sustentada no mundo inteiro. Em 1944, a 

Declaração da Filadélfia, que reafirma os objetivos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), salienta que 
“o trabalho não é uma mercadoria” e coloca como principal objetivo “a ampliação da seguridade social”. Além do 

mundo industrializado, dirigentes pós-coloniais, como Jawaharlal Nehru, na Índia, Kwame Nkrumah, em Gana, e 
Léopold Sédar Senghor, no Senegal, começam, então, a realizar as promessas que o Estado social parece incluir 

além das fronteiras do mundo imperial. 

Foi na América dos anos 1960 que a preocupação crescente com a pobreza começou a remodelar as ideias 
sobre a justiça social. Quando, em março de 1962, o militante socialista Michael Harrington publicou seu best-

seller The Other America, em seu entender, os programas do Estado social fazem parte do problema. Segundo 
ele, a América pobre “passou ao largo das conquistas sociais e políticas dos anos 1930”. Não só as institui ções de 

seguridade social, o salário mínimo, as leis trabalhistas e os sindicatos não foram concebidos para os deserdados, 

como também contribuíram para sua “rejeição”. Para Harrington, a pobreza constitui uma condição específica, 
separada da questão do trabalho ou do mercado. Situada não mais no centro, mas ao lado da relação salarial, 

essa pobreza se diferencia radicalmente do pauperismo do século XIX. Se o pobre “forma um sistema distinto”, ele 
constitui então um problema específico. Como escreveu o jornalista do New Yorker, Dwight Macdonald, na 

resenha que fez em 1963 do livro de Harrington, “a desigualdade da riqueza não é necessariamente um problema 
social maior em si”; “a pobreza é”.4 A partir de então, a principal preocupação foi estabelecer um piso de rendas, 

mais que universalizar a seguridade social. 

No início dos anos 1970, a impressionante explosão do “problema da pobreza” favoreceu uma concepção de 
justiça social orientada apenas pela dimensão monetária. O estabelecimento de um patamar sob o qua l ninguém 

deveria cair rapidamente marginalizou as discussões sobre a construção de tetos de rendas ou sobre a redução do 
espaço no qual se desenvolvia o mercado. Foi nesse momento que as propostas de assistência universal ou os 

programas de imposto negativo estimulados pelo economista monetarista Milton Friedman seduziram altos 

funcionários e partidos políticos, como um meio de, enfim, lutar diretamente contra a pobreza. Na França, Lionel 
Stoléru, conselheiro no Ministério das Finanças e futuro secretário de Estado de Valéry Giscard d’Estaing e de 
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François Mitterrand, considerava que a ênfase na pobreza produzia a única política social razoável no meio de um 
sistema de livre mercado. Como escreveu o próprio Friedman, uma política como essa, “ao mesmo tempo que 

opera por intermédio do mercado”, “não deforma o mercado nem entrava seu funcionamento”.5  Nessa nova 
concepção das políticas sociais, a preservação dos mecanismos de mercado e do sistema de preços tornou -se uma 

preocupação central. Se a “mão invisível” do mercado conduzia a uma situação indesejável, a solução privilegiada 

deveria ser realizar transferências monetárias mais do que intervenções estatais. 
Essa ideia foi difundida rapidamente nas instituições internacionais sob o bordão de Robert McNamara. 

Secretário da Defesa nos governos de John Kennedy e de Lyndon Johnson, em 1968 foi nomeado presidente do 
Banco Mundial. Instituiu uma estratégia contra a pobreza voltada não mais para a redistribuição, mas para a 

“ajuda aos pobres para que atingissem seu potencial produtivo”.6 Como analisa o historiador Samuel Moyn, “a 
justiça social foi globalizada e minimizada”, o que favoreceu o estabelecimento de uma linha sob a qual “ninguém 

é autorizado a afundar”, permitindo ao mesmo tempo se opor firmemente às narra tivas igualitárias dos dirigentes 

pós-coloniais.7 Nos anos 1980, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a 
ONU retomaram a abordagem de McNamara. Concebida para proteger as populações dos efeitos do mercado, a 

justiça social se tornou, então, uma intervenção visando permitir que todos dele participassem.  
Esse longo eclipse da desigualdade como tema dominante do debate público terminou na esteira da crise 

financeira de 2008. O movimento Occupy Wall Street, em 2011, e o slogan “99%” canalizaram o imaginário e 

deram um nome à extrema polarização das rendas e dos patrimônios existente nas décadas anteriores. No 
entanto, como evidencia o historiador Pedro Ramos Pinto, esse êxito não levou ao rompimento com as definições 

estritamente quantitativas e monetárias. Se por um lado a volta desse tema ao debate público marca uma 
melhora em relação ao enfoque sobre a pobreza, por outro ele se circunscreve aos atributos individuais mais do 

que às categorias e relações mais políticas: nos ocupamos “em lamentar os efeitos mais do que em buscar as 

causas”.8 
Como deveríamos a partir de então nos preocupar com as desigualdades? Duas respostas clássicas indicam 

dois horizontes políticos opostos. Uma concepção limitada aos efeitos e, portanto, voltada  para a estrita 
disparidade de rendas, dirigida ao aumento da igualdade, reduzindo a distância monetária entre os ricos e os 

pobres. O resultado seria um mundo onde a concorrência econômica seria sempre impiedosa, mas onde ninguém 
temeria a privação material. Um mundo que jamais nenhum dos pensadores socialistas do século XIX teria 

imaginado, uma vez que estes associavam firmemente a desigualdade ao problema do liberalismo econômico.   

Uma segunda concepção busca alcançar a igualdade por meio da desmercanti lização e da democratização de 
bens como os cuidados com a saúde, a educação, os transportes, a energia etc. Um mundo que, socializando e 

garantindo o acesso de todos aos elementos mais importantes de nossa existência, reduziria a dependência ao 
mercado e, portanto, ao mecanismo que se encontra na origem das desigualdades.9 Durante muito tempo, esse 

projeto foi considerado escandalosamente utópico, mesmo pelos reformadores mais moderados. 

Podemos nos perguntar, obviamente, por que demandar mais do que uma redução das desigualdades de 
rendas num momento em que mesmo esse objetivo modesto parece impossível de ser atingido. No entanto, logo 

após a queda do Muro de Berlim, a liberdade de expressão ideológica deu uma forte guinada, sobretudo por parte 
da direita. No contexto dessa evolução dramática, a esquerda deveria estimular uma visão mais audaciosa de um 

mundo que superasse a utopia do mercado. O poder das grandes ideias é que elas não visam simplesmente 
redistribuir algumas cartas, mas mudar as regras do jogo. Essa visão cheia de promessas de um futuro menos 

individualista e mais fraternal tinha se tornado pública, em dezembro de 1942, no relatório Beveridge. Ela levou 

milhares de pessoas a entrar numa fila, no frio, para comprar esse texto tão seco quanto técnico, cujas vendas 
alcançaram no mínimo 635 mil exemplares. Seu autor observou: “Um momento revolucionário na história do 

mundo é um tempo para as revoluções, não para as reconciliações”.  
 

1 Pedro Ramos Pinto, “Inequality by numbers: the making of a global political issue?” [Desigualdade por 
números: como é entendida uma questão política global?]. In: Christian O. Christiansen e Steven B. Jensen 
(orgs.), Histories of Global Inequality: New Histories [Histórias de desigualdade global: novas histórias], 
Palgrave, Londres, no prelo. 
 

2 Antoine Capet, “‘L’esprit de Dunkerque’, quand l’élite cède…” [O “espírito de Dunquerque”, quando a elite 

cede…]. In: “Royaume-Uni, de l’Empire au Brexit” [Reino Unido, do Império ao Brexit], Manière de Voir, n.153, 
jun.-jul. 2017. 
 

3 Robert Castel, “La propriété sociale: émergence, transformations et remise en cause” [A propriedade social: 
emergência, transformações e requestionamento], Esprit, n.8-9, Paris, ago.-set. 2008. 
 

4 Dwight Macdonald, “Our invisible poor” [Nosso pobre invisível], The New Yorker, 19 jan. 1963. 
 











————————————————————————————————————————————— 
 9 

5 Milton Friedman, “The distribution of income and the welfare activities of government” [A distribuição de 
renda e as atividades de bem-estar do governo], Conferência no Wabash College, Crawfordsville (Indiana), 20 

jun. 1956. 
 

6 Rob Konkel, “The monetization of global poverty: the concept of poverty in World Bank history, 1944-90” [A 
monetarização da pobreza global: o conceito de pobreza na história do Banco Mundial, 1944-1990], Journal of 
Global History, v.9, n.2, Cambridge, jul. 2014. 
 

7 Samuel Moyn, Not Enough: Human Rights in an Unequal World [Não basta: direitos humanos em um mundo 
desigual], Harvard University Press, 2018. 
 

