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E m 2015, uma palavra estampou as capas 
de revistas, jornais e ganhou destaque no 
bojo das discussões sociais: crise. Este foi o 

termo utilizado — e talvez o mais correto — 
para descrever o ano que vivemos no Brasil e 
no mundo. O uso em larga escala dessa pala-
vra foi impulsionada, principalmente, por dois 
fatores: a maior crise migratória desde o fim 
da II Guerra Mundial e o cenário instável na 
política e economia brasileira: se os 20 anos 
são sempre um ponto de inflexão na vida das 
pessoas, o que tem de mais novo na música 
e na televisão balançam a hegemonia de gra-
vadoras e veículos tradicionais. Uma quebra 
também nos padrões sociais de gênero e na 
visão romantizada do futebol tupiniquim. Um 
cenário de pessimismo assolou a sociedade e 
desestimulou setores da economia. 

Mas será que tudo pode ser considerado, de 
fato, crise? 

Nesta edição, oferecemos aos leitores uma re-
vista que nos ajude a pensar e compreender os 
significados desse fenômeno, ao que podemos 
atribuí-lo e também refletir caminhos alter-
nativos. A crise representa uma ruptura, mas 
nem tudo se resume a ela. É preciso lembrar 
que é desse processo que nasce a transforma-
ção. Nosso objetivo, portanto, é apresentar 
possibilidades para o leitor se aprofundar nos 
assuntos que têm sido tratados como crise pelo 
senso comum e, a partir disso, incentivar refle-
xões para que cada um seja capaz de fazer da 
crise uma nova oportunidade.

Crise 1
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larissa Marques e Marina esTevão

A 
cada ano a mesma histó-
ria se repete: veículos de 
comunicação estampam 

a palavra crise. As pessoas nas 
ruas, bares, restaurantes, es-
colas e nas próprias casas não 

falam sobre outro assunto. Dos 
anos 2000 até hoje, não há um 
momento que não se tenha 
falado sobre “crises”. Era a crise 
no segundo mandato de Fernan-
do Henrique Cardoso, crise no 
segundo mandato do Lula, crise 
na economia mundial em 2008, 

crise hídrica no Brasil, crise no 
segundo mandato de Dilma 
Rousseff, crise nos países da Áfri-
ca e Oriente Médio. Crise, crise, 
crise! Muitas passaram desper-
cebidas aos olhos da sociedade. 
Mas o que realmente seria uma 
crise? 

Crise é mais complicado do 
que parece
Transformar um momento de sofrimento em algo bom nem sempre 
é fácil. As pessoas têm reações diferentes em relação à dor. Mas, 
entender algumas concepções da palavra crise pode ser um começo

A palavra crise tem significados diferentes no chinês e no grego
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Uma pessoa que tenha nasci-
do no final da década de 1990 
pode enxergar o conceito de cri-
se de uma forma diferente. Pou-
co se entende verdadeiramente 
sobre crise hoje. Será que um 
momento mais difícil pode ser 
considerado algo grave? 

Um provérbio Tibetano vai 
contra esse uso da palavra crise:

Crise pode ter diferentes signi-
ficados. Pode ser o fim de algo 
ou um novo começo. Não se 
pode dizer que há somente uma 
concepção de crise, ela muda de 
acordo com o contexto no qual é 
analisada. Ela também pode ser 
psicológica, econômica, política, 
ambiental e humanitária.

No Dicionário Houaiss, a defini-
ção que aparece é “fase crítica de 
uma situação”, um modo mais 
elegante de se referir a um momen-
to muito difícil. No grego, a etimo-
logia da palavra crise descreve 
um momento de decisão. Porém, 
os mais otimistas são os chineses. 
Para eles, esse cenário representa 
um perigo e uma oportunidade, 
um ponto de mudança que pode 
melhorar ou piorar. 

A filosofia e a crise 
em seu ápice

A filosofia se utiliza da defini-
ção de crise da medicina da An-
tiguidade para tentar explicá-
-la. Para os filósofos, a palavra 
significa o ápice de uma doença, 
um momento de risco de morte, 
mas também uma possibilidade 

de cura. Muitos estudiosos re-
fletiam sobre essa questão em 
processos existenciais e históri-
cos. O professor de Filosofia da 
PUC-Rio Vinicius Monteiro cita o 
exemplo de Karl Marx, que ava-
liou a crise do capitalismo como 
algo destrutivo, porém que cons-
truiria uma nova sociedade. 

Segundo o professor, esses mo-
mentos de riscos são sempre pe-
rigosos e, ao mesmo tempo, pro-
missores. 

— Em geral, as pessoas fingem 
para si mesmas que não estão 
em crise, que a situação não é 
tão dramática e urgente assim. 

Para ele, a consequência disso 
é não aproveitar o potencial de 
transformação apresentado e, 
assim, o indivíduo permanece 
em uma situação de sofrimento 
crônico. 

O melhor é ser corajoso 
diante da crise, pois a 
covardia termina por 

desperdiçar as chances 
que o momento oferece

É difícil compreender plena-
mente algo que está acontecen-
do em sua vida no momento 
do ato. Os caminhos de saída, 
muitas vezes, não são visíveis. O 
filósofo Vinicius Monteiro acre-
dita que sair de um processo de 
crise ativa as potencialidades de 
mudança. 

— Um corpo e uma sociedade 
tornam-se mais aptos à trans-
formação em situações de insta-
bilidade. 

 
Os dois lados de uma 
crise

O jornalista americano e es-
critor Charles Duhigg escreveu o 
livro O poder do hábito, em 2012, 

após tentativa de mudar um há-
bito. O livro aborda diversos casos 
de colapsos em empresas, como o 
do Hospital Roland Island e da 
estação de metrô King’s Cross, em 
Londres, que pegou fogo. Ambos 
enfrentavam uma falta de orga-
nização e de controle, pois não 
havia pessoas no topo da hierar-
quia que pudessem se responsabi-
lizar em situações de risco. No en-
tanto, os acontecimentos, como 
o incêndio, no caso do metrô, 
foram usados como uma válvula 
para transformar o que não fun-
cionava. 

— Na verdade, as crises são 
tão valiosas que às vezes vale a 
pena avivar um senso de catás-
trofe iminente em vez de deixar 
a coisa assentar, avalia Duhigg, 
no livro.

O pós-crise pode ser benéfico se 
a pessoa souber aproveitar a opor-
tunidade de mudança. O profes-
sor do departamento de Psicolo-
gia da Puc-Rio, Daniel Mograbi 
afirma que quando alguém está 
no meio de uma crise, muitas ve-
zes, não percebe o lado bom de 
estar passando por aquilo. 

Capa do livro O poder do hábito, de 
Charles Duhigg, lançado em 2012

Se seu problema tem 
solução, então não há 
com que se preocupar. 
Se seu problema não 

tem solução, toda 
preocupação será em vão

divulgação
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— Estar em uma crise é ruim, 
mas é melhor ter tido uma crise 
e ter saído dela do que nunca ter 
saído de uma crise. 

Crise ou a 
banalização da 
palavra?

A questão-chave do conceito 
de crise hoje é como ela é usada. 
Para o professor Daniel Mogra-
bi, as pessoas estão mais sensí-
veis e acabam transformando 
uma tristeza cotidiana em de-
pressão e em crise.

— Eu costumo me perguntar, 
quando que as pessoas estão pa-
tologizando certas situações da 
vida e quando elas estão dando 
o nome de crise, para coisas que 
não são crises realmente.

O professor Vinicius Montei-
ro contrapõe o pensamento de 
“falsas crises”. Para ele, não 
existe um exagero na afirmação 
de que a sociedade passa por 
uma crise que deve se agravar 
nos próximos anos. 

— A modernidade tem sido 
um período de sucessivas crises, 
mas agora com a aproximação 
de um colapso ecológico no pla-
neta, a crise da modernidade al-
cançará o seu ápice. 

Ao falar especificamente do 
Brasil, em um cenário geral, há 
instabilidade na política provo-
cada pela falta de confiança no 
atual governo e na situação des-
favorável da economia. Porém, 
no cenário individual, muitas 
pessoas reclamam das suas vi-
das por causa dos rumos da po-
lítica do país, chamando esse 
momento de crise. 

Uma pesquisa realizada pelo 
Ibope, em abril de 2015, revela 
que 87% dos brasileiros acredi-
tam que há uma crise econômi-
ca no país. A maioria dos entre-
vistados possui renda familiar 
acima de cinco salários mínimos 
e tem ensino superior completo. 
Além disso, em uma busca no 
Google com a expressão “ape-
sar da crise”, é possível encon-

trar aproximadamente 436 mil 
resultados. Filtrando a pesquisa 
somente para o Rio de Janeiro, 
há cerca de 19.300 links.  Entre 
100 resultados de todo o Brasil, 
35 veículos de comunicação uti-
lizaram essa expressão. A maio-
ria dos títulos das reportagens 
começa dessa forma. 

Se a ciência estipula diferentes 
modos de entender uma crise, a 
visão pública tampouco é ho-
mogênea.

— Para mim, crise seria algo 
como queda e declínio. Mas hoje 
tudo é crise. Só que existiram 
momentos piores, graves e esses 
sim foram crises, ressalta o estu-
dante de jornalismo, de 26 anos, 
Reinaldo Barros. 

— Crise para mim é problema. 
Mas eu acredito que hoje não há 
uma normalização, nem tudo vira 
crise, afirma a estudante de enfer-
magem, de 21 anos, Luiza Silva.

— Crise para mim é sinônimo 
de um ambiente caótico. Crise 
para mim é o problema migra-
tório na Síria, onde pessoas mor-
rem. Isso sim é crise, segundo a 
estudante de jornalismo, de 22 
anos, Juliana Stott.

Crise é reinvenção
Em outra parte do seu livro 

Charles Duhiggr cita uma frase 
do atual prefeito da cidade de 
Chicago, Rahm Emanuel, que se 
pronunciou em uma conferên-
cia de executivos, em 2008, em 
meio ao colapso da economia 
global:

Na verdade, o sentido em si é 
bem simples, tentar enxergar 

A crise no planeta Terra se tornou um caos?

“Nunca se deve 
desperdiçar uma 

crise séria”
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Chinês 
Momento de 
sofrimento

uma situação grave pela baga-
gem que ela carrega.  O fator 
histórico e cultural é um dos pon-
tos principais para se diferenciar 
uma crise da outra e para poder 
defini-la também. 

A especialista em gestão de cri-
se Verônica Marques ressalta que 
crise é uma oportunidade de nos 
reinventarmos como sociedade 
e de construir novos caminhos 
para sair de um problema. Verô-
nica cita o Brasil como exemplo 
da importância de uma mudan-
ça não somente no âmbito geral 

da política, mas como também 
em cada brasileiro.  

— Na verdade, a gente está vi-
vendo uma falta de confiança. 
Todos os grandes empresários do 
Brasil não estão falando de uma 
crise. Pois o mais importante é 
que caiu aquele orgulho que a 
gente tinha de ser brasileiro. 

O sociólogo polonês Zygmunt 
Bauman publicou vários livros 
que criticam a sociedade atual e 
seus problemas. Bauman acredi-
ta que, no tempo presente, tudo 
muda rapidamente. Nada seria 

Psicologia e crise: um olhar mais humano

feito para durar, e o normal seria 
esperar que tudo se tornasse ruí-
nas, segundo o pensador. 