8 Pedro Ramos Pinto, “The inequality debate: Why now, why like this?” [O debate sobre a desigualdade: por 
que agora, por que como é?], Items, Social Science Research Council, 20 set. 2016. Disponível em: 
<https://items.ssrc.org>. 
 

9 Bernard Friot, “Chega de lutas defensivas”, Le Monde Diplomatique Brasil, dez. 2017. 

 

DANIEL ZAMORA é coordenador de pesquisas sociológicas da Fundação de Pesquisa Científica (FNRS) na 
Universidade Livre de Bruxelas. Autor de Foucault et le néolibéralisme [Foucault e o neoliberalismo], Aden, 

Bruxelas, 2019. Organizou com Mateo Alaluf a obra coletiva Contre l’allocation universelle [Contra a renda básica], 

Lux, Montréal, 2017. Jornal LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL, fevereiro de 2019. 
 

A ‘mediocracia brasileira’ e o Brasil que não hesita em resistir  

(AUGUSTO JOBIM) 
 

 
 

(Arte Revista CULT) 
  

“QUASE tudo que é grave é difícil; e tudo é grave”, já dizia Rilke. Este alerta talvez nunca tenha servido tanto ao 
Brasil quanto nos tempos atuais. Mas não desistir de pensá-lo é uma obrigação. A sucessão vertiginosa de 

acontecimentos perversos impede quase que por completo o fôlego da reflexão. A destruição diária tem tornado difícil 
preservar a lucidez. O festival de besteiras que assola o país é inesgotável. Menos de um mês de governo, o ministro 

da Educação já disse que o “marxismo cultural faz mal à saúde”; o ministro da Casa Civil afirmou que “o risco de uma 

arma em casa é o mesmo de um liquidificador”; a ministra dos Direitos Humanos esbravejou que “meninos vestem 
azul e meninas vestem rosa”.  
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Já a nomeada como ministra da Agricultura recebeu doações de um réu por assassinato de líder indígena e será 
responsável pela demarcação de terras indígenas. Há, sobretudo, o astrólogo reiteradamente citado por membros do 

governo como mais influente intelectual de todos, que acusa Newton de ter “espalhado a burrice”, contesta o 
heliocentrismo e a teoria da relatividade de Einstein; sem esquecer o coordenador do Exame Nacional Ensino Médio 

dizendo que Raskólnikov, personagem de Crime e Castigo, era um “típico estudante esquerdista influenciado 

por Nietzsche”. Nem precisamos entrar em sua base parlamentar afeita ao BBB: Bíblia, Bala e Boi. Enfim, a 
diversidade é grande. 

A experiência política que se inicia no Brasil seria fascinante se vivêssemos noutro planeta e não estivéssemos 
com a maior floresta do mundo em perigo e se a política naturalizada de extermínio agora não tivesse virado plano 

deliberado de governo. Por medo de ser assassinado, um deputado federal reeleito, com enorme atuação em defesa 
da população LGBTQ+, desistiu do mandato e afirmou não pretender voltar ao país tão cedo. Após publicar sua 

decisão, o presidente da República se manifesta no Twitter dizendo: “Grande dia!”, seguido de um sinal de positivo. 

O assassinato de Marielle Franco, parlamentar do Rio de Janeiro, depois 10 meses, segue sem qualquer 
esclarecimento, senão a de que familiares do policial militar suspeito da morte e de chefiar uma milícia no Rio de 

Janeiro trabalhavam no gabinete do filho do presidente Flávio Bolsonaro e de próxima relação com o clã. 
Os exemplos se empilham a exaustão. Entretanto, insistimos eticamente de estar à altura do que acontece. 

Poderíamos começar apontando, pelo menos, a direção de duas questões fundamentais para tentar refletir sobre o 

Brasil atual: 1º) como a vitória de Bolsonaro foi possível e o que significa sua chegada ao poder – como viemos parar 
aqui? 2º) quais são as possíveis linhas de fuga (quais alternativas e resistências) a serem criadas? 

As possibilidades de enfrentamento destas e de muitas outras questões são infinitas e as respostas sondáveis, 
pela profusão dos fatos, poderão ser desmentidas no momento seguinte. Porém, cabe arriscar ler o que se passa, 

exatamente valorizando a crítica radical da vida cotidiana, ou seja, pensar a transformação social como um exercício 

de atenção pleno das potências que ressoam nas situações que atravessamos. 
 

O que ele faz ali? Ou sobre como não imaginamos que isso aconteceria 
 

A pergunta é inafastável: como um grupo tão exótico e provinciano conseguiu chegar ao comando de um país 
tão complexo como o Brasil? Analisar o que trouxe o desejo social até o ponto de termos um governo Bolsonaro é 

antes de tudo um problema vital. Passa, sobretudo, por um lado, em não vê-lo como uma simples anomalia política e, 

por outro, não crer na exuberante ideia de que temos cinquenta e sete milhões de fascistas no Brasil. 
O atual presidente é a própria corporificação da mediocridade que pode acompanhar o que há de pior em cada 

um. Seu mérito, este sim incontestável, foi encarnar a vulgaridade de um mal banal, a capacidade de ser reconhecido, 
não como melhor, mas como igual aos seus eleitores. Cada um de nós, afinal, conhece um tipo misógino, homofóbico 

e racista como Bolsonaro. Nada de excepcional nele, portanto. Todavia, sabemos o que isso 

significa. Adorno chamava esta figura de “pequeno grande homem”: sujeito capaz de dizer “as verdades”, sem 
“politicamente correto”, “como qualquer um”, com a burrice prosaica do senso comum e diluído em estereótipos 

superficiais. Este é “o padrão da propaganda fascista”: agressividade emocional que crie turba; escassez de ideias e a 
rigidez mecânica; em suma, alguém que ostente sem vergonha sua virtuosa ignorância. Por isso, não necessitará 

determinantemente de um programa positivo, mas de permanentes ameaças e medos que sustentem tanto sua 
onipotência quanto a ideia de que é mais um do povo. 

Neste particular – há que se dizer – Bolsonaro não é Trump. É pior, e não poderá ser considerado o “Trump 

brasileiro”. Se ambos podem estar próximos pela capacidade de se exprimirem sem inibições suas mentalidades 
mesquinhas, Bolsonaro não pertence a qualquer elite com algum destaque particular, mesmo que duvidoso, como 

Trump. Passar quase três décadas no parlamento brasileiro, conseguindo aprovar dois projetos de lei, notabilizado por 
ser um personagem que ninguém levava a sério (chegou a dizer em 2011, quando se candidatou à presidência da 

Câmara de Deputados, obtendo 4 votos dos 513 possíveis: “eu não sou ninguém aqui”), é a consagração do homem 

médio. O “homem sem atributos” de Musil virou mito. O pequeno fascista é liberto de qualquer receio diante da 
indignação transformada em ódio. 

Mas como isso acabou por ser canalizado? Como se forjou uma rede de afetos capazes de produzir Bolsonaro? 
A mediocridade, de forma concreta, pode ser estampada naquele tipo de sujeito que, no Brasil, passou a sentir 

autorizado a repetir sem qualquer vergonha suas frases de ódio, principalmente aqueles que se sentiam acuados nos 

últimos tempos. Diga-se diretamente: o recalque do homem branco heterossexual emerge sempre que alguma 
disfunção atinge sua posição de privilégio que considera direito inalienável. Situação profundamente vivida no Brasil 

nos últimos anos: a ênfase nos avanços políticos reais dos movimentos feministas, negros e LGBTQ+. Não 
esqueçamos o quanto isso afeta os privilégios de classe, raça e gênero no Brasil: as cotas nas universidades, a 

exposição e enfrentamento da violência de gênero e a PEC das Domésticas (até 2012, uma categoria formada 

https://revistacult.uol.com.br/home/tag/friedrich-nietzsche
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majoritariamente por mulheres negras e pobres não tinham os mesmos direitos básicos das demais, como limite na 
jornada de trabalho e seguro desemprego) são apenas alguns exemplos de onde o rancor se estabeleceu e o sintoma 

do reacionarismo se reuniu. Reação pelo ódio consagrada exatamente no que disse o presidente na posse: “Libertar a 
nação do politicamente correto”, ou seja, reforço da autorização expressa tanto de propagar seus sentimentos 

reprimidos de tripudiar minorias quanto de aniquilá-las. Opressões capilares autorizadas e reproduzidas que 

estampam a necropolítica brasileira. Bolsonaro materializou aquilo que sempre alimentou os fascismos nossos de cada 
dia. 

O ódio como combustível político oferece ares quase determinantes para entender a “nova direita” no Brasil. Sua 
emergência soube muito bem entender os anseios que pairavam, e trabalhou a esperada “mudança” baseada no 

“retorno”. Noutros termos, souberam angariar o desespero dos tempos que correm. Assim, uma cartografia dos 
reacionarismos no Brasil não poderia ser feita ignorando o pano de fundo global da corrosão da confiança nas 

instituições políticas, fruto de um esgotamento da democracia parlamentar representativa. Deve-se saber identificar 

dentro do grande colapso liberal capitalista o surgimento das novas direitas. 
No caso brasileiro, antissistema e antipetismo se uniram com Bolsonaro. Se uma alt-right possui uma retórica 

antissistema – seja desde uma xenofobia etnonacionalista (como no caso da Itália, Hungria e mesmo dos EUA) seja 
por um populismo antiestablishment, impulsionados por um debate midiático digital – em termos brasileiros, aquilo 

que se poderia chamar de “conservadorismo brasileiro contemporâneo” é muito heterogêneo. Transpõe uma simples 

conjunção de protofascismos. Há uma multiplicidade de frustrações e desesperanças, depois de um período de certa 
experiência social democrata que abriu espaço a vários grupos. Forjado pelo desamparo, como já foi apontado por 

várias análises, poderíamos identificar pelos menos três eixos que se cruzam: a) um recorte “cultural e moral”, 
expresso por uma moral cristã conservadora de tom evangélico-empreendedor, que cresceu onde uma Igreja Católica 

deixou de se encontrar com os mais pobres, e tragado pelas guerras culturais, totalmente refratário às conquistas de 

gênero por exemplo; b) um viés de “classe”, bem identificável pelo rechaço às reformas sociais e com medo da perda 
de privilégios, como já foi dito; c) uma vertente “geracional”, tanto aqueles mais velhos, dispostos à nostalgia da 

ordem pelo militarismo brasileiro, medo do “fantasma comunista” e saudosos da ditadura, quanto aqueles 
antissistêmicos jovens hoje mais acoplados ao neoliberalismo. 

Não esqueçamos que tanto esperança quanto medo, cristalizado em ódio, são afetos reversíveis. Daí se pode 
entender por que estes agenciamentos puderam se dar. 

O ambiente de um “capitalismo de plataforma” já deu excessivas provas da importância das redes sociais. Uma 

“algoritmocracia” já se dispôs como modelo político. No caso do Brasil, não precisaremos seguir muito as pistas do 
que pessoas evocavam no dia da posse em Brasília. Os gritos de “WhatsApp! WhatsApp! Facebook! Facebook!” 

sinalizam algo. Cambridge Analytica, Steve Banon e seus asseclas, seja juntos com Trump ou com Brexit, também não 
nos cansarão de lembrar. [Aos italianos mais ainda, vide o The Movement de Banon agora com seu templo populista, 

a “Certosa di Trisulti”, em Collepardo, pronta a atuar nas eleições europeias de maio. 

No caso Bolsonaro, ainda muito mais no futuro virá à tona quanto à manipulação de fake news através de grupos 
de WhatApp financiados de maneira nada clara. Apenas lembremos por ora que o “Chicago boy” de Bolsonaro, o 

super-ministro da Economia Paulo Guedes, um economista medíocre até entre seus pares – para além de recapitular a 
união orgânica entre militares e neoliberalismo de catástrofe, como na ditadura Pinochet no Chile – ostenta profunda 

amizade com Jorge Selume Zaror, colega de Guedes em Chicago, antigo diretor de orçamento de Pinochet e que 
levou Guedes para dar aulas no Chile. Seu filho coincidentemente hoje também é secretário de comunicação do Chile 

e dono da Artool, maior empresa chilena de Big Data, empregado durante anos na Cambridge Analityca. As 

imbricações de uma tecnopolítica com este neoliberalismo autoritário são um elemento gigante nas dinâmicas 
governamentais atuais. 

Por outro lado, compreender o “bolsonarismo” passa por entender a genealogia lulista. Ele é uma espécie de 
difração do lulismo. Se o Brasil foi a última experiência das chamadas esquerdas no poder no século 20, através de 

um capitalismo de Estado, interessado menos em reduzir desigualdades e mais propenso a incrementar a cidadania 

pelo consumo, independente dos seus inegáveis avanços, deve-se atentar antes para as contradições do PT no poder, 
para depois examinar uma espécie de “negacionismo reativo” que se abateu sobre ele, especialmente quanto a 

perceber seu próprios erros. A lista seria demasiadamente extensa de equívocos, mas de todo modo, em grande 
medida a autocrítica sempre requerida e nunca realizada por parte do PT, passaria, em termos gerais, por perceber a 

sua indiferenciação política quanto aos demais espectros, inclusive de pautas de direita. Fica demasiadamente difícil 

saber o que a esquerda é quando não se propõe distanciar radicalmente daquilo que a direita propõe. 
A começar pele negação peremptória de casos de corrupção, mesmo que analisados de modo seletivo pelas 

dinâmicas midiáticas, legislativas e judiciais parciais. O paradigma desenvolvimentista já havia feito Dilma solapar 
direitos trabalhistas muito antes; diversos movimentos sociais tornaram-se mais governo do que alavanca de 

reivindicações em ambos os governos – movimentos sociais que agora poderão ser perseguidos pela mesma “lei 

https://revistacult.uol.com.br/home/a-emergencia-dos-alternative-right/
https://revistacult.uol.com.br/home/e-o-whatsapp-estupido/
https://revistacult.uol.com.br/home/e-o-whatsapp-estupido/
https://revistacult.uol.com.br/home/o-bolsonarismo-borbulhante/
https://revistacult.uol.com.br/home/depois-de-lula-o-lulismo/
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antiterrorismo” sancionada por Dilma; os notórios laços petistas com a bancada ruralista levaram ao desmantelamento 
da Fundação Nacional do Índio muito antes da demarcação das terras indígenas decretada por Bolsonaro ficar a cargo 

do Ministério da Agricultura – sem esquecer que o governo Dilma foi o que menos demarcou terras indígenas na 
história do Brasil. Mudança climática, para o governo atual, é caso de um “complô marxista”; antes, para 

Lula/Dilma,sequer passou perto de ser compreendido como assunto deles. Especificamente com relação à Amazônia, 

reeditaram com êxito a versão da ditadura brasileira das grandes obras hidrelétricas (como Belo Monte, Jirau, Santo 
Antônio, Teles Pires etc). Vale referir as comunidades urbanas pobres expulsas de suas casas pelos megaeventos 

superfaturados da Copa do Mundo e Olimpíadas. Ainda destaque especial a “Lei de Drogas” editada em 2006 por Lula 
que contribuiu em grande parte para o encarceramento em massa no Brasil (mais de 750.000 presos), notadamente 

jovens, negros de regiões periféricas, em especial mulheres (mais de 700% de aumento no encarceramento em 16 
anos). 

Não obstante, de modo algum, deve-se ver as experiências petistas como iguais às anteriores. Repetimos: o 

avanço nas políticas afirmativas; o acesso ao ensino superior, a expansão de políticas de renda como o Bolsa Família; 
o aumento real do salário mínimo e a consequente redução da miséria e da pobreza (42 milhões ingressam na classe 

média, salário mínimo ficou 50% acima da inflação), de fato, mudaram o país. Problema é não ver o limite claro que a 
gestão de um neoliberalismo com rosto mais humano pode ter, ou, para dizer noutros termos, uma gestão reformista 

com sensibilidade social – uma política de capitalização dos pobres – possui. Se os avanços notáveis em termos de 

acesso pelo consumo se deram, o ritmo de crescimento da parcela mais rica da população também manteve-se 
intacto (nunca os bancos lucraram tanto na história do Brasil); a desigualdade não diminuiu, o que pressionou o custo 

de vida para cima, generalizando o fenômeno bem descrito como “produção do precariado”. Em resumo, nada houve 
de constituição de um núcleo de serviços públicos de qualidade e com consistência no Brasil. 

Assim, como acreditar nos acertos se os erros são negados ou as contradições caladas? E como achar que a 

população não tem discernimento ou que foram enganadas se politicamente as esquerdas não se demonstram ser 
diferentes? A partir daí poderá se entender um pouco melhor a formação de um nexo que os fluxos conservadores 

souberam canalizar seletivamente a repulsa à corrupção diretamente ao PT, o preconceito de classe e o efeito rebote 
da frustração pelos limites da inclusão pelo consumo. A autocrítica como compromisso público e prática política, e não 

como expiação de pecados, é um trajeto importante para pensar as alternativas que podemos ter. 
Chamemos, com a intensidade que for, o atual governo brasileiro de “momento neofascista do neoliberalismo” ou 

uma forma de “novo neoliberalismo autoritário”. Quaisquer dessas aproximações apenas espelham a estratégia 

política peculiar de um regime de “presidencialismo de ocupação”, ou seja, a visão da nação como um território a ser 
ocupado militarmente, onde qualquer opositor é um traidor da pátria. Sua logística teológica e militar impõe, portanto, 

a fabricação permanente de inimigos. Lembremos que o então candidato Bolsonaro prometeu enviar a esquerda, 
senão para a prisão ou exílio, para a “ponta da praia” (alusão ao lugar onde se jogavam os cadáveres dos opositores 

políticos na ditadura militar). Para além da retórica que se poderia alegar, o elemento de uma visão eliminacionista da 

política é central. 
E todo medíocre sabe que no fundo assim o é, por isso precisa reafirmar os desastres e forjar os inimigos. 