Desequilíbrio, mudança, ruína, 
risco, dificuldade, perigo e muitas 
outras palavras são conectadas 
como sinônimos de crise. A cri-
se é uma condição em que o ser 
humano se impõe, é ele que se 
coloca nessa situação. Quem se 
encontra em uma deveria apro-
veitar para aprender a ser mais 
consciente nas suas próprias es-
colhas e atos e modificar a forma 
pelo qual reagimos a ela. 

A psicologia interpreta a crise de uma 
forma emocional. O certo é referir-
se como momentos de crises e não 
um estado constante. O professor 

Daniel Mograbi, 
do departamento 
de Psicologia da 
PUC-Rio, explica 
que uma crise serve 
como um alarme e 
uma oportunidade 
de se avaliar o que 
está sendo feito. 
— Ela ajuda 
você a pensar 
quais são suas 

prioridades, quais são as coisas que te 
incomodam, quais são as coisas que 
te ameaçam.

Um processo de autoconhecimento 
foi a expressão que Mogabri usou 
para se referir ao momento que mais 
preocupa as pessoas. Um tempo 
de recolhimento para conseguir se 
reparar.
Ela pode ser traumática e deixar 
uma pessoa aprisionada em algo, 
ou ela pode ser positiva. Além disso, 
em alguns casos, a crise consegue 
mudar completamente alguém. A 
genética não é somente a única carga 
responsabilizada por isso. Há uma 
influência ambiental da natureza 
humana.  O professor ressalta que é 
uma mistura de ambos. As relações 
sociais e afetivas, o cotidiano, a 
família, o trabalho são as maiores 
interferências, segundo Mograbi.

Crise é uma 
coisa que 
tem um 
sabor ruim, 
mas na vida 
nós temos 
que provar 
as coisas de 
gosto ruim   

Crises
• A palavra crise, para a medicina, constitui um momento decisivo para a 
cura ou para a morte a partir do sétimo dia da evolução de uma doença.
 

• Na economia, é a fase de transição entre um surto 
de prosperidade e outro de depressão.

• Na política, é uma situação de 
conflito que não permite a continuidade de um governo.

 
• Na sociedade, é um processo de alteração que ameaça 
uma estrutura.

Significados da 
palavra crise pelo 

mundo
Espanhol 
Momento 
crítico

Inglês 
Mudança 
decisiva

Francês 
Situação 
difícil

Russo 
Ataque

Italiano 
Recessão, 
estreito, 
dificuldade

Alemão 
Momento de 
grande perigo 
ou dificuldade
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D
esde 2005, quando era exibida a novela Amé-
rica, de Glória Perez, até este ano, com Babilô-
nia, de Gilberto Braga, o índice de audiência 

das novelas do horário das nove da TV Globo sofreu 
uma redução de 49%.  Em 2006 e 2007, A favorita e 
Caminho das Índias mantiveram o índice próximo 

aos 40 pontos, enquanto as novelas seguintes Viver 
a vida e Passione atingiram, respectivamente, 36 e 
35 pontos. Fina estampa e a sucessora, Avenida Bra-
sil, empataram com 39. Salve Jorge marcou apenas 
34, Amor à vida, 36, Em família só chegou a 30 e 
Império teve 33 pontos de média geral. Babilônia al-
cançou apenas 25 pontos, sendo a menor audiên-
cia do horário na história da TV Globo. 

6

Três telas, um espectador
No ano em que a televisão completa 65 anos no Brasil, a audiência 
antes fiel às novelas redireciona-se na TV aberta e encontra em 
séries e redes sociais novas opções de entretenimento

elsa Maffia e paula laureano

Babilônia bateu o recorde negativo de audiência entre as novelas da Globo 

divulgação
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Segundo o colunista de televisão 
da UOL Flavio Ricco, o fracasso da 
novela é isolado e não comprome-
te a tradição dramatúrgica que a 
Globo acumulou.

– Acertar sempre é uma tarefa 
impossível em qualquer situação, 
por mais que existam esforços e ca-
pacidade para isso. Babilônia teve 
problemas. A história não tinha a 
força que se supunha. A sinopse 
apresentada continha ingredien-
tes e estipulava situações que che-
garam a dar a certeza de um outro 
grande campeão de audiência. Na 
prática, no entanto, tudo aconte-
ceu de maneira diferente. 

Já Nilson Xavier, também colu-
nista de televisão da UOL, acredi-
ta que o insucesso de Babilônia se 
deve ao fato da TV aberta compe-
tir, atualmente, com outras plata-
formas. 

– O público tem muito mais 
opções de entretenimento do que 
tinha antigamente. Hoje em dia 

a audiência está pulverizada, na 
internet, nos games, nas séries do 
Netflix, nas redes sociais e na tele-
visão a cabo.

Sucessora de Babilônia, A regra do 
jogo, estreou em agosto com a pro-
messa de levantar a audiência da 
emissora. 

Escrita por João Emanuel Carnei-
ro, responsável pelo mais recente 
recorde de Ibope do horário com 
Avenida Brasil (2012), a audiência 
da novela manteve-se aquém do 
esperado. Segundo Flavio Ricco é 
normal que a audiência esteja os-
cilante e, justamente pelo fato da 
novela ser uma obra aberta, cabe 
ao autor ser sensível ao que o teles-
pectador quer e fazer ajustes. Para 
Nilson Xavier, já era esperado que 
a audiência fosse mais contida. 

– A regra do jogo pegou a audiên-
cia baixa de Babilônia e a fase de 
maior promoção e repercussão da 
concorrente, Os dez mandamentos, 
exibida pela Record.

Os personagens centrais de A regra do jogo, interpretados por Vanessa Giácomo, Alexandre Nero e Giovanna Antonelli

Carminha, interpretada por Adriana 
Esteves, foi a grande vilã de Avenida 
Brasil. Mas seu carisma e humor 
fizeram com que a personagem 
fosse amada pelo público

divulgação

divulgação
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Fenômeno bíblico conquista a TV
Lançada uma semana depois de Babilônia, Os 

dez mandamentos conta a saga bíblica de Moisés e 
do povo hebreu contra o poder tirano de Ramsés. 
Sempre na vice-liderança de público, a novela de 
Vivian de Oliveira conquistou um marco histórico 
ao ultrapassar a audiência de A regra do jogo. Para 
Flavio Ricco, o fato da história de Os dez manda-
mentos ser universal já garantia grandes chances 
de dar certo na TV. 

Para o professor de Comunicação em Televisão 
da PUC-Rio Bruno Dieguez, um dos fatores respon-
sáveis pelo sucesso de Os dez mandamentos foi a 
estratégia de programação da emissora. 

– Em vez de optar competir com a novela das 
21:00 da TV Globo, colocaram Os dez mandamen-
tos concorrendo com o Jornal Nacional. Não acho 
que a migração da audiência aconteceu por causa 
de erros da TV Globo. Vejo o investimento das ou-
tras emissoras, completa. 

Existe um público mais conservador que migrou 
da TV Globo para as demais emissoras, segundo a 
pós-doutoranda em Sociologia da Cultura Tatiana 
Siciliano. 

– Algumas pessoas passaram a rejeitar temas 
abordados pela TV Globo e migraram para uma 
temática mais moralista.

 No Brasil, houve um crescimento expressivo das 
religiões evangélicas, aproximadamente 61% em 
10 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). A novela Babilônia obteve 
muita rejeição de grupos evangélicos, que convo-
caram outras pessoas a aderir ao boicote.

Especialistas apontam, como possível causa para 
a queda de audiência uma mudança sociocultural 
na vida dos espectadores a partir dos anos 2000. 
Segundo a pesquisadora do Programa de Estudos 
de Comunicação e Consumo (PECC) Bruna Aucar, 
os brasileiros puderam ter acesso a conteúdos de 
diversos países, com o surgimento dos satélites e 
da internet. 

– Começamos a experimentar uma cultura mais 
fragmentada, espalhada pelo globo inteiro, diz. 

Bruna acredita que não é um fenômeno exclu-
sivo da novela, mas da TV aberta como um todo. 
Com o desenvolvimento tecnológico, novas pla-
taformas foram elaboradas e tornaram as ficções 
mais sofisticadas. 

Concorrência mais próxima, a TV fechada é o 

segmento de comunicação que mais prospera no 
Brasil, com um crescimento em torno de 20% ao 
ano. Além da chegada de canais estrangeiros, a 
Agência Nacional do Cinema (Ancine) criou a Lei 
da TV Paga, que obriga que 30% da programação 
de cada canal seja de produção nacional, o que 
levou o surgimento de séries e programas brasilei-
ros, alternativas às novelas. 

– Estamos diante de uma revolução cultural na 
forma como as pessoas consomem conteúdos, ex-
plica a pesquisadora. 

A expansão da classe C no Brasil, legado dos 
governos petistas, proporcionou um aumento do 
poder financeiro, principalmente, do crédito. Para 
Bruna Aucar, essa parcela da população pôde 
comprar tablet, computador, celular e passou a 
consumir cinema, TV fechada e séries. 

– Eles experimentaram outras formas de consu-
mo de cultura e não se concentram mais em um 
único canal, que era a TV Globo, até então, hege-
mônica.

Para medir a audiência da novela, o telespecta-
dor tem que assisti-la na hora em que ela é trans-
mitida. Mas Tatiana Siciliano lembra que, cada 
vez menos, as pessoas conseguem ter uma progra-
mação de horário que permita sentar no sofá to-
dos os dias para assistir novela. 

– Principalmente, por causa do trânsito nos 
grandes centros brasileiros. E se gravar o capítulo 

O conflito dos irmãos Moisés e Ramsés, interpretados por 
Guilherme Winter e Sérgio Marone, é sucesso em Os dez 
mandamentos

divulgação
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ou vir no serviço por demanda, não conta para a 
medição da audiência, diz Tatiana. 

A questão da grade, que foi fundamental para 
a TV brasileira fidelizar o telespectador na década 
de 1970, é hoje um fator de afastamento. Segundo 
Tatiana, ninguém quer mais ficar preso à grade. 
Querem ter o controle de escolher o que assistir, 
quando e por quanto tempo, explica a pós-dou-
toranda. 

Em vez de acompanhar diariamente 
durante meses a novela, o 

telespectador gasta algumas horas, 
às vezes um dia inteiro, para 

consumir a trama de uma série.

Ficção em 13 episódios
O estilo de vida na modernidade pautado pela 

escassez de tempo fez com que as séries (aliadas 
ao serviço on demand) se tornassem o produto 
preferido de grande parte do público. O servi-
ço oferece um verdadeiro cardápio de tramas e 
a liberdade do espectador assistir onde quiser, 
quando quiser e quantos episódios desejar. Por 
isso, assistir a uma temporada de uma vez só 
tornou-se uma prática recorrente, denominada 
binge-watching. 

Segundo o jornalista da Revista da TV João 
Fernando o fato de as séries serem exibidas por 
temporada tornam o produto mais atrativo para 
o público. 

– Por serem menores, em geral, com 13 episó-
dios, as séries “resolvem” a história de maneira 
mais objetiva. Em geral, focam na evolução dos 
personagens principais. Além disso, por serem 
gravadas de uma vez, não seguem pesquisas de 
público, o que pode mudar o curso de cada per-
sonagem, bagunçando a sinopse inicial. 

Já para a estudante de Cinema Fernanda Bran-
dalise, é justamente a memória afetiva construí-
da durante anos que faz com que as séries sejam 
tão atrativas. 