Estamos diante de algo novo, peculiar organização e exercício de poder também em escala planetária, e a 
consolidação do caso brasileiro é de suma importância. Talvez o que torne o caso brasileiro pior e o diferencie é a 

tremenda condição de Bolsonaro em poder melhor integrar o “novo estado de legalidade” da exceção. No poder, seus 
limites de constrangimento institucionais são quase nulos frente, por exemplo, a Trump ou Salvini – mais uma enorme 

distância. Gerindo e produzindo crises, Bolsonaro tem o poder de integrar, talvez como nunca, medidas de urgência 

ao modus operandi trivial do governo, um modo de estado de direito que integrará em sua legislação a situação de 
guerra econômica e policial permanente. Não meramente a construção de um sistema de exceção – como 

historicamente consolidado no Brasil desde sempre – mas um sistema de normas, por assim dizer, que proíbe a 
exceção. Se o país sempre se consagrou por matar seus pobres, negros, suas minorias em direitos, seus 

trabalhadores rurais, seus ativistas e jornalistas, o estado do desastre agora inaugura um novo ciclo de violência 

política: o Estado escancaradamente convertido numa arma de guerra contra populações mais aguda ainda. 
 

Para onde podemos ir: quais alternativas a serem criadas? 
 

Em apurada síntese, até aqui, não devemos perder de vista o mérito de Bolsonaro em ter sabido aliar a escalada 

repressiva tradicional em contexto brasileiro com a energia da rebeldia social liberada ao menos depois de 2013 no 
Brasil. Perceber os caminhos alternativos para a atual catástrofe brasileira deverá passar pela atenção à força das 

demandas anti-institucionais. Não obstante, até aqui, ao que tudo indica, não seria temerário arriscar que ainda falta 
uma esquerda capaz de enfrentar Bolsonaro e principalmente uma resposta consistente que não esteja atrelada aos 

ritmos das estratégias da direita no poder. 
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Porém, sempre há tempo. Os ecos de 2013 persistem. A contingência das revoltas e o fervilhar das mobilizações 
sempre retornam. No Brasil, a maré da Primavera Árabe e dos Occupy traduzidas por junho de 2013 foram 

profundamente rechaçadas – lembremos que era Fernando Haddad o prefeito da cidade de São Paulo, maior foco de 
repressão à época. Não desperdiçar a experiência é fundamental. As revoltas eclodirão e com mais força ainda nos 

instantes próximos. Tenhamos a sabedoria de vivê-las. 

Por outro lado, diante de um governo Bolsonaro, misto entre um patético despreparado e um poderoso 
representante do neoliberalismo de catástrofe, uma das principais armadilhas para forjar alternativas de 

solidariedades e resistências comuns é se iludir que ele não irá durar, que as instituições ou a realidade irão freá-lo. 
Ele é a parte torturadora do regime militar, ninguém dali vai domá-lo. Isso alarga ainda mais o flanco aberto que 

parece existir para a ação hoje, principalmente tendo em vista os primeiros dias governo. Apostar que a selvageria irá 
ser amansada por um sistema político destroçado é um erro grave, pois não percebe que para se manter no poder ele 

retira seu fôlego exatamente do seu colapso. E, mais, esta postura enfraquece sobremaneira a capacidade de 

mobilização e proposição. 
O estado de desencanto é profundo com as próprias instituições políticas e isto não se esgotará. E, se por um 

lado, Bolsonaro é fruto dessa conjugação antiestablisment/antipetista e tentará manter sua força a partir disso, por 
outro lado, seu vazio de promessas permite a todos sonhar grande, abrindo espaços tanto para que se esperem 

resultados enormes de transformação que não virão, como também para um abismo de frustrações, horizonte que já 

começa a ser visto em menos de um mês de governo. O caldo da revolta é enorme quando se pode sonhar tudo já 
que não se prometeu nada. 

A ambiguidade é extremamente frutífera neste instante. Mas não esperemos que um concerto democrático 
ancorado nos partidos possa dar algum tipo de resposta satisfatória no momento, principalmente porque não 

parecem, de fato, quererem enfrentar propriamente o capitalismo contemporâneo em sua fase de neoliberalismo 

perverso. É uma armadilha, movida pelo desespero, priorizar aliança com o “centro”, o que representaria tentar voltar 
a um falido presidencialismo de coalizão que culminou no próprio surgimento das direitas. Erro grave será apostar, 

“por estarmos todos em perigo”, na “união” contra os novos populismos de direita. Mesmo que conseguíssemos, 
apenas voltaríamos à mesma situação que ensejou o seu nascimento. Valerá mais a pena buscar esta imprescindível e 

atual luta contra a opressão, não através da improvável regeneração dos partidos, que fazem parte da mesma crise 
de representação, mas das multidões que se autoconvocam, das constelações sociais e políticas que cooperam, 

cuidam e colaboram fomentando múltiplas formas de afeto. 

Desativar afetos reativos está no cerne dos embriões de uma alternativa real para enfrentar Bolsonaro. 
As fagulhas já foram lançadas para uma movimentação com estratégia, consistência e propósito. Se o 

reacionarismo brasileiro, como dito, também foi resultado da explosão feminista, LGBTQ+, antirracista, o furo na 
bolha institucional passa por aí. Lembremos a rede “Mulheres unidas contra Bolsonaro”, com mais de 4 milhões de 

mulheres, que fez eclodir o #EleNao na última semana antes da primeira volta das eleições. A onda feminista 

relativamente espontânea venceu de alguma maneira, pois além de fazer acreditar, faz ainda lembrar a vocação 
internacionalista das esquerdas articuladas de vários modos em diferentes contextos pelo mundo. 

Não serão à toa os ataques privilegiados do governo para “acabar com a ideologia de gênero” ou “lutar contra o 
lixo marxista nas escolas”, como dito pelo presidente eleito no discurso de posse. Num governo em que a guerra 

impera, é preciso fazer calar de quem nunca se acomodou com as regressões autoritárias ou aos arranjos populistas 
que marcaram nossa história. No fundo da sua mediocridade, esta associação macabra de militares, pastores, 

latifundiários e banqueiros sabe bem de onde pode vir o seu fim. 

Assim, a insistência deve passar, sobretudo, pela indignação, não recoberta pela mera reação, mas à altura das 
linhas de força que a esquerda tradicional não consegue captar. Enfrentar as contradições de uma esquerda no poder; 

fazer o luto da própria hegemonia lulista; abandonar os projetos personalistas e as curadorias partidárias – enfim, 
lutar contra uma espécie de servidão voluntária, parece fazer parte desta tarefa. Fazer a resistência (é) criar corpo. 

Resistir não é reagir simplesmente, ou seja, um fraco desdobramento passivo da impotência antipolítica. É, sim, 

sermos capazes de estar à altura da indignação social, algo que de uns anos para cá não foi feito no Brasil. Repita-se: 
a brecha de junho de 2013, onde se apresentava a “sociedade contra o Estado”, não foi aproveitada e acabou 

amplamente barrada pela esquerda institucionalizada. Grande parte do antipetismo foi resultado de o partido não ter 
sabido reconhecer as manifestações exatamente como propulsoras das transformações estruturais do país, preferindo 

aderir ao que havia de mais retrógrado na casta política brasileira, abrindo horizonte para que, pelo marketing digital, 

o antiestablishment fosse agenciado em outra direção. 
Fazer a resistência criar corpo é, antes, ter sensibilidade, ser capaz de agenciar o desejo, criando a revolta que 

povoa corações e mentes. 
E se pudéssemos arriscar, o voto em Bolsonaro foi menos fruto do antipetismo do que da territorialização 

retrógrada dos fluxos e linhas de fuga que junho de 2013 ensaiou. Necessário agora pesquisar os germens da 

https://revistacult.uol.com.br/home/a-tragedia-eleitoral-do-antipetismo/
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indignação que virá, exatamente porque Bolsonaro continua a ser o retrato mais fiel do establishment político. Trata-
se de mapear o conjunto de crenças e desejos sociais numa nova vidência e gestar as condições para uma nova 

sensibilidade coletiva. 
Resistência hoje é condição de conectar o mais possível com nossa condição vivente, afetar-se pela percepção da 

existência social. Nada de mais concreto que habitar a vida o mais plenamente possível, numa espécie de ressonância 

intensiva entre afetos. Uma luta micropolítica não poderá ser ingênua e nem será oposta a um embate macropolítico. 
O novo e desafiador neste momento, no entanto, é que não há como crer num porvir harmonioso e sem conflitos, 

mas dar-se conta de que a vida política é uma luta constante entre forças ativas e reativas, luta contra forças que 
querem destruir a vida, não somente na sociedade, mas em nossa própria subjetividade. Algo que sempre foi claro e 

presente na luta dos negros, indígenas, de mulheres, de LGBTQ+ etc. 
Diretamente, em alguma medida, em qualquer espaço a insurreição passa pela criação de outras formas de viver 

organizadas desde lugares de subalternidade, ou seja, composição de coletivos efêmeros, porém com uma mesma 

frequência de afetos, que se agitam em corpos que se juntam. Fazer vibrar estes embriões que querem germinar 
requer ações que lhes darão forma. Tais ações não se dão sozinhas, por isso necessitam de experimentações coletivas 

que as produzam. Aqui está a articulação indispensável e nova entre dinâmicas macro e micropolíticas – por ambas 
dimensões, a resistência faz corpo. Vale a provocação de que precisamente nestes momentos em que figuras bizarras 

como Bolsonaro assumem protagonismo é que surge a maior possibilidade de uma esquerda radical emergir, sem 

medo de dizer a que veio e livre das amarras dos velhos pactos políticos. É preciso, todavia, ter a ousadia de 
enfrentar e propor um novo pacto social. 

Mas como? Reativando o desejo da relação entre corpos que falam. Podemos falar muito em redes sociais, mas 
não nos encontrar efetivamente. A experiência de corpos que se encontram é que poderá disputar as permanentes 

metamorfoses dos “fascismos que vêm”. Se o fascismo é antes um modo de vida que um regime político (que pode 

ser inclusive democrático), desativar paixões tristes no terreno da vida cotidiana torna-se uma ação principal. Deleuze 
lembrava que um traço fundamental da esquerda passava por uma forma especial de sensibilidade, de experimentar o 

mundo de modo diferente. E repita-se: experimentação não se faz só, é germinação que pede produção. Portanto, 
indispensável que se articulem como resistências. Dinâmicas de auto-organização popular são efeitos de 

ressensibilização social através da criação de um “comum sensível”. Em termos mais simples, a disputa no e para um 
campo social novo é dada exatamente pela modulação dos afetos coletivos: onde a crise põe ressentimento, o 

desamparo de “cada um por si”; a ativação social dispõe uma repolitização, que já está aí, solidariedade e apoio 

mútuos que formam laços de ação coletiva. 
Repolitização que já está aí, desde a ideia de que a sociedade não se transforma desde cima, se joga por todos 

os lados, não desde instâncias privilegiadas estatais, mas no cotidiano das relações de poder que configuram nossa 
maneira de entender o que é sexualidade, trabalho, educação, saúde etc. E este tipo de transformação está ao 

alcance de todos, se joga na vida cotidiana dos gestos e decisões que somos implicados. Se, neste período obscuro 

pelo qual passa não somente o Brasil, o mal estar social antissistema foi canalizado pela direita, não se trata apenas 
de achar uma nova gramática, reduzir a política a uma “comunicação eleitoral”, que faça seus votantes “despertarem” 

e convencê-los a mudar. As direitas crescem não por terem uma política comunicativa melhor – seus avatares, fake 
news e o esvaziamento da linguagem lançados em larga escala são a prova disso. Elas não estão interessadas em 

transmitir algo a ser refletivo, mas se apresentaram como lugar adequado para depositar os anseios sociais. Noutros 
termos, o desafio a um contrapoder radicalmente antifascista passa por produzir subjetividades, criar sensibilidades 

novas, formas de ver e sentir o mundo com crenças e valores com os quais, apenas depois, se possa sintonizar uma 

mensagem eleitoral. Não se trata de abandonar a esfera representativa, muito pelo contrário, mas de refazê-la e 
repensá-la como modulação de afetos coletivos para transformar as coisas. 

Finalmente, dispor um conjunto de singularidades ligadas em constelação, isto acaba por ser o desafio constante. 
Segundo Antonio Negri, será este poder cooperativo que levará a multidão em direção ao comum. Os circuitos de 

medo, assim, são o elemento mais nocivo a se enfrentar. Não ter medo é primordial para não ceder aos fascismos e 

avançar. É a alegria e a força de estarmos juntos contra o medo coagulado em ódio. A força da imaginação criativa 
nunca deixou de passar antes por uma enorme dose de desamparo. Não obstante, cabe assumir a luta, pela força 

difusa e múltipla que conduza à passagem para uma esquerda radicalmente antifascista. 
 

AUGUSTO JOBIM é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais e do Programa de Pós-

Graduação em Filosofia na PUCRS. Revista CULT, fevereiro de 2019. 
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Quantos homens morrem no mundo pelas mãos de feministas?  

(MALU FONTES) 
 

JÁ LI em redes sociais mulheres apegadas a quatro letras de um sufixo dizendo coisas assim: se o machismo é 
algo ruim, por que o feminismo haveria de ser algo bom? Contra-argumentar com quem tem repertório construído na 

técnica dos papagaios é garantia de perda de tempo.  Diante de escritos assim, uma das poucas coisas a fazer é outra 
pergunta. Quantos homens morrem no mundo pelas mãos de feministas? O feminismo é um movimento nascido da 

necessidade de enfrentar coletivamente a violência emocional e física sofrida por mulheres submetidas a cotidianos 

perversos, a maioria sem voz e condição social ou psíquica para reagir e interromper o estado de coisas em que vive. 
 

Cavernas 
 

O machismo não é comparável ao feminismo. É um comportamento que perdura desde as cavernas e cujo 

princípio é o de que homens mandam em mulheres e, em maior ou menor grau, aquelas que vivem ou estão com 

eles, para não dizer todas as mulheres que seus olhos alcançam ou seu corpo toca, são objetos seus, estão ali para 
realizar desejos e, principalmente, obedecer e seguir suas ordens e regras. 

Dois casos bárbaros ocorridos semana passada deixam claro o quanto o machismo é letal e o quanto a estupidez 
humana continua impávida, inclusive a de muitas mulheres sobre o assunto. O mundo avança em conquistas, direitos 

e comportamentos, mas muita gente permanece acusando as vítimas e diagnosticando errado o papel dos culpados. 

Quem não leu ou ouviu falar do caso de Eva Luana, a menina violentada de todas as formas pelo padrasto, Thiago 
Alves, em Camaçari? Quem não viu as imagens dantescas do corpo e da casa de Elaine Caparróz, espancada por mais 

de quatro horas por Vinicius Batista Serra, no Rio? 
 

Novinhas 
 

Tão chocante quanto os casos de Eva e Elaine são muitos dos comentários sobre elas. No caso de Eva, 21 anos e 

violentada desde os 12, perguntam por que a menina e sua mãe nada fizeram. Tentaram, e depois disso as coisas só 

pioraram. Quem souber o nível de doença mental que se instala em duas mulheres e uma criança de seis anos 
vivendo sob a perversão de um homem desses por anos, que se pronuncie.  Mas traga argumentos ou experiências 

irrefutáveis. Fora disso, o exercício do silêncio deveria merecer premiação.  
No caso de Elaine, 55 anos, espancada e viva por milagre após marcar em sua casa um jantar com um homem 

de 27 anos, com quem conversava há oito meses numa rede social, as perguntas clássicas têm sido: por que marcou 

o primeiro encontro em casa? Por que uma mulher de 55 anos quer se relacionar com um garotão de 27 (sem levar 
porrada)? Respondamos com outras perguntas, óbvias: quantas vezes se pergunta a homens mais velhos por que eles 

deliram e se relacionam com ninfetas (sem serem espancados por elas)? Um garotão ou um homem mais velho (como 
o padrasto de Eva), quando é do tipo que abusa e bate, se não fizer isso no primeiro encontro, vai fazer no quinto ou 

no sexto. É só uma questão de tempo. É da natureza do comportamento deles. Homens assim batem em quem 
conhecem hoje em uma rede social ou nas mulheres com quem se casaram na igreja há anos e com quem têm filhos. 

 

Traição 
 

Quanto às mulheres que vivem apontando o dedo para as outras, contextualizando o machismo, uma lição de 

casa, para refletir: quer dizer que se o ator José Loretto traiu a mulher, Débora Nascimento, a responsabilidade disso 
é de nove mulheres até agora, e não exclusiva dele? Quais dessas mulheres firmou algum dia pactos de fidelidade 

com Débora? E por que pensar sob essa perspectiva parece ser tão difícil? Pensar não dói, mas o autoengano sempre 

terá lugar garantido na cama da família. Nada mais reconfortante que enviar a fatura do fracasso de suas relações 
para outro endereço. 
 