– Acho que me interesso mais por séries pela 
durabilidade delas. Gosto de ficar envolvida por 
cinco, seis anos com meus personagens favori-
tos e realmente crescer com eles, ao contrário 
de uma novela que, depois de uma “gestação”, 
acaba para sempre. 

João Fernando afirma que são justamente as 
séries oferecidas pelo serviço on demand as res-
ponsáveis pela migração de grande parte do pú-
blico que assistia às novelas. 

– O sucesso se deve à combinação do serviço on 
demand e o fato de as séries serem mais curtas. 
Em vez de acompanhar diariamente durante 
meses a novela, o telespectador gasta algumas 
horas, às vezes um dia inteiro, para consumir a 
trama de uma série. Se o espectador deixar a no-
vela para depois, terá um atraso considerável, 
pois vai gastar, em média, seis horas por sema-
na para acompanhar aquela história.

Autor renomado de novelas como Senhora do 
destino, Roque Santeiro e Vale tudo, Aguinaldo 
Silva inaugurou em novembro de 2015 a Casa 
de Cultura de Aguinaldo Silva onde vai minis-
trar um curso de roteiro especifico para seria-
dos. Para o colunista de televisão da UOL Flavio 
Ricco há um investimento maior em séries na 
emissora que mais produz novelas. 

– Já de algum tempo a Globo está fazendo isso. 
No passado, no tempo em que Boni era diretor 
da TV Globo, não havia investimentos em séries 
porque se entendia que não era compensador. 
Investia-se muito na construção de cenários e 
em contratações de elenco para produzir pou-
cos, muito poucos capítulos. O mercado comer-
cial também não dava amparo a isso como dá 
agora.

A segunda tela
Uma pesquisa realizada em julho de 2015 com 

Para Fernanda, as séries criam uma memória afetiva com o 
espectador

aRquivo pessoal
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1004 internautas pelo Conecta, plataforma web 
do Ibope, sobre o comportamento do internauta 
brasileiro, revelou que 88% assistem TV e nave-
gam na internet ao mesmo tempo. Desses, 72% 
dividem a atenção entre a televisão e as redes 
sociais.

Segundo o doutor em Teledramaturgia Brasileira e 
Latino-Americana Mauro Alencar atualmente as re-
des sociais cumprem um papel determinante no su-
cesso e na audiência de uma novela. 

– É possível falarmos em grandes audiências tendo 
como base não apenas a questão numérica, mas 
também o impacto social. 

Para ele, a novela continua sendo assistida por 
toda a sociedade, pois está alimentando diversas 
mídias. 

– Basta verificar o debate que Babilônia suscitou 
nas redes sociais. O que ocorre é que a novela, que 
antes era assistida apenas na tela do televisor, pas-
sou a ser assistida também em outras telas, diz.

A pesquisa também revelou que 17% dos internau-
tas veem TV e navegam na internet ao mesmo tem-
po. A novela Verdades secretas alcançou um milhão de 
tweets e entrou para os trending topics mundiais duran-
te seu último capítulo, exibido no dia 25 de setembro.

Dezessete por cento dos entrevistados na pesquisa 
afirmam que  não acham a TV tão interessante a 
ponto de dedicar 100% da atenção. O dado prova 
que a televisão está perdendo espaço para as redes 
sociais. A aposentada Gena Leal sempre foi especta-
dora assídua de novelas, porém, atualmente, prefere 
ficar em redes sociais, como Facebook. 

– Eu gostava mais das tramas antigas, mais tradi-
cionais, em que um casal tentava vencer os diversos 
obstáculos para poder ficar juntos. Hoje, reduzi a fre-
quência com que vejo novelas porque acho que as 
tramas ficaram mais pesadas, mais violentas. Se ti-
ver que escolher, prefiro ficar conversando com ami-
gos em redes sociais e navegar pela internet a assistir 
novelas.

A aposentada Gena Leal reduziu o tempo em frente à TV para navegar na internet

stephanie duaRte
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Para o repórter da Revista da TV João 
Fernando, a queda na audiência das te-
lenovelas é resultado da multiplicação de 
opções de entretenimento. 
– As novelas seguem o mesmo formato 
há décadas, apesar de inovações recen-
tes. As novas gerações têm outras refe-
rências e uma gama de entretenimento 
muito maior.  
Para tentar aplacar essa queda natural, 
Nilson Xavier acredita que as emissoras 
de TV aberta deverão repensar a produ-
ção das novelas, até então formuladas 
para atender ao maior número de pes-
soas possível. 
– Acredito na segmentação, novelas 
para púbicos específicos, pois a audiên-

cia globalizada está acabando.
Segundo o professor da PUC-Rio Bruno 
Dieguez existe a possibilidade de o horá-
rio das 21h na TV Globo, há anos dedi-
cado às novelas, ser utilizado para outra 
finalidade. 
– Em vez de novela, talvez seja interes-
sante transmitir um programa de au-
ditório ou um reality show, sugere. Ele 
acredita que as novelas devam seguir o 
exemplo bem sucedido de Verdades se-
cretas. “A tendência é de que as novelas 
sejam mais curtas e em um horário que 
permita experimentação, diz Bruno. 
O colunista de TV Flavio Ricco aponta 
a pulverização da audiência em outras 
plataformas uma tendência que deve se 

manter. 
– Será quase impossível, daqui em dian-
te, qualquer produção, novela ou não, 
conseguir em torno de 40 pontos de au-
diência. Nunca a TV aberta vai perder o 
seu reinado, mas jamais repetirá os re-
sultados que tinha no passado.
A pesquisadora Tatiana Siciliano concor-
da que a novela não vai morrer como 
produto. Para ela, é apenas o fim hege-
mônico dessa narrativa. 
– A novela como gênero, como narrati-
va, é o maior produto cultural do Brasil. 
Talvez, a minha geração, tenho 34 anos, 
tenha sido a última que foi criada e educa-
da assistindo novela. Então, é difícil perder 
esse hábito. 

Oi, Oi, Oi – Os fatores que fizeram de Avenida Brasil o mais 
recente sucesso de audiência do horário
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Previsões para o futuro da teledramaturgia

Flavio Ricco
– João Emanuel Carneiro vinha 
de um trabalho muito bom 
em A favorita, que também 
teve um começo muito ruim. 
Foi arrumada no meio do 
caminho. Vale lembrar que 
Claudia Raia começou bandida 
e se transformou em mocinha, 

situação completamente inversa à da Patrícia Pillar na 
mesma novela. O aprendizado de A favorita, em sua 
estreia na faixa das nove, foi importante para o autor 
em Avenida Brasil. Entre uma e outra o tempo parado 
foi menor do que o agora observado entre Avenida 
Brasil e A regra do jogo. Queira ou não, o tempo 
parado sempre acaba exercendo alguma influência. 

MauRo alEncaR
– O sucesso normalmente vem 
em decorrência de uma perfeita 
sintonia entre texto, direção, 
atores, produção e temas que 
encontrem ressonância numa 
necessidade – muitas vezes 
implícita, do público. 

nilson XaviER
– Uma ótima história, 
cativante, com personagens 
carismáticos, com os quais o 
público se identificou, aliados 
às mudanças de linguagem, 
que incorporou elementos do 
cinema e séries americanas. 
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Eclética – A produção de séries nos Estados 
Unidos é notória no mundo todo. Atualmente, 
apesar de canais de TV por assinatura como GNT 
e HBO Brasil investirem em séries originais por 
que a produção ainda é comedida?

João Fernando – O problema no Brasil é diferença 
no orçamento. Nos canais pagos há uma pressa na 
produção por causa da Lei da TV Paga ou Lei 12.485, 
que obriga as emissoras fechadas a ter uma cota de 
produção nacional independente. Por causa disso, 
séries são rodadas com rapidez e baixo orçamento. 
Além disso, o fato de as séries serem um fenômeno 
recente na TV brasileira deixa evidente que os nossos 
roteiristas têm menos experiência nesse nicho. Outro 
fator importante é que as séries americanas são 
pensadas para exportação, pois a indústria deles 
está mais desenvolvida nesse mercado. O caso da 
HBO é um pouco diferente, pois há 10 anos eles 
investem em produções caras no país. Mesmo porque 
todas as produções nacionais do canal são lançadas 

simultaneamente na América Latina. Diferentemente dos outros canais, que recorrem a recursos públicos como o 
Fundo Setorial, a HBO banca boa parte de suas séries brasileiras.

Eclética – O Netflix, serviço on demand extremamente popular no Brasil, está prestes a lançar a primeira 
série brasileira, 3%. Você acredita que esta produção exibida mundialmente será um divisor para as 
séries nacionais?
João Fernando – Como a série ainda está em pré-produção, não dá para se ter uma ideia. Mas a estratégia do 
Netflix é deixar um produto o mais internacional possível. Apesar de o Brasil ser visto como um país exótico e que 
desperta curiosidade mundo afora, é importante o produto ter características universais para seduzir públicos 
de culturas diferentes. Narcos é um exemplo disso. O elenco latino é formado por atores de diferentes países e o 
protagonista é brasileiro. O Brasil foi o segundo país em que o Netflix passou a atuar depois dos Estados Unidos e é 
um mercado promissor.

Eclética – Você acredita que o Brasil ainda vai se tornar um exportador de séries como é de novelas? O 
que falta?
João Fernando – Acho que ainda vai levar muito tempo para o Brasil exportar séries. Nossas histórias ainda têm 
um peso local grande. O Brasil exportou novelas em um tempo em que o mundo estava menos conectado, as 
pessoas tinham menos acesso ao conteúdo internacional e o público consumia histórias menos dinâmicas. Hoje, o 
ritmo do telespectador é mais rápido, ele não quer tramas tão longas.
 
Eclética – O presidente da Fox afirmou que o mercado de séries vai entrar em uma bolha em 2017. Isso 
pode significar uma reconfiguração do público de séries ou  estas ainda são um produto popularmente 
inabalável?
João Fernando – Sempre vai haver muita demanda para o audiovisual, mas é claro que hoje há um número 
considerável de séries lançadas a cada mês, sem contar as novas temporadas de outras já lançadas. Apesar do 
excesso de produtos disponíveis, eles serão cada vez mais direcionados a público específicos. 

O mercado de séries
Entrevista: João Fernando 
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N
o plenário da Câmara, a 
discussão sobre um even-
tual processo de impeach-

ment. Com discursos inflamados, 
pautados em cima de acusações 
sobre estelionato eleitoral e con-
duta irresponsável na economia, 
os deputados votavam um recur-
so para desengavetar os pedidos 
de afastamento permanente do 
então presidente Fernando Hen-
rique Cardoso (PSDB). Era maio 
de 1999, e uma hora e quarenta 

minutos foram suficientes para 
que o arquivamento fosse man-
tido. Dezesseis anos mais tarde, 
esses argumentos são utilizados 
pelos mesmos atores políticos, só 
que os lados se inverteram.   

Quando o então presidente da 
Câmara, Michel Temer (PMDB), 
atual vice-presidente da Repúbli-
ca, decretou o fim da sessão que 
rejeitara a interrupção precoce 
do segundo mandato de FHC, 
o PT era a principal expressão 
política nacional que se opunha 
à cartilha econômica neoliberal 

seguida pelo governo. Nos qua-
dros da equipe do ministério da 
Fazenda tucano estava o econo-
mista Joaquim Levy, que hoje 
encabeça a mesma pasta e é 
considerado peça essencial para 
a presidente Dilma se manter no 
cargo, sobretudo após o rebaixa-
mento da nota de crédito brasi-
leira pela agência Standard and 
Poor’s. 