MALU FONTES é Jornalista, Doutora em Cultura pela UFBA, além de professora desta mesma instituição. Jornal 
CORREIO, fevereiro de 2019. 
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O caos chega à fronteira (DIOGO SCHELP) 

 
Ao barrar a entrada de ajuda humanitária para a depauperada população venezuelana, o ditador Nicolás 

Maduro levou a violência do seu regime para dentro do território brasileiro, impondo um novo desafio 
ao governo Bolsonaro: como incentivar a mudança política no país vizinho de maneira pacífica 
 

 
 

BARREIRA - Um caminhão com ajuda humanitária é incendiado na fronteira da Venezuela com a Colômbia (Crédito: 
REUTERS/Marco Bello) 

499 
HÁ 200 ANOS, em 15 de fevereiro de 1819, Simón Bolívar, exaltado como herói da independência por 

venezuelanos e colombianos de todos os matizes políticos, fez o seu famoso Discurso de Angostura, que leva o antigo 
nome do município de Ciudad Bolívar, no sudeste da Venezuela. “Moral e luzes são nossas primeiras necessidades”, 

disse Bolívar. A frase há anos estampa muros e cartazes das escolas da Venezuela, mas atualmente soa irônica, quase 
como uma piada de mau gosto diante da situação deplorável em que se encontra a população que há quase 20 anos 

sofre os desmandos de um projeto de poder que começou com um coronel golpista, Hugo Chávez, e continua com 

sua imitação mais barata, o ex-motorista de ônibus Nicolás Maduro. 
Moral e luzes, sim. Mas pergunte aos venezuelanos sobre suas primeiras necessidades e eles dirão que precisam 

de comida e de remédios. As gôndolas dos supermercados estão vazias, a inflação é a maior do mundo e há crianças 
literalmente morrendo de fome em hospitais desprovidos de insumos básicos. Os venezuelanos, é claro, também 

carecem de liberdade, mas mesmo para se livrar da tirania chavista eles precisam conseguir se manter de pé. E o 

regime chavista provou, no fim de semana passado, que é capaz até de matar para impedir que o povo tenha o que 
comer. Por quanto tempo se estenderá o martírio venezuelano? O que a comunidade internacional, inclusive o Brasil, 

pode fazer a respeito? 
 

Ajuda humanitária 
 

Levada a cabo nos últimos dias 22, 23 e 24, a tentativa de enviar ajuda humanitária à Venezuela — na forma de 
caminhões carregados com alimentos e remédios que deveriam ter cruzado para o país vizinho através da fronteira 

brasileira, em Pacaraima (RR), e colombiana, em Cúcuta — tinha um objetivo triplo. O primeiro, e mais premente, era 
mitigar a fome e a falta de cuidados médicos de parte da população. O segundo era escancarar a situação que os 

venezuelanos enfrentam por causa da corrupção e das políticas calamitosas do regime de Maduro. O terceiro 
pretendia fortalecer Juan Guaidó, o deputado oposicionista que foi reconhecido por cerca de 50 nações, inclusive o 

Brasil, como presidente interino do País desde janeiro, quando Maduro iniciou um novo mandato ancorado em 
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eleições fraudulentas. Guaidó foi à Colômbia para liderar a entrada dos caminhões de ajuda, e pretendia entrar 
triunfante na Venezuela, rompendo possíveis resistências das forças de segurança de Maduro. Mas as coisas não 

saíram como o esperado. 
 

Versão fantasiosa 
 

 
 

DIPLOMACIA- Bolsonaro se encontrou na quinta-feira 28 com o presidente legítimo da Venezuela, Juan Guaidó 
(Crédito:Marcos Correa) 
 

Maduro mandou fechar as fronteiras e destacou a Guarda Nacional Bolivariana (GNB) — além de milícias 

formadas por delinquentes e por integrantes do grupo narcoterrorista colombiano ELN — para usar a força contra a 

entrada dos caminhões. As milícias chavistas atiravam com munição real contra os voluntários venezuelanos que 
tentavam forçar a passagem dos caminhões, enquanto a GNB disparava balas de borracha e lançava bombas de gás 

lacrimogêneo. Quatro pessoas morreram nos confrontos na fronteira com o Brasil. O índio venezuelano Kliver Alfredo 
Perez Rivero, de 24 anos, que estava internado em estado grave em Boa Vista (RR), morreu na quarta-feira 27. Na 

sexta-feira 22, ele e outros integrantes de sua tribo haviam tentado manter uma passagem aberta na fronteira com o 

Brasil quando foram atacados pelas forças de Maduro. 
O ditador venezuelano criou a versão fantasiosa de que a comida, enviada principalmente pelos Estados Unidos, 

estava envenenada e que a ajuda humanitária não passava de um cavalo de troia para derrubá-lo. Maduro sabe, 
porém, que não são sacos de arroz que vão tirá-lo do poder. Isso só ocorrerá quando o seu último sustentáculo ruir: o 

apoio da cúpula das Forças Armadas. O dos soldados e dos oficiais de baixa patente ele já perdeu. Em uma das 
pontes que separam a Colômbia da Venezuela, mulheres policiais das forças de Maduro choravam enquanto os 

voluntários pediam que elas deixassem a ajuda passar. Acabaram cedendo, mas as cargas foram incendiadas do lado 

venezuelano por milicianos. Ao longo da semana, mais de 400 militares venezuelanos desertaram, sete para o Brasil. 
O inédito confronto na fronteira entre Brasil e Venezuela, que chegou a atingir em alguns metros o território 

brasileiro, foi recebido de maneiras díspares pelos militares e pela diplomacia brasileira. Os primeiros, por meio do 
Ministério da Defesa e das declarações do vice-presidente Hamilton Mourão, que é general da reserva, demonstraram 

comedimento. Já o Itamaraty, comandado pelo chanceler Ernesto Araújo, elevou o tom mais do que o necessário. Por 

sorte, o que tem prevalecido é a postura pacífica defendida por Mourão.  

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2019/02/93.jpg
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Em encontro realizado na Colômbia por representantes de países empenhados em encontrar uma solução para a 
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Em encontro realizado na Colômbia por representantes de países empenhados em encontrar uma 
solução Venezuela — e que contou com a participação, entre outros, de Juan Guaidó, do presidente colombiano Iván 

Duque e do vice-presidente americano Mike Pence —, Mourão deixou claro que o Brasil está disposto a pressionar 
pela mudança de regime no país vizinho, mas que o protagonismo deve ser dos venezuelanos. Ou seja, a solução 

deve ser pacífica e não implicará em um participação militar do Brasil — nem mesmo indiretamente, permitindo o uso 

do território brasileiro como base para tropas americanas. Alguém falou em intervenção militar? De certa forma, sim. 
Na Colômbia, Pence disse que o presidente americano mantém “todas as cartas sobre a mesa” para forçar Maduro a 

apear do poder. O próprio Guaidó pediu que “todas as opções” para a liberação da Venezuela sejam consideradas. 
Uma intervenção militar externa na Venezuela seria o pior dos cenários. Maduro encontraria nela a justificativa 

para sua narrativa de que há um complô imperialista contra ele. A legitimidade de Guaidó ficaria abalada. O alto 
comando militar venezuelano, cuja lealdade o ditador mantém a duras penas, se veria motivado a manter-se unido 

para fazer frente a uma invasão. Ainda que as Forças Armadas joguem a toalha e desistam de proteger Maduro, tudo 

indica que o país descambaria para um caos ainda maior, com milícias chavistas e outros grupos criminosos que 
lucram com o regime pegando em armas. A 

Venezuela poderia entrar em guerra civil. 
O que resta, então, fazer? Em primeiro 

lugar, é preciso reconhecer que o impasse 

atual, de um país com dois presidentes, 
ainda pode se prolongar por muito tempo. 

Resta ao Brasil, em coordenação com os 
Estados Unidos, intensificar a pressão 

econômica e diplomática contra Maduro. 

Um passo importante foi dado pelo governo 
americano este ano, ao aplicar sanções 

unilaterais contra a exportação de petróleo 
venezuelano, que representa 90% da 

entrada de divisas do regime. “A situação 
só vai se resolver quando os militares se 

sentirem pressionados pela população a 

substituir Maduro”, diz Rubens Barbosa, ex-
embaixador do Brasil em Washington. Na 

quinta-feira 28, Guaidó se encontrou com o 
presidente Jair Bolsonaro em Brasília. O 

brasileiro disse que não poupará esforços 

“para que a democracia seja restabelecida 
na Venezuela”. Bolsonaro assumiu a 

disposição de buscar ativamente a 
derrubada do governo de um país vizinho, 

algo estranho à tradição da diplomacia 
brasileira. Dado o impacto que a crise 

venezuelana tem sobre o Brasil, essa é uma 

decisão correta. Mas é preciso ter uma 
estratégia clara — e pacífica — para se 

atingir o objetivo. 
 

 

DIOGO SCHELP é jornalista e escreve para 
esta publicação. Revista ISTO É, fevereiro de 

2019. 
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'Nasce uma Estrela' examina a relação destrutiva do pop com o 
abuso de drogas (SARAH MCDONALD) 
 

É UMA experiência desorientadora assistir à 
Lady Gaga interpretando outro papel que não o 

de, bem, de Lady Gaga. Em Nasce uma Estrela, 

seu primeiro longa-metragem, Gaga interpreta 
Ally, uma garçonete que às vezes se apresenta em 

um bar de drag queens interpretando Edith Piaf, 
modo como ela é descoberta por Jackson Maine, 

um astro de country-rock star de voz grave, 
interpretado e dirigido por Bradley Cooper. Esta é 

a quarta versão de Nasce uma Estrela, feita sobre 

outras lançadas em 1937, 1954 (com Judy 
Garland) e 1976, a mais tematicamente conectada 

à versão de 2018, estrelando Kris Kristofferson e a 
inimitável Barbra Streisand. 

Cooper, entretanto, relaciona esses arquétipos 

eternos na indústria da música de hoje. Não é 
difícil imaginar o sucesso de um músico de 

country-rock (o Jackson Maine de Cooper se 
parece muito com Dan Auerbach do The Black 

Keys, o que é ótimo!) ou a pop star envolvente 
que Ally se torna. Também mostra os contornos 

delicados de celebridades que se apaixonam e 

navegam pelo ciúmes e pela toxicidade dos 
relacionamentos dos famosos. 

E o aspecto mais atraente em Nasce uma Estrela é como o filme aborda, de maneira precisa, a relação tóxica entre 
a fama e o vício em substâncias. O filme de Cooper não romantiza nem exorta a prática. Em vez disso, ele mostra tal 

como é, na linha dos filmes musicais como Quase Famosos e Johnny & Junecomo aspectos que fazem parte daquele 

universo, o que revela que, apesar de todas as mudanças e dos anos entre as diferentes versões do filmes, a questão 
do abuso de substâncias parece estar sempre presente. 

Em uma entrevista coletiva no Festival Internacional de Cinema de Toronto, Lady Gaga afirmou: “Acho a fama uma 
coisa muito não natural”. Existem, objetivamente, somente um punhado de pessoas no planeta que podem fazer essa 

afirmação e/ou confirmar isso como uma verdade absoluta. Gaga sabe o que a fama pode fazer com as pessoas, e 

uma vez ela disse que sentia a necessidade de estar sempre chapada para ser criativa. A pressão para ser uma 
máquina de dinheiro, e muito mais, é o que leva muitas estrelas do pop, Gaga inclusa, a lidar com isso por meio de 

substâncias — às vezes abusando delas pela simples necessidade de existir. Por debaixo da superfície da vida de uma 
estrela do pop estão traumas e histórias exacerbadas por esse estilo de vida acelerado. A Ally de Gaga não é a única 

que se desintegra, mas ela é, de certo modo, um efeito colateral do alcoolismo e do abuso de drogas de Jackson; ela 
embarca no trem da fama enquanto Jackson está guiando em direção à colisão. 

Durante maior parte do filme, é realmente fácil rotular Jackson como um misógino que diminui Ally por causa de 

sua falta de confiança; como, é claro, o único a ajudá-la a subir na carreira; e como, depois que ela decola, seu 
ciúmes infiltra no centro do relacionamento dos dois, ameaçando envenená-lo. É uma história mais velha que o 

tempo: a inferioridade das mulheres na música ao lado da superioridade arbitrária que os homens transmitem a elas. 
Mas isso, obviamente, não é do que se trata o Nasce uma Estrela — Cooper examina essa velha narrativa, mas não 

para ser reafirmada. Pois é a trajetória de Jackson, sua espiral sobre si mesmo, que nos dá empatia e insights sobre 

como a indústria da música é brutal e ignorante a respeito da dor sob a superfície brilhante do universo 
entretenimento. 

Jackson passa a maior parte do tempo bêbado ou tomando pílulas para aliviar a dor de ter perdido o rumo 
profissional, por não ser tão autêntico quanto ele costumava ser. Mas mais do que tudo, é para anuviar sua própria 

existência: é a maior batalha do personagem. É uma cena familiar ver um músico homem se valer de substâncias 
para lidar com a realidade, e aqueles ao seu redor, como o irmão de Jackson, Bobby, interpretado por Sam Elliott, 

aceitarem essa realidade e fazer vista grossa ao sofrimento com a bebida em vez de proporcionar uma ajuda mais 

substancial e duradoura. Assistir a Jackson enterrar a si mesmo musicalmente e com as drogas — abusando desta 
última, que afeta a primeira — é um apelo mais urgente do que nunca. 
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Assisti ao filme no dia seguinte à morte da morte de Mac Miller, presumivelmente por overdose, o que fez o filme 
ser particularmente pesado para mim. E me fez pensar que faz quase um ano desde a morte de Lil Peep. E que Demi 

Lovato foi recentemente hospitalizada em razão de uma suposta overdose. Eu poderia voltar ainda mais no tempo em 
busca de diversos exemplos, mas a história é uma terra árida de talentos e vozes que sucumbem ao vício em uma 

indústria que a encoraja ao invés de combatê-la. 

O vício e a fama tem uma relação tão íntima e complicada que a fricção causa fatalidades desnecessárias. Com 
cada talento que se vai, lamentamos o mal do abuso de substâncias e do tratamento inadequado, e o respeito pela 

saúde mental. Não importa a idade, mas quanto mais novo é o indivíduo, mais ficamos embasbacados: como 
pudemos deixar essa indústria fazer isso com nossos ídolos, com esses seres humanos? A indústria não é boa em 

resolver esse dilema, e muitas vezes nem se sente no papel de tentar resolvê-lo. O desempenho do cuidado é uma 
solução com esparadrapo. (O assessor de Ally em Nasce uma Estrela faz um trabalho excelente ao interpretar um 

executivo cuzão que só vê dólares sendo desperdiçados, e não uma vida se deteriorando.) Contudo, o ciclo passa 

novamente, os protagonistas da indústria certamente seguem com suas vidas, em salas de reuniões ou nos 
bastidores, fazendo cada vez mais acordos e alinhando as vendas com muito talento. 

Nasce uma Estrela olha seriamente não somente para a fama, mas para como a fama vem imbuída de um preço. 
Não somente o romance entre Ally e Jackson é devastado pelo vício — as pessoas carregam a parte mais pesada 

dessas consequências. Cooper inseriu a realidade do estrelato ao selecionar Lady Gaga para o elenco, uma diva 

suprema do pop, mas também ao criar uma narrativa dolorosa demais e familiar a ela e, talvez, a ele também. A 
obviedade da relação entre vício e fama como um arco narrativo não é nada rudimentar. Nasce uma Estrela transmite 

a suavidade da empatia entre humanos, não uma persona em uma posição nas paradas de sucesso. É devastador que 
ainda tenhamos de assistir em tempo real nossas estrelas, nossos ídolos, atravessarem as mesmas coisas que Jackson 

Maine. O que precisa ser feito para que paremos de assistir a essas narrativas? 

 

SARAH MCDONALD é uma jornalista especialista em cinema e escreve para o NOISEY CANADÁ. Texto traduzido 

por Amanda Guizzo Zampieri para o site VICE (www.vice.com.pt). 

 

Guerra Fria (LUIZ FEIPE PONDÉ) 

Quem em sã consciência questionaria a erradicação da peste como ganho social? 
 

O AMOR é uma doença em processo de erradicação no mundo. Restará na sua forma mais infantil, assim como 
a paixão por um herói da Marvel ou semelhante. Ninguém mais suporta a paixão romântica. Goethe já havia dito tudo 

sobre isso: o romantismo é a doença. O amor pode ser mortal. E nosso mundo é um mundo de gente saudável. 

A psicanálise já havia explicado o amor como uma projeção narcísica. Nada de novo em se ver o amor romântico 
como uma doença. Os medievais também pensavam assim. Chegavam a descrevê-lo como uma doença do 

pensamento, uma obsessão causada pela visão da beleza da amada e o tormento de não conseguir viver em paz 
desde então.   