A mudança de postura do PT, 
que em 13 anos no poder con-
seguiu avanços importantes na 
área social, como a retirada do 

Os arautos da crise
A sucessão de crises político-econômicas no Brasil, um jogo político 
de cartas marcadas

BárBara Baião e franCenilson Klava

 Manifestantes tomam o Congresso Nacional nos protestos de junho de 2013

13

agênCia bRasil
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país do mapa da fome, ganhou 
consequências agudas após o 
resultado das eleições presiden-
ciais do ano passado. A disputa 
mais apertada desde o proces-
so de redemocratização levou 
Dilma a assumir práticas mais 
pragmáticas e até opostas às 
promessas feitas na campanha 
eleitoral. Isso, somado a no-
meação de Levy e também às 
revelações da Operação Lava 
Jato sobre o esquema de desvio 
de dinheiro na Petrobrás, fez 
com que a presidente perdesse, 
também, a confiança daqueles 
que ajudaram reelegê-la. 

– A presidente Dilma ganhou 
a eleição, mas o país estava di-
vidido. Depois disso, ela quis 
acenar para o lado oposto dos 
trabalhadores ao colocar o Joa-
quim Levy como ministro da 
Fazenda e fez uma política eco-
nômica que na verdade era da 
oposição, o PSDB. Esta medida 
teve consequências muito gra-

ves, porque ela perdeu a base 
social –, define o senador Lind-
bergh Farias (PT). 

Segundo o cientista político 
Ricardo Ismael, professor do de-
partamento de Ciências Sociais 
e Políticas da PUC-Rio, o pacote 
de ajustes na economia deveria 
blindar as classes com menor 
renda. 

– Estamos hoje em uma situa-
ção em que há muitas pessoas 
perdendo emprego, enfrentan-
do dificuldades, tendo que pa-
gar contas atrasadas, enfim, há 
uma população de trabalhado-
res no Brasil, e suas famílias, 
que estão passando dificulda-
des, e sacrifícios adicionais para 
essas pessoas deveriam ser evi-
tados. Deveria se tentar evitar 
sacrifícios maiores para essa 
camada da população de baixa 
renda, que tem dificuldade de se 
inserir no mercado de trabalho 
formal.

 O ajuste fiscal enfrenta resis-

tência da classe trabalhadora e 
dos sindicatos, uma das princi-
pais bases eleitorais do gover-
no. A estrutura de sustentação 
da presidente também ruiu no 
Congresso Nacional. O PMDB, 
principal aliança do PT, tornou 
seu principal algoz, personifica-
do na figura do presidente da 
Câmara dos Deputados, Eduar-
do Cunha – que em julho de-
clarou oposição ao governo. A 
votação de projetos que ficaram 
conhecidos como “pautas bom-
bas” impuseram derrotas signi-
ficativas para o Planalto, for-
çando o aumento de gastos em 
um momento em que o governo 
adota uma linha mais austera. 

A situação fez com que, de 
abril a agosto, o vice-presi-
dente, Michel Temer (PMDB), 
atuasse diretamente no diálogo 
com o Congresso, assumindo a 
articulação política para ten-
tar reverter o quadro. Embora 
o presidente do Senado, Renan 

Foto de campanha promete que Dilma não vai mudar direitos trabalhistas

site do pt
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Calheiros (PMDB), e o então 
líder do PMDB no Congresso, 
Leonardo Piccianni tenham si-
nalizado uma disposição maior 
para negociar com o governo, 
Dilma tentou, a partir de uma 
reforma ministerial, reconduzir 
a nomeação de pastas impor-
tantes como a da Saúde para 
agradar as diferentes correntes 
do PMDB. Para o senador Aécio 
Neves (PSDB), este gesto foi uma 
demonstração de que o governo 
não tem condições sólidas para 
permanecer à frente do Brasil. 

– O governo da presidente Dil-
ma vive os seus estertores. Como 
disse o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, Dilma é go-
vernada hoje, não governa. A 
forma como espaços importan-
tes de poder estão sendo entre-
gues a aliados, com o único e 
exclusivo objetivo de manter a 
presidente no poder por mais al-
gum tempo, é a antítese daqui-
lo que se espera de um governo. 

Sem forças para comandar uma 
agenda positiva para o Brasil, 
ela se entrega aos seus aliados 
no Congresso Nacional. 

Com a maior bancada no 
Congresso Nacional, o PMDB 
é imprescindível para o desti-
no das medidas propostas por 
Levy e pelo ministro do Plane-
jamento, Nelson Barbosa, com 
o objetivo de retomar o ciclo de 
crescimento. Das 16 propostas 
do ajuste fiscal anunciadas em 
setembro, apenas uma depende 
unicamente do decreto de Dilma 
para entrar em vigor. Segundo 
Leonardo Piccianni (PMDB), o 
protagonismo no âmbito na-
cional e regional justifica o an-
seio do partido por candidatura 
própria nas próximas eleições, 
mesmo depois de duas tentati-
vas frustradas – uma com Ulys-
ses Guimarães, em 1989, outra 
com Orestes Quércia, em 1994.

– O PMDB tem uma bancada 
expressiva no Congresso, nas 

Assembleias Legislativas, tem 
uma estrutura política que per-
mite organizar um projeto na-
cional. A dificuldade sempre foi 
unificar o partido, construir uni-
dade. Mas esse desejo está cada 
vez maior. Todo partido almeja 
chegar ao poder. Time que não 
joga, não tem torcida. Está na 
hora do PMDB ter candidato.

 Apesar da forte oposição no 
Congresso Nacional, inclusive 
da base aliada, o principal pe-
dido de impeachment enviado à 
Câmara é de um dos fundado-
res do PT, o jurista Hélio Bicu-
do. Embasado pelas denúncias 
de irregularidades nas contas 
públicas de 2014, promessas de 
campanha não cumpridas e a 
omissão da presidente em rela-
ção à corrupção na Petrobras, 
ele acredita que a sigla não de-
fende mais as mesmas bandei-
ras de sua fundação. O senador 
Cristovam Buarque (PDT), mi-
nistro da Educação no governo 

Eduardo Cunha vence eleições para a presidência da Câmara dos Deputados

CâmaRa dos deputados



Julho/Dezembro 201516

Lula, acredita que o desgaste de 
Dilma ocorre em decorrência do 
tempo em que o PT está no po-
der. 

– Faz 10 anos que eu saí do PT. 
Naquela época, eu saí porque 
o partido perdeu o vigor trans-
formador, se acomodou. E já 
tinham os sinais da corrupção. 
Fora das ditaduras, nenhum 
presidente fica 12 anos impune-
mente. Ele começa a cansar, a 
desgastar. A Dilma está pagan-
do o preço de um governo de 12 
anos.

De acordo com o cientista po-
lítico Ricardo Ismael, a perda 
significativa da popularidade 
torna incerto o rumo do gover-
no, pois não é possível prever se 
vai haver a solidez necessária 
para sair da crise. 

– A questão política depende 
da maneira como a presidente 
consegue se relacionar com a 
sociedade, não apenas com o 
Congresso. Nesse ponto, vemos 
uma popularidade muito bai-
xa, o que mostra que ela tem 
problemas de governabilidade 
porque também não tem mais 
a confiança e o capital político 
que tinha quando foi eleita. É 

difícil dizer se essa é uma ques-
tão transitória ou se ela real-
mente não terá mais condição 
de desatar esses nós. 

Crise na história
Crise e política são termos pra-

ticamente indissociáveis. Mes-
mo os mandatos de presidentes 
com altos índices de popula-
ridade, como Getúlio Vargas, 
Fernando Henrique Cardoso e 
Lula, foram, em algum momen-
to, assolados pela crise política. 
A história recente do país deixa 
claro que os momentos de insta-
bilidade são, no mínimo, muito 
parecidos. Na verdade, tanto as 
causas quanto as saídas encon-
tradas pelos atores políticos se 
confundem.

A crise política do segundo 
mandato de Getúlio Vargas, a 
queda da ditadura militar, de-
pois do milagre econômico co-
mandado pelo general Emílio 
Médici, a instabilidade do go-
verno Sarney, a impopularida-
de dos últimos quatro anos de 
FHC ou até a atual crise, todas 
elas apresentam um fator em 
comum: são acompanhadas 
pela instabilidade econômica. 

Para o vice-governador do esta-
do do Rio de Janeiro, Francisco  
Dornelles, política e economia 
são praticamente inseparáveis.

– Não tem crise política se 
você não tem crise econômica. 
Por exemplo, a crise da Petro-
bras, um assalto que houve 
na empresa por partidos polí-
ticos e por diretores, seria vis-
to como algo interno em que 
teriam que punir os adminis-
tradores políticos envolvidos, 
e não haveria essa dimensão 
toda em decorrência da crise 
política. 

Já o senador Cristovam Buar-
que acredita que um governo 
pode, sim, passar por uma cri-
se econômica sem interferên-
cia no lado político. Segundo o 
parlamentar, com popularida-
de, o presidente pode mostrar 
que está enfrentando a crise. 

– Tem uma relação sim, mas 
não é uma coisa só. A crise eco-
nômica corrói a popularidade. 
A crise política vem da falta de 
apoio em torno da presidente. 
Se ela tivesse 60% de apoio e 
uma maioria de simpatizantes 
no Congresso, ela aguentaria 
bem a crise econômica. 

O senador credita o atual 
momento de instabilidade à 
arrogância da presidente Dil-
ma e à herança deixada pelo 
primeiro mandato dela. 

– Se o presidente fosse outro e 
não a Dilma, ele poderia ter po-
pularidade mesmo com as me-
didas, porque ele diria: “estou 
concertando o que a Dilma fez”. 
Mas a Dilma não pode colocar a 
culpa em ninguém. Além disso, 
o poder por um tempo excessi-
vamente longo, qualquer que 
seja o governante, cansa a opi-
nião pública.

Dilma, Temer e Levy se reúnem para anunciar planos do governo

aCeRvo o estado de são paulo
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Hoje, a presidente Dilma é considerada uma das líderes 
mais impopulares da história do país. Segundo a pesquisa 
Ibope, divulgada no final de setembro, apenas 10% dos 
eleitores acham que o governo da presidente é bom ou 
ótimo. Valor, inclusive, inferior ao de Collor, em 1992, dias 
antes da renúncia, em meio ao processo de impeachment. 
Para o senador Cristovam Buarque, apesar dos números e 
até da coincidência com escândalos de corrupção, ainda 
não há base legal, nem uma acusação direta contra a 
presidente, como ocorreu com o “caçador de marajás”. 
– No caso do governo Collor, apesar das trapalhadas 
iniciais com o congelamento das contas, não existiam as 
crises econômica e social que têm hoje. Do ponto de vista 
da legalidade, a presidente Dilma está mais protegida do 
que o Collor, mas do ponto de vista do descontentamento 
social, eu creio que ela está menos protegida. Houve uma 
contradição, ela prometeu uma coisa na campanha e fez 
outra logo depois de se reeleger.
As acusações de “estelionato eleitoral” contra a 
campanha de Dilma Rousseff retomam o que ocorreu com 
Fernando Henrique, ainda em 1999. Depois de vencer 
a eleição, o então presidente tucano colocou em prática 
medidas contrárias ao discurso divulgado na corrida pelo 
Palácio do Planalto: passou da defesa do câmbio fixo para 

a instalação 
do câmbio 
flutuante.     
Outro 
presidente que 
enfrentou maus 
momentos foi 
Getúlio Vargas, 
principalmente 
no segundo 
mandato, já 
democrático, de 
1950 a 1954. 
Na época, 
o “pai dos 
pobres” sofria 

com as acusações de envolvimento direto do governo com 
o “mar de lama”, que ia desde escândalos de corrupção 
até o atentado a Carlos Lacerda, principal opositor do 
varguismo, na Rua Tonelero, em Copacabana. Agora, 
quem tenta afastar o governo da corrupção é a presidente 
Dilma Rousseff. 
A semelhança também está presente na saída pensada 
pelos dois para superar a crise econômica e garantir 
apoio político. O líder gaúcho optou por uma reforma 
ministerial. Vargas colocou no governo até mesmo a 
oposição, simbolizada pela UDN. Era um ministério 
conservador, acusavam os correligionários do PTB, que 
ficaram com apenas um ministério, o do trabalho. Mesma 
crítica sofrida pela equipe do atual governo.  
Depois da crise, Getúlio Vargas morreu como mártir, 
Fernando Collor de Melo renunciou e Fernando Henrique 
Cardoso terminou o mandato sem eleger o sucessor. 
Dilma Rousseff já descartou a renúncia. O impeachment 
ou a cassação da chapa ainda precisam de base legal 
para serem 
desencadeados, 
o que vai 
depender dos 
julgamentos 
do Tribunal 
de Contas da 
União, o TCU, 
e do Tribunal 
Superior 
Eleitoral, 
o TSE. No primeiro caso, assumiria o vice-presidente, 
Michel Temer; na possibilidade de cassação ainda nos 
dois primeiros anos de mandato, novas eleições seriam 
convocadas.
Mas, para Cristovam Buarque, se Dilma Rousseff 
quiser continuar na presidência, há uma única saída, a 
recuperação da economia. 
– Se a presidente Dilma conseguir, com esse ajuste fiscal, 
a retomada do crescimento com o aumento do número de 
empregos e investimentos, a crise política diminui.

O que os políticos falam

“Ela [Dilma] quis acenar para o lado oposto dos trabalhadores” – Lindbergh Farias

“O governo da presidente Dilma vive os seus estertores” – Aécio Neves

“Todo partido almeja chegar ao poder” – Leonardo Picciani

“A presidente Dilma está mais protegida do que o Collor” – Cristovam Buarque

“Não tem crise política se você não tem crise econômica” – Francisco Dornelles

Crise de popularidade

Dilma e FHC têm segundo mandato 
de baixa popularidade

Jovens saem às ruas para protestar contra 
Collor, no movimento “caras pintadas”

aCeRvo o globo

divulgação

divulgação
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O
ito de julho de dois mil e quatorze. Ao ou-
vir apenas essa data, poucos vão saber de 
memória o que aconteceu nesse dia. Mas ao 

ler “7 x 1”, esses três caracteres que ficarão para 
sempre na história do futebol brasileiro e na me-
mória dos que viram aquela partida, todos sabem 
imediatamente do que se trata. Não precisa falar 
que foi Brasil x Alemanha, na Copa do Mundo de 
2014, em pleno país do futebol (se é que ainda te-
mos esse título). O 7 x 1 já basta. Depois da tragé-
dia, teorias de todos os tipos surgiram para tentar 
explicar o que aconteceu. O país só refletiu hones-
tamente sobre todos os seus problemas depois que 
sofreu um vexame inesquecível.

Poucos perceberam de início que para explicar 
o fracasso era preciso virar o olhar para outra 

direção. A seleção brasileira, por mais importan-
te e prestigiosa que seja, não passa da ponta do 
iceberg. O que a sustenta de verdade são os clu-
bes. São eles que formam os jogadores, mostram 
a verdadeira situação deste esporte no Brasil e que 
despertam o interesse do torcedor pelo futebol.

O problema nos clubes brasileiros começa por 
cima. Em geral, os presidentes e diretores de clubes 
de futebol no Brasil deixam a desejar no quesito 
profissionalismo. É o que diz Luiz Leo, professor de 
Marketing Esportivo da PUC-Rio. 

– Os dirigentes no Brasil ainda são colaboradores 
que têm afinidade sentimental com aquela agre-
miação e dedicam a ela um tempo do seu dia útil. 
Normalmente é um tempo mais parcial. Ele tem 
uma atividade profissional e parcialmente se divi-
de com uma outra atividade, que é colaborativa.

É possível observar esse padrão em várias equi-

Crise do futebol brasileiro
Como o amadorismo e a incompetência dos dirigentes brasileiros 
estão enfraquecendo o país do futebol e o interesse dos torcedores

augusTo DeCKer e YasMin Torres
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pes brasileiras. Hoje, o Fluminense tem como pre-
sidente um advogado que também é sócio de um 
escritório de advocacia. Em outro estado, o Cru-
zeiro teve Zezé Perrella como presidente por qua-
tro mandatos. Durante parte deles, Perrella esteve 
envolvido na política, atuando como deputado 
estadual e federal. Além disso, há suspeitas de cor-
rupção na diretoria de equipes. O ex-presidente do 
Botafogo Maurício Assumpção, por exemplo, foi 
acusado pelo próprio Conselho Diretor do clube 
de ter cometido improbidade administrativa, em-
préstimo sem destino definido e favorecimento a 
conhecidos. 

É interessante observar como as tentativas de 
quadros diferentes na administração dos clubes 
deram errado no passado. Luiz Gonzaga Belluzzo, 
um renomado economista brasileiro, foi eleito 
presidente do Palmeiras em 2009, e sofreu duras 
críticas no fim do seu mandato, pois o clube estava 
com dívidas na casa dos R$ 200 milhões e não ti-
nha conquistado qualquer campeonato. Algo pa-
recido aconteceu com Abílio Diniz, empresário 
brasileiro que tentou oferecer ajuda ao São Paulo, 
seu time de coração. No fim, não obteve resultados 
satisfatórios e acabou, também, saindo do clube.

Torcedores em fuga
Os torcedores que veem seus clubes mal admi-

nistrados podem estar perdendo a vontade de ver 
os seus times. No levantamento da Pluri Consul-
toria, empresa de análise de gestão e marketing 
esportivo, realizado em 2014, o clube brasileiro 
com a maior média de torcedores nos estádios é 
o Cruzeiro, com cerca de 28 mil pessoas por jogo. 
Ele é só o 70º no ranking mundial, liderado pelo 
Borussia Dortmund, da Alemanha. Os únicos 
outros brasileiros no Top 100 são Santa Cruz, em 
89º, com 26 mil por jogo e o Corinthians, em 103º, 
com 24 mil. 

O quadro fica ainda pior quando se olha para 
a população dos países. As três nações com mais 
público nas arenas no mundo segundo o estudo 
são Alemanha, Espanha e Inglaterra. O Brasil tem 
uma população maior do que esses três países so-
mados. Ou seja, há público, porém ele não está 
motivado o suficiente. 

A estratégia que os clubes estão tentando im-
plantar é a do sócio-torcedor. Alguns estão tendo 
sucesso, como o Internacional, que tem 140 mil 

filiados, o Palmeiras, com 127.441 adesões, e o Co-
rinthians, com 107.354 inscritos no programa, se-
gundo o portal Terra. Entretanto, parece que quem 
se associa o faz por uma paixão ao time do cora-
ção e não por vontade de ir aos estádios, já que a 
média de público não é alta. 

Campeonatos como os Estaduais contribuem 
para isso. O Carioca, por exemplo, dura três me-
ses, um tempo valioso que, se fosse usado para as 
outras competições, poderia deixar o calendário 
brasileiro muito menos desgastante para os atle-
tas e poderia, como resultado, melhorar o nível 
do jogo dentro de campo. Além disso, os jogos ge-
ralmente são pouco disputados e não despertam 
um mínimo interesse do torcedor. Um jogo que 
simboliza a indiferença do público em relação a 
essa competição foi Botafogo x Rezende, no Está-
dio Nilton Santos, válido pela décima rodada da 
Taça Guanabara. O jogo teve um público pagante 
de 4.922 pessoas. A renda bruta foi de 89.460. Isso 
equivale a cerca de um terço do salário mensal do 
maior craque do time, o goleiro Jefferson. Se pen-
sarmos que, além dele, também é preciso pagar 
todos os outros jogadores, comissão técnica, além 
dos custos com infraestrutura com os quais todos 
os clubes precisam arcar, conclui-se facilmente que 
o público nos estádios não ajuda, como poderia, 
nas contas das equipes. 

Ao olhar para a renda líquida da partida, então, 
a situação piora. Ao incluir os custos de se jogar no 
Engenhão, como segurança e eletricidade, a parti-
da deu um prejuízo de quase R$ 60 mil. Ou seja, 
ambos os times perderam dinheiro ao jogarem.

É claro que, se os torcedores mais assíduos, que 
vão aos estádios, não se interessam tanto pelos 

Levantamento realizado pela Pluri Consultoria em 2014 
considerando somente os Campeonatos Nacionais, 
comparando-se a última temporada completa em cada um 
dos países analisados 
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seus próprios times, a apatia 
aumenta ainda mais entre 
os casuais, aqueles que não 
são tão fanáticos. Conse-
quentemente, a audiência 
do futebol na televisão tam-
bém cai. O Corinthians, 
time que mais ganha di-
nheiro com direitos de 
transmissão no Brasil, per-
deu 26% da audiência das 
suas partidas transmitidas 
na TV Globo nos últimos 
quatro anos – de 23,8 pon-
tos para 17,5. Palmeiras, 
Santos e São Paulo também perderam cerca de 
20% cada um. 

Essa tendência não é apenas em um ou outro Es-
tado: o Campeonato Brasileiro perdeu 23% da sua 
audiência e a Copa do Brasil, 32%. Esses números 
fazem a Globo repensar a sua grade e começar a 
levar em consideração a ideia de diminuir o nú-
mero de jogos transmitidos, segundo publicação 
do jornal Folha de S. Paulo. Até mesmo Bruno Die-
guez, especialista em televisão e CEO da Orgânica 
Produções, que acredita que o futebol na televisão 
não está em crise, vê a possibilidade de uma redu-
ção no pagamento da TV. Ele acredita que a queda 
de audiência do futebol é tendência em todos os 
programas de televisão aberta.

– Essa queda pode levar a uma queda de arre-
cadação de publicidade da Globo com o futebol e, 
consequentemente, fazê-la pagar menos às equipes.

E a receita das emissoras de TV, essa sim, é uma 
das maiores fontes de renda do futebol brasileiro. 
Para se ter uma ideia da importância desse dinhei-
ro: o Flamengo fechou o ano de 2014 com um su-
perávit de R$ 64 milhões. Nessa mesma tempora-
da, o clube recebeu R$ 110 milhões de televisão. 
Este número inclui também televisão por assina-
tura e pay-per-view, mas ele dá uma ideia do quão 
crucial é a renda da televisão para que os clubes 
consigam fechar as contas. A dependência é tanta 
que vários clubes antecipam as receitas televisivas 
de anos futuros para poder fechar no azul a curto 
prazo.

Crise de gestão financeira
Essa atitude evidencia um dos maiores proble-

mas dos clubes brasileiros hoje em dia: a dificul-
dade de ter uma boa gestão financeira. Segundo 
projeções do Itaú BBA para 2015, dos 12 grandes 
clubes brasileiros, cinco terão prejuízo nos gastos 
deste ano – Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, Pal-
meiras e Corinthians. O déficit do Corinthians che-
ga a R$ 24 milhões. Se levarmos em conta as dí-
vidas totais das equipes, acumulada ao longo dos 
anos, essa situação é ainda pior. O Botafogo, time 
mais endividado do país, devia R$ 845,5 milhões 
até o fim do ano passado. Logo depois, vêm Fla-
mengo, Vasco, Atlético-MG e Fluminense. 