A diferença de hoje em dia é que o amor romântico passou, de certa forma, pela mesma desqualificação da 

melancolia (hoje, mera depressão). Perdeu-se a reverência pela desgraça. A vida, aos poucos, se torna um parque 
temático para retardados. O amor romântico, um dia, foi a doença dos infelizes que morriam da sua beleza, hoje, é 

algo que tem a consistência de um mal-estar intestinal leve. 
O filme “Guerra Fria”, de Pawel Pawlikowski, é uma história de amor. Para além do pano de fundo da Guerra Fria 

em si, o filme descreve o caráter patológico do amor como aquilo que os medievais diziam: infelizes os que caem sob 

seu olhar. A primeira cena em que os olhos do herói caem sobre a heroína diz tudo: enquanto ela canta uma música 
sobre as agonias de um coração apaixonado de uma mulher, o destino se prepara pra rir da desgraça que se abaterá 

sobre os dois.  
O melhor que pode ser dito a alguém que percebe os primeiros sintomas é “fuja!”. Se você perceber o olhar dela 

para você, olhe na outra direção, não dirija a palavra a ela jamais, sua voz pode soar doce e encantadora. Não 
chegue perto dos seus cabelos jamais. Tocar as mãos é a antessala da queda. A coragem pode ser uma péssima 

conselheira nesse terreno. Infelizmente, mesmo a covardia é de pouca serventia porque o amor é cruel em sua 

dinâmica: ele exige a submissão completa de suas vítimas, sem misericórdia. 
O amor é um senhor cruel pois exige de seus infelizes eleitos dedicação total. Essa dedicação implica a possível 

destruição de suas vítimas apaixonadas, das mais variadas formas, chegando mesmo à morte. Olhando para isso, 
quem pode, em sã consciência, dizer que a opção contemporânea por erradicar as formas de amor romântico não 

seja sábia? Quem em sã consciência questionaria a erradicação da peste como um ganho social? 

https://www.vice.com/pt_br/article/mb47jx/demi-lovato-e-hospitalizada-apos-overdose-de-heroina-segundo-tmz
http://www.vice.com.pt/
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Joanna Kulig em cena do filme 'Guerra Fria', de Pawel Pawlikowski - Divulgação 

 

No filme nada há de idealizado no amor, o que o torna ainda mais contundente. Os heróis tentam escapar do 
desejo de um pelo outro, mas fracassam maravilhosamente. Como sempre disse a fortuna crítica sobre o amor 

romântico, um dos seus piores sintomas é a destruição de todo o sentido da vida que não passe pela presença da 
pessoa amada. Um dos vínculos mais clássicos na sintomatologia romântica é a coragem como filha do desespero e 

da tristeza. A destruição de qualquer sentido da vida como consequência da impossibilidade de  
viver em paz juntos pode fazer da paixão triste que é o desespero o motor do ato radical de desistir da vida. A 

coragem como filha da falta de esperança gera em nós terror e piedade, como dizia Aristóteles acerca da tragédia. O 

amor, levado a cabo como descrevem os medievais, é sempre trágico. Nesse sentido, o filme de Pawlikowski é uma 
tragédia plena. 

O contexto da Guerra Fria é essencial. O amor não é desencarnado da vida concreta. Nunca foi platônico, nem 
para os medievais. Pelo contrário, sangra. A chegada dela à França, na sequência da decisão dele de abandonar a 

Polônia da cortina de ferro, ilustra a desgraça do capitalismo e seu parque temático para retardados. A fúria dele em 

fazer sucesso no mundo “livre” o leva a mentir e criar situações em que ela mesma é posta “à venda”. “Aqui tudo 
precisa de cor”, diz nosso herói perdido nas promessas do mundo feliz. 

O retorno deles à Polônia de nada adianta. Se o mundo da liberdade do empreendimento se afunda suavemente 
nas “cores” do marketing de comportamento (esse processo hoje segue a todo vapor), o mundo socialista é apenas 

uma mentira de outra ordem. Não é à toa que ela, supostamente, uma cantora da cultura de raiz rural polonesa, 

acaba cantando músicas mexicanas ridículas para uma plateia de “camaradas” abestalhados, como seu marido corno 
manso. O amor tem predileção por destruir as almas intensas porque sua queda é sempre mais bela. E toda alma 

destruída pelo amor se torna, ao final, bela. 
 

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, fevereiro de 

2019. 
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Escola com estudo (CONTARDO CALLIGARIS) 
 

Vamos deixar a brincadeira para o recreio e simplesmente estudar? 
 

VITTORIO ALFIERI (1749-1803) é o maior autor de tragédias da literatura italiana (a safra de autores 
italianos de tragédias é bem mediana). Suas peças, no secundário, eram leitura obrigatória, mas eram chatas. Em 

compensação, a gente se interessava pela vida de Alfieri. Ele gostava de farra. De amada em amada e de viagem em 
viagem, escrevinhou “Antonio e Cleopatra”, que fez sucesso, e a partir de então, decidiu se levar a sério. 

Para vencer seu espírito impulsivo e inquieto, ele inventou um remédio contra o transtorno de déficit de atenção 

e hiperatividade, TDAH (que acomete de 5% a 7% das crianças de hoje): ele pedia para ser amarrado na cadeira 
onde sentava para escrever. O mordomo, que o amarrava, só podia soltá-lo à noite. O remédio funcionava pela 

determinação de Alfieri. Sem isso, mesmo amarrado, ele brincaria com sua caneta e sonharia com aventuras e 
amores, sem escrever nada. 

 
 

Mariza Dias Costa 
 

Supõe-se que o TDAH resulte de um desenvolvimento lento do córtex pré-frontal —a área do cérebro que nos 
torna mais prudentes. O transtorno é recorrente numa mesma constelação familiar, mas isso não prova que seja 

herdado: falta de foco e agitação também se transmitem pelo exemplo dos próximos. Agora é comum pensar (ou 
suspeitar) que o TDAH e seu diagnóstico tenham se tornado mais frequentes nas últimas décadas. Muitos pensam que 

as crianças de hoje sofrem mais de TDAH porque são expostas a mais estímulos do que no passado. Concordo, mas 
elas são também privadas de uma boa parte de suas obrigações: portanto, só lhes resta se divertir, o que é 

eminentemente ansiógeno. 

Como me divertirei? O que me divertirá? E se —Deus não permita— eu me entediasse? Comparado com essas 
perguntas, a lista dos deveres de casa é pacífica: basta ler a agenda, está lá o que tenho para fazer, e vai me ocupar 

até o jantar. O que angustia não é tanto a obrigação de sentar e estudar, mas a de “se divertir”. Minha coluna de 
14/2, tratava dos efeitos (ruins, mundo afora) da diminuição das exigências escolares a partir dos anos 1960. Uma 

amiga, Nathalia Botura, doutora em pedagogia, comentou que, no Brasil, a coisa começou com a Escola Nova dos 

anos 1930: “Vamos acabar com a palmatória e conferir ‘humanidade’ aos pirralhos”. 
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Deu lugar à Escola Ativa, que, escreve Nathalia, “glorificava ‘o impulso espiritual’ da criança que criaria 
naturalmente as condições para seu desenvolvimento e autonomia”. Pergunta: “Como a criança vai construir seu 

próprio saber, sem os ‘insumos’ intelectuais para tanto? Até mesmo a função psicológica da ‘criatividade’ é aprend ida, 
é um músculo a ser exercitado”. Consequências catastróficas para o ensino: acabou a “responsabilidade do estudo —

não apenas por parte dos alunos, mas por parte dos professores que não são treinados para estudar”. Enfim, Nathalia 

cita uma nota nos “Cadernos do Cárcere” de Gramsci (muito citado ultimamente por quem não o lê): 
“A criança que quebra a cabeça com os barbara e baralipton [para quem se divertiu e não estudou: são formas 

de silogismos na lógica de Aristóteles, que qualquer estudante na minha época decorava] certamente se cansa, e 
deve-se fazer com que ela só se canse o indispensável e não mais; mas é igualmente certo que será sempre 

necessário que ela se canse a fim de aprender a se autoimpor privações e limitações de movimento físico, isto é, a se 
submeter a um tirocínio psicofísico. Deve-se convencer muita gente de que o estudo é também um trabalho, e muito 

cansativo, com um tirocínio particular próprio, não só intelectual, mas também muscular-nervoso: é um processo de 

adaptação, é um hábito adquirido com esforço, aborrecimento e até mesmo sofrimento. A participação das massas 
mais amplas na escola média traz consigo a tendência a afrouxar a disciplina do estudo, a provocar ‘facilidades’”. 

Em suma, Gramsci com Alfieri, com Nathalia e comigo: vamos deixar a brincadeira para o recreio e simplesmente 
estudar? Vamos parar de nos preocuparmos com escolas com ou sem partido, para fazer uma escola com estudo? 

Mas essas são questões já ultrapassadas. Tudo vai mudar na educação brasileira, agora que o ministro da Educação 

decidiu que as crianças vão cantar o hino nacional. Volto sobre esse incrível e hilário achado pedagógico na semana 
que vem. 

 

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. 

 

 