Todos os quatro grandes clubes cariocas estão 
entre os cinco com mais dívidas no Brasil. E des-
ses cinco, apenas o Flamengo conseguiu reduzir a 
dívida de 2013 para 2014 – todas as outras conti-
nuam crescendo. Os vencimentos não pagos são 
um obstáculo grande para o desenvolvimento do 
clube. 

– Aqui no Brasil o modelo é de delegar a dívida 
do seu mandato a uma gestão futura, então sem-
pre se está acumulando. E o indivíduo não paga, 
esse é o problema. Então os clubes como o Flamen-
go devem 400 milhões de reais de passado, e fa-
turam 200. Desses 200 ele tem que reservar 20% 
para pagar dívidas do passado  – afirma Luis Leo.

Fica claro que os clubes se colocaram num círcu-
lo vicioso difícil de sair: as dívidas passadas com-
prometem os investimentos futuros, portanto os 
times não podem gastar como deveriam em infra-
estrutura e outros investimentos, como as catego-
rias de base.

Luiz Leo afirma também que a maioria dos clu-
bes brasileiros desperdiça outra fonte de renda, 

Quadro mostra a importância das cotas de televisão para o balanço financeiro dos clubes

fonte: globoespoRte.Com
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uma que talvez seja o seu maior patrimônio: a 
marca. 

– Se você frequenta qualquer organização espor-
tiva mais bem estruturada na América do Nor-
te ou na Europa, uma loja do Real Madrid, por 
exemplo, tem um mundo de coisas. Aqui você não 
tem um clube com loja própria.

 Quem acaba lucrando com a venda de produtos 
periféricos – aqueles que não fazem parte da com-
petição esportiva, mas podem ser vendidos com 
a marca do clube, como canecas, caneta, entre 
outros acessórios – são os vendedores piratas. Há 
todo um negócio em torno da venda desses produ-
tos, e nem um centavo vai para a conta dos clubes. 

Exportando atletas como se 
fossem commodities

O resultado de todas as chances perdidas de ar-
recadação de dinheiro é a necessidade de vender 
atletas promissores quando ainda estão jovens. 
Isso não acontece só agora. Em meados dos anos 
1990, o Brasil já era considerado um exportador 
de atletas em potencial. Depois que a Lei Pelé foi 
aprovada, em 1998, os jogadores passaram a não 
ser mais considerados propriedades dos clubes. 
Eles têm várias motivações para sair do país: bus-
ca de reconhecimento, contratos tentadores, desejo 
de independência financeira, maior visibilidade, 
menor concorrência e, principalmente, o alto sa-
lário pago pelos clubes estrangeiros.

O argumento de que o Brasil não produz mais 
jogadores tem pouca consistência. Basta olhar-
mos para as estatísticas. O Campeonato Alemão, 
conhecido por Bundesliga, conta com o talento 

de 16 atletas brasileiros em 18 equipes. O lateral 
Rafinha, de 30 anos, revelado pelo Coritiba, com-
pletou 10 anos jogando pela Bundesliga. Passou 
pelo Shalke 04 e hoje defende o Bayern de Muni-
que. O Chelsea, do famoso Campeonato Inglês, 
tem três brasileiros só na equipe titular. A fase de 
grupos da UEFA Champions League, campeona-
to mais disputado da Europa, terá 56 brasileiros. 
Mas a maioria dos torcedores do país não vê esses 
jogadores por muito tempo, muitas vezes nem os 
conhece. Isso porque eles saem do país depois de 
passar pouco tempo na equipe profissional ou até 
enquanto ainda jogam na base dos seus clubes. 

O árbitro Carlos Eugênio Simon, que apitou três 
Copas do Mundo, acompanhou de perto a saída 
de seu filho para o futebol estrangeiro. Para ele, 
os clubes brasileiros além de não investirem nas 
categorias de base, não investem na educação e 
no futuro do atleta. Ramiro Simon, filho do ár-
bitro, foi fazer intercâmbio para estudar inglês 
no Canadá. Apaixonado por futebol, Ramiro fez 
um teste e foi aceito no Montreal Impact, clube 
canadense que aceitou pagar uma bolsa de es-
tudos para que o menino treinasse no time. Se-
gundo Ramiro, o estímulo ao estudo que recebeu 
foi fundamental para não voltar ao Brasil e para 
seguir carreira no exterior. Mesmo com o contrato 
acabando em dezembro de 2015, o jovem lateral 
quer rodar pelo mundo antes de retornar ao país 
em que nasceu. 

Há vários Ramiros pelo Brasil e cada vez mais 
pelo mundo. Cabe aos clubes brasileiros melho-
rar sua gestão administrativa para, daqui para 
frente, conseguir mantê-los por aqui.

Loja Oficial do Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu Carlos Simon apitou as Copas do Mundo de 2002, 2006 e 2010

aRquivo pessoal RepRodução
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C
om apenas 10 anos, Cléo 
de Oliveira percebeu que 
tinha nascido no corpo er-

rado. Aos 11, Rafael Soares to-
mou consciência de que não se 
encaixava nos padrões de mas-
culinidade. Já aos 16, Natália 
Mansur percebeu que não era 
como as mulheres de sua famí-
lia. Cléo é transgênero; Rafael é 
gay; Natália é feminista – mas 
eles não são só isso. Cada um à 
sua maneira, os três extrapolam 
suas identidades de gênero tradi-
cionais. Eles participam de um 
mundo em que as definições de 
masculino e feminino começam 
a ser redesenhadas. 

É uma crise, mas trata-se de 
uma ruptura positiva, que quer 

incluir e compreender parcelas 
da população que têm pouca voz. 
Hoje, o Brasil é o líder mundial 
em assassinatos de transexuais e 
travestis – foram 486 entre janei-
ro de 2008 e abril de 2013, qua-
tro vezes a mais que o México, o 
segundo colocado. Já os óbitos de 
gays contabilizaram 312 casos 
em 2013, um a cada 28 horas. O 
feminicídio vitimou 50 mil mu-
lheres em 2011. O país é o sétimo 
em um ranking de 84 países na 
taxa de assassinatos de mulhe-
res. Os avanços vêm na forma de 
garantias de direitos sociais em 
países como a Alemanha e a Ín-
dia, que já reconhecem nomen-
claturas como “gênero neutro” 
e “terceiro gênero”, desde 2013 e 
2014, respectivamente. No Brasil, 
uma conquista importante foi o 

reconhecimento do nome social 
de transgêneros no Enem, em 
2015. Foi também neste ano que 
a Suprema Corte americana deci-
diu pela liberação do casamento 
homossexual em todos os Estados 
Unidos, sentença que coloriu per-
fis do Facebook com a bandeira 
do movimento gay. Este ano viu 
ainda a tipificação do feminicí-

Para além do masculino e 
feminino
Como as identidades de gênero passam por uma crise que questiona 
o binarismo e os papéis de homens e mulheres

alessanDra MonneraT e Bruna Dias

527mil

89%

70%

pessoas são
estupradas por
ano no Brasil

são mulheres

são crianças
e adolescentes

A EDUCAÇÃO 
PRECISA ABORDAR
O MACHISMO E AS
QUESTÕES DE GENÊRO

Dados do IPEA retratam a realidade 
sofrida pelas mulheres brasileiras
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dio como crime hediondo no ter-
ritório brasileiro.

O caminho que levou a essas 
conquistas começou com o rela-
xamento de regras em uma so-
ciedade mais livre. A religião, a 
escola e a família funcionavam 
como moderadores da consciên-
cia do homem. Com as estrutu-
ras de repressão enfraquecidas ou 
modificadas, a identidade, antes 
rígida, permite a expansão para 
novas fronteiras. O século XXI 
traz a discussão de um assunto 
que se pensava resolvido, como 
explica a psicóloga Arielle Scar-
pati, doutouranda em Psicologia 
Forense na Universidade de Kent.

– Acho que, finalmente, esta-
mos começando a discutir dese-
jos, escolhas, preconceitos e tirar, 
de debaixo do pano, grupos que 
antes estavam escondidos. Tra-
zer essas questões para o cenário 
principal mexe – e incomoda – 
aqueles que desejam manter a 
lógica heteronormativa e binária 
e por isso termos como “crise” 
aparecem – pondera.

Apesar de concordar que haja 
uma ruptura, Arielle tem receio 
em usar a palavra. Ao invés dis-
so, ela opta por dizer que há um 
“empoderamento de corpos, es-
colhas e vidas”, que vem de um 
questionamento essencial.

– Por que precisamos que as 
pessoas se encaixem ou se iden-
tifiquem com o seu sexo biológi-
co? Por que, em vez de tentarmos 
normatizar e regular corpos e 
desejos, simplesmente não tra-
balhamos no sentido de romper 
com essas categorias? Porque não 
apenas aceitar a fluidez e a multi-
plicidade humana, trabalhando 
no rompimento de preconceitos? 
Precisamos abandonar a lógi-
ca heteronormativa de gênero e 

sexualidade e problematizar a 
maneira como nos relacionamos 
enquanto sujeitos em sociedade – 
opina.  

Mais do que o corpo 
revela

A crise dos gêneros pré-determi-
nados pela sociedade resulta em 
redefinições até na própria lín-
gua. Em 2015, o Dicionário Inglês 
de Oxford anunciou um novo pro-
nome, o “Mx”. Ele se apresenta 
como uma forma neutra de va-
riação dos pronomes Mr, Ms, Mrs 
e Miss. A nova definição diz: “Mx 
(pronome): um título usado antes 
do nome da pessoa que não quer 
especificar seu gênero ou para 
aqueles que não se identificam 
como masculino ou feminino”. 

Na mesma linha de pensamen-
to, professores do Colégio Pedro 
II, tradicional instituição de en-
sino federal do Rio de Janeiro, 
começaram a utilizar o termo 
“alunxs” no cabeçalho de provas 
para se referir a estudantes sem 
definir gêneros. A supressão dos 
artigos “a” e “o” aparece também 
nos avisos dos murais do colégio. 
A proposta levantou discussões 
na internet, após comentário do 
pastor Silas Malafaia.  A profes-
sora Antonella Cantinari, que 

dá aulas de Língua Portuguesa 
no colégio, considerou a reação 
contrária uma manifestação de 
conservadorismo. 

– A polêmica é mais um sin-
toma do retrocesso que vivemos 
por imposição de determinado 
segmento de nossa sociedade que 
não admite mudanças em seu 
status quo. Ele vem acompanha-
do de um lado por uma ditadu-
ra de um politicamente correto e 
por um conservadorismo que é o 
mesmo que tenta impor um pa-
drão único para a estrutura fami-
liar que se encontra defasado em 
pelo menos um século – declarou.

Arielle explica que definir o 
que é ser transgênero não é uma 
tarefa fácil. A ideia de que se 
nasce com um aparato biológico 
acaba atribuindo uma marca e 
um espaço na sociedade. Porém, 
a forma como cada indivíduo e 
cada grupo vai atribuir significa-
do a esse corpo tem relação direta 
com o processo de socialização. 

– Ser mulher ou homem no Bra-
sil é completamente diferente de 
nascer mulher ou homem no Ja-
pão ou na Suécia. Nascer com a 
genitália feminina ou masculina 
não é suficiente para se compor 
enquanto sujeito social – aponta. 

Com a estudante de Serviço So-

Pastor Malafaia repudia a utilização do termo “alunxs” por professores do Colégio 
Pedro II 
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cial Cléo de Oliveira, a percepção 
disso veio desde cedo. 

– Pode-se dizer que em termos 
de corpo foi por volta dos 10 anos 
mais ou menos, porém, aos sete 
eu tive consciência quanto a mi-
nha identidade de gênero. Eu me 
sinto perfeitamente normal, me 
sinto no lugar onde eu deveria 
estar – comenta. 

Aos 34 anos, Cléo conseguiu o 
direito de ser tratada pelo nome 
social nos registros acadêmicos 
da PUC-Rio. Sua conquista é iné-
dita na faculdade. No entanto, 
ela conta que precisou de muita 
conversa para ser tratada pelo 
nome que lhe cabia. 

– Compreendo, já que isso era 
muito novo para eles. Claro que, 
como quase tudo que envolve a 
afirmação dos direitos sociais e 
civis de uma pessoa transexual 
no Brasil, eu encontrei resistência 
e burocracia, mas no geral pos-
so dizer que tive boa vontade da 
universidade – relembra. 

A mudança de nome foi ga-
rantida pela Resolução nº 12 do 
Conselho Nacional de Combate 
à Discriminação e Promoções de 
Direitos de Lésbicas, Gays, Traves-
tis e Transexuais (CNCD/LGBT), 
que determina “o reconhecimen-
to e adoção do nome social àque-
les e àquelas cuja identificação 
civil não reflita adequadamente 
sua identidade de gênero”.

Para Cléo, deixar o nome de 
batismo, Cléber, significa a legiti-
mação social da sua identidade e 
não apenas um privilégio. 

– Não me sinto na obrigação de 
dizer às pessoas como eu me sin-
to, pois não estou pedindo favor 
ou benefício, estou apenas exer-
cendo minha cidadania, garan-
tindo um direito constituído que 
é viver de acordo com aquilo que 
me identifico – declara. 

Segundo sexo? 
Enquanto a binaridade é rom-

pida, dentro dos próprios gêne-
ros podemos perceber também 
movimentos de transgressão. Ao 
longo dos anos, o papel da mu-
lher vem se modificando em uma 
velocidade para além do que as 
feministas do século XIX e início 
do século XX poderiam imaginar. 
Se naquela época já se reivindi-
cavam direitos trabalhistas e sa-
lários iguais, hoje, o movimento 
engloba pautas ainda mais com-
plexas e diversas. Esses novos fe-
minismos, frutos de um único fe-
minismo do passado, são adeptos 
às redes sociais, invadem as uni-
versidades e colocam o assunto 
na roda de discussões, nas salas 
de aula e até na mesa do bar. 

Os movimentos levam milha-
res de mulheres para as ruas, 
para reivindicar principalmente 
o direito sobre o corpo. Alguns 
deles são a Marcha das Vadias, 
que surgiu em 2011 no Canadá, 
e o Femen, criado na Ucrânia 
em 2008, que promove passea-
tas com mulheres nuas. São me-
ninas que não querem mais se 
colocar no que é definido como 
aceitável para seu gênero, pois 
consideram isso a  construção de 
uma sociedade machista, como 
explica Arielle. 

– Todas as diferenças que a 
gente atribui a mulheres, como 
sensibilidade, doçura, submissão, 
‘instinto materno’, e aos homens, 
fortaleza, rebeldia, violência, in-
dependência e disposição para 
o sexo, são culturais e, portan-
to, aprendidas. O máximo que a 
gente poderia dizer é que ainda 
hoje há características que são 
atribuídas a homens e mulheres 
baseadas em normas tradicio-
nais de gênero – define.

Entre as pensadoras da chama-
da quarta onda do feminismo, 
há jovens blogueiras e universi-
tárias, que dedicam seu tempo 
para pensar a situação atual da 
mulher na sociedade. As mais 
conhecidas no Brasil, como a 
advogada Cynthia Semíramis e 
a jornalista Juliana Faria, falam 
sobre o feminino cada uma a sua 
maneira e convidam outras me-
ninas a discutir opiniões. 

Doutoranda em direitos das 
mulheres na Universidade Fe-
deral de Minas Gerais, Cynthia 
gerencia o Blogueiras Feministas, 
site em que ativistas de todo país 
discutem e relatam experiências 
pessoais.  A jornalista Juliana é 
formada pela PUC-SP, e fundou 
o Think Olga, site com objetivo de 
empoderar mulheres por meio 
de informação. Em 2013, Julia-
na lançou também a campanha 
Chega de Fiu-Fiu, para mulheres 

Cléo é a primeira aluna autorizada a 
utilizar o nome social na carteirinha da 
faculdade

Os movimentos pregam a liberdade e 
autonomia sobre o próprio corpo
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cansadas de cantadas ofensivas. 
A estudante de Jornalismo 

Natália Mansur criou com uma 
amiga um subgrupo do Cole-
tivo de Mulheres da PUC-Rio 
para meninas da Comunicação 
Social. Ela conta que, quando ti-
nha 16 anos, foi questionada se 
era feminista. 

– Eu concordava com as pautas 
que eu conhecia na época, mas 
eu não me dizia feminista, por-
que eu achava que era uma pa-
lavra muito forte – diz. 

Apesar disso, ela já não se iden-
tificava com as normas impostas 
pela família tradicional, de Ca-
mamu, na Bahia. Quando me-
nina, Natália queria “pintar as 
unhas de todas as cores”, conta. 
Mas ela só se viu feminista quan-
do conheceu o Think Olga, no en-
sino médio. 

– Eu li a primeira postagem 
desse blog, era uma apresenta-
ção da Juliana Faria, falando que 
ela se formou em moda, que sem-
pre gostou muito, mas os padrões 
fornecidos pela mídia sempre a 
deixaram muito frustrada. A pro-
posta dela com o blog era de você 
criar o seu próprio feminismo. Eu 
li, me identifiquei e pensei: eu sou 
feminista então! – recorda.     

Natália ressalta que passou a 
se identificar como uma feminis-
ta interseccional, que não exclui 
a participação de homens ou 
trans, mas que coloca a mulher 

como protagonista do movimen-
to. A partir dali, a estudante co-
meçou a acompanhar as posta-
gens e o grupo de discussões no 
Facebook, na época com menos 
de 200 membros e hoje com mais 
de duas mil pessoas, inclusive ho-
mens. 

A jornalista Babi Souza idea-
lizou o movimento “Vamos Jun-
tas?” para que mulheres voltem 
para casa juntas para inibir rou-
bos e assédio. Hoje, com mais de 
200 mil seguidoras, ela acha que 
as redes sociais são um espaço 
alternativo à mídia tradicional, 
portanto sem filtro.  

– Pautas que não teriam tanto 
espaço na mídia ganham voz. 
Não tem limite para o que pode-
mos discutir – completa. 

Já Natália acredita que o fe-
minismo deve ir além das redes 
sociais. 

– Eu acho que o feminismo sig-
nifica muito ação diária. Minha 
parte de aprendizagem é mais 
virtual, nas discussões. Mas em 
termos de trabalho mais forte, 
penso no Coletivo. Participar foi 
de uma magnitude muito grande 
para mim, principalmente por-

que sinto que encontrei um es-
paço também, ainda melhor que 
o virtual, onde tudo é mais frio. 
Aqui eu sinto as pessoas, as vejo 
do meu lado – contrapõe. 

Para a feminista, as meninas 
procuram o movimento para 
encontrar um acolhimento que 
não existe em outros ambientes 
sociais. 

Empoderada, Natália descobriu 
seu próprio corpo

O Think Olga reúne mulheres que 

querem trocar experiências e aprender 

sobre o feminismo 

bRuna dias e laRissa medeiRos
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– A gente não tem voz, ou me-
lhor, estamos começando a ter. 
Mas eu quero falar e quero ser 
ouvida. Eu me encontrei no femi-
nismo por isso. Sei que em algum 
lugar eu tenho uma voz podero-
sa e importante para alguma 
mudança social – conclui. 

Arielle acredita que estamos 
avançando nas discussões sobre 
igualdade feminina, porém ain-
da há muito a ser feito. Segundo 
o Ministério da Saúde, mais de 
12 mil casos de estupro foram re-
gistrados no Brasil em 2011.  

– Começou-se a discutir nor-
mas de gênero, o exercício da 
paternidade e sexualidade mas-
culina. Entretanto, estamos en-
gatinhando ainda. Temos muito 
debate e ação pela frente – ressal-
ta Arielle. 

Um outro homem
A ruptura na forma de pen-

sar tradicional atinge também o 
comportamento do gênero mas-
culino e suas definições antes di-
tas consensuais na sociedade. 

– Estamos começando a enxer-
gar uma leve mudança no com-
portamento masculino frente a 
determinadas questões. Dentre 
elas, a própria masculinidade e 
a maneira como ela é exercida – 
comenta Arielle. 

Daniel Pinha, professor de His-
tória Econômica e Política do 
Brasil, na PUC-Rio, há duas se-
manas vê essas questões de per-
to, com o nascimento do seu pri-
meiro filho, Francisco. Para ele, 
é inevitável criar uma criança 
hoje sem pensar nas questões de 
gênero. 

– Queremos promover uma 
educação que faça com que ele 
respeite isso como algo natural – 
pontua.  

Arielle explica que desde quan-
do a mulher ainda está gestando 
a criança, as perguntas a respei-
to do bebê trazem expectativas 
a respeito de crianças e da ma-
neira como ela será criada. Para 
a psicóloga, esses comentários 
atribuem ao bebê comportamen-
tos, características, traços de per-
sonalidade, atitudes e interesses 
que são distintos conforme seu 
sexo. 

– Não é raro, por exemplo, que 
você ouça mães ou pais dizendo 
frases como “prefiro menina por-
que elas são mais carinhosas” ou 
“prefiro ter um filho homem por-
que meninos são mais indepen-
dentes” – acrescenta. 

Pinha admite que ele e sua 
mulher não esperaram ansiosos 
pelo sexo da criança. O profes-
sor acredita que, no âmbito da 
questão de gênero, é importante 
passar para a criança que exis-

tem características diferentes das 
convencionais. 

– O importante é destacar que 
essas diferenças não se transfor-
mam em superioridade ou um 
padrão. Para o meu sogro, que 
é mais conservador, eu digo que 
não vou escolher nem o time, 
nem o gênero – brinca. 

Na criação do bebê, Pinha pla-
neja dividir com a mãe de seu 
filho as tarefas sem distinção de 
gênero. Porém, já no começo da 
vida de Francisco, esse objetivo se 
tornou difícil: o professor teve ape-
nas cinco dias em casa com o me-
nino. Em países como a Noruega, 
este tempo é de 14 semanas.

– Eu acho que a licença pater-
nidade tão curta mostra o ma-
chismo estruturante da socieda-
de. Considera-se que a mulher 
vai ter seis meses parar criar, 
para ficar próxima do filho e o 
homem vai para rua trabalhar e 

Ainda pequeno Rafael descobriu que não se encaixava nos padrões de 
masculinidade

aRquivo pessoal 
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sustentar a casa – comenta.
O compositor Rafael Soares 

também quer constituir sua fa-
mília de forma diferente. No ano 
que vem, ele planeja se unir ao 
namorado. Porém, os dois têm 
que passar por um desafio: ex-
plicar para os parentes do rapaz, 
cristãos fervorosos, que o filho 
deles não se encaixa no padrão 
que a religião determina. 

– Meu namorado vai contar no 
dia em que sair de casa – conta.

Rafael se assumiu mais cedo 
que o companheiro: com 11 
anos, começou a perceber algo 
de diferente. Aos 13, passou a se 
identificar como gay para a fa-
mília evangélica. 

– Apoiar, minha mãe não 

apoia. Mas ela é mais maleável. 
Meu namorado vai nas festas de 
família – esclarece.

O compositor lembra que já 
passou por preconceito em um 
processo seletivo para um empre-
go e que, na rua, já ouviu piadi-
nhas por andar de mãos dadas 
com o namorado. Arielle aponta 
que o preconceito resulta em cri-
mes no Brasil.

– Noções como a de honra 
masculina, em que homens de-
vem ter autoridade e ênfase na 
demonstração de masculinidade 
a partir do comportamento sexu-
al, ainda têm servido como base 
e justificativa para comporta-
mentos violentos – lamenta.

Além disso, gays ainda têm que 

conquistar direitos sociais impor-
tantes. A adoção de crianças por 
casais homossexuais ainda não 
é prevista em lei no Brasil, ape-
sar de uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal desse ano ter 
dado um parecer favorável ao 
assunto. No Congresso, uma co-
missão especial definiu família 
como “união entre um homem e 
uma mulher”. 

Mas para Rafael, o importan-
te é ter encontrado uma pessoa 
para dividir sua vida, mesmo 
que eles ainda não saibam que 
papel cada um vai assumir nessa 
família. 

– Acho que vamos descobrindo 
enquanto vamos vivendo – pro-
jeta.

Se a arte é um espelho da sociedade, então o que se reflete 
nas telas do cinema é a disparidade de gêneros. O Centro 
de Estudos das Mulheres em Televisão e Cinema da San 
Diego State University aponta que, nos 100 filmes de maior 
bilheteria em 2014, apenas 12% dos papéis principais eram 
destinados a mulheres.
O sexo feminino é representado na tela como mães e 
esposas. Em papéis secundários, o número de mulheres 
cresce para 29%, e em personagens com falas, para 30%. 
Transgêneros são ainda menos representados, e os filmes 
podem ser contados nos dedos das mãos. Em 2015, três 
títulos exploram histórias de trans: Tangerina, de Sean S. 
Baker, About Ray, de Gaby Dellal e The Danish Girl, com 
Eddie Redmayne no papel de uma das primeiras pessoas 
a fazer cirurgia de redesignação social. Também para os 
homossexuais, a representação foge da realidade. Rafael 
Soares confessa que não consegue se ver nas telas. 
– A mídia ainda tem muito a aprender sobre como 
representar gays como seres humanos. Personagens homens 
em geral têm que ser moldados de um jeito ‘x’ – afirma.
Se o que se vê nas salas de cinema é desanimador, é porque 
atrás das câmeras a diversidade de gêneros ainda é pouco 
explorada. A Iniciativa para Mudanças de Mídia, Diversidade 
e Sociedade da Universidade do Sul da Califórnia levantou 
dados de que, dos 100 filmes mais rentáveis de 2014, 
apenas 1,9% foram dirigidos por mulheres. Roteiristas e 
produtoras do sexo feminino também são escassas: 11,2% e 
18,9%, respectivamente.
A estudante de Cinema Paula Alves, estagiária da 
documentarista Maria Augusta Ramos, conta que no 

mercado o machismo para funções técnicas é expressivo. 
– Tanto na fotografia quanto no som os equipamentos são 
muito pesados, exigem um condicionamento físico maior. Eles 
não são pensados para a anatomia da mulher – ressalta.
Nessa frente, a tecnologia tem auxiliado com câmeras mais 
compactas e leves. No ambiente acadêmico, um laboratório 
do cinema futuro, as estatísticas são mais otimistas. Na 
disciplina de Projeto I do curso de Cinema da PUC-Rio, em 
que os alunos devem desenvolver documentários, cinco dos 
títulos escolhidos são dirigidos por mulheres, e todos eles têm 
produtoras do sexo feminino. Uma delas é a estudante Elba 
Cynthia Marques, que vê o cenário positivamente.
– Na faculdade de Comunicação temos bastante garotas em 
posição de poder, na produção e na direção. São mulheres 
falando de outras mulheres – destaca.

Na tela, a representação

Filme About Ray conta a história de um adolescente 
transexual 

divulgação                  
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Bem mais que meus vinte e 
poucos anos
A transição entre o fim da adolescência e o início da vida adulta 
não é fácil e pode trazer questionamentos e dúvidas para muitos 
jovens, principalmente na faixa dos vinte e poucos anos. Pagar 
contas, decidir qual faculdade fazer, procurar emprego e se frustrar 
com a realidade muitas vezes assustam os novos adultos.
A partir daí, medos e inseguranças aumentam e a eterna dúvida 
de qual caminho seguir permanece por mais tempo do que o 
programado. A incerteza, na maioria das vezes, exige mudanças, 
mas o mais importante é ter a consciência de que as transformações 
vêm com o tempo. Depois disso, os sonhos mudam, os objetivos 
de vida também e a crise é superada naturalmente. Os jovens 
percebem que o que falta é a coragem de dar o passo rumo à porta 
da verdadeira felicidade presa dentro de cada um

fernanDa leMos e gaBriela Torres

Para a piscoterapeuta Tereza Erthal, a baixa-estima e a falta 
de confiança dos jovens faz com que eles se cobrem mais e 
desenvolvam uma fobia social. 

28

Para tudo há um remédio
Para entendermos melhor sobre a crise dos vinte 

e poucos anos, é necessário saber as características 
desta faixa etária. Os “vintões” da vez nasceram 
da geração Y, aquela que cresceu em meio ao boom 
tecnológico, tem apego ao imediatismo e quer le-
var vantagem em tudo. Como consequência, eles 
são cada vez mais ansiosos, não sabem lidar com 
o “não” e nem com a quebra de expectativas.

Ao entrar nesta década, o jovem ainda está ten-
tando se equilibrar entre a imaturidade da ado-
lescência e as cobranças da vida adulta. Filhos de 
uma geração na qual estabilidade de vida é re-
lacionada a cargos públicos ou carreiras consoli-
dadas em uma mesma empresa, eles não sabem 
como conciliar as expectativas dos pais com os 
próprios desejos. 

Impacientes, críticos e ansiosos, esses jovens cres-
ceram junto com a ascensão das novas tecnologias 
e estão habituados a ter acesso mais rápido e fácil 

aRquivo pessoal 
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Um dos desenhos feitos por Julia na aula de desenho

a tudo. O costume com o instantâneo faz com que 
eles se comparem e cobrem muito de si e das pes-
soas ao redor.

A crise existencial é algo comum nas viradas de 
faixa etária, porém os jovens tendem a não aceitar 
que têm um problema e precisam de ajuda. Segun-
do a psicoterapeuta Tereza Erthal, a resposta mais 
comum nesses casos é a fuga das responsabilida-
des e o pânico social, ou seja, o medo de estar em 
desacordo com o que se exige da pessoa. Diante 
disso, o auxílio de um especialista é fundamental.

– O psicólogo pode ajudar o jovem a reencontrar 
seu eixo. Trabalhando a sua estima e confiança, 
faz com que ele não precise ter que se fazer amar o 
tempo todo – afirmou.

Além da ajuda profissional, a família é muito 
importante durante o desenvolvimento desses no-
vos adultos. Segundo Tereza, a pessoa que apren-
deu a se amar e teve suas necessidades afetivas 
supridas se desenvolve melhor do que quem não 
teve. Por isso, é preciso que os jovens se sintam se-
guros, acolhidos e aceitos dentro de casa. 

– O contínuo é entre segurança e desenvolvi-
mento: quanto mais seguro, mais vai em busca 
do crescimento. Menos seguro, volta para adquirir 
mais segurança.

O caminho ideal
“Qual será o caminho certo a seguir?” “Será que 

tomei a decisão certa?” “E se eu quiser mudar de 
profissão? Não vou ser muito velho (a) para isso?” 
“Será que eu desperdicei tempo da minha vida?” 
Essas e outras perguntas rodeiam a mente dos jo-
vens que, no meio da faculdade, se encontram per-
didos.

A estudante de Jornalismo da PUC-Rio Julia Asen-
jo, de 21 anos, até hoje não se encontrou. No ensino 
médio, enquanto todos já sabiam qual faculdade 
escolher, Julia ainda não tinha ideia. Ela passou 
a ter sessões com uma orientadora vocacional e 
viu que a área que mais se identificava o seu perfil 
era a de humanas. Mesmo apaixonada por artes, 
a estudante escolheu Jornalismo por achar que a 
profissão tem uma perspectiva melhor do que Be-
las Artes. 

– Ser artista no Brasil é complicado não só pelo 
lado financeiro. É preciso ter contatos de pessoas 
influentes, coisa que eu nunca tive, ou ser incrivel-
mente talentosa, coisa que eu nunca fui. Eu amo 

artes plásticas, mas nunca soube se era/é recípro-
co. Não sei se sou boa o suficiente para largar tudo 
e dar certo.

Julia afirma que a orientação vocacional serviu 
como um tipo de ajuda para superar essa fase de 
crise, mas o que mais a alivia é saber que ela não 
é a única a não saber o que quer. Para ter mais 
motivações para ir à faculdade, ela entrou em um 
curso de desenho e aquarela, que está amando. 

– Fica cada vez mais “fácil” aguentar a faculda-
de quando lembro que às 7h de terça eu vou ter 
uma aula incrível que amo.

Para a estudante, estar perdido é sinônimo de 
uma angústia pessoal, baixa autoestima e falta de 
esperança. Julia afirma que a necessidade que é 
imposta de “se encontrar” é desnorteante e que é 
mais para mostrar para os outros do que para si 
mesmo. 

– Eu não sei ainda o que eu amo porque não 
provei de tudo. Eu agora, com 21, não achei o 
amor da minha vida, não sei se quero ser mãe, 
não plantei uma árvore e nem escrevi um livro. 
Sou insegura com mil e quinhentas particularida-
des ao meu respeito. E eles querem que eu escolha 
o resto da minha vida. E acerte. 

Para a jornalista Luciana Barros, a maior preo-
cupação dos jovens é com o mercado de trabalho 
e, consequentemente, com o futuro. Além disso, 

Julia asenJo 
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ela vê os alunos muito tensos e ansiosos. Alguns 
se mostram desanimados, desestimulados, e até 
pensam em desistir da profissão. No entanto, ela 
acredita que o jovem hoje apresenta uma falta de 
comprometimento maior do que os de gerações 
passadas. 

– Acho que é a falta de compromisso genera-
lizada, com a profissão, com os colegas, com os 
professores e com a própria universidade. Também 
percebo uma arrogância cada vez maior.

Livre para voar
Viajar é uma das formas de tirar uma folga para 

o corpo e para a alma. É uma oportunidade de 
se conhecer melhor, de saber os próprios limites. É 
um jeito de tentar algo novo, de mudar de estilo de 
vida e, quem sabe, até de identidade. É a chance 
de se redescobrir em uma cultura totalmente dife-
rente da sua ou, se o universo conspirar a favor, 
encontrar o grande amor da sua vida do outro 
lado do mundo. 

Viajar foi a melhor solução para a estudante de 

Farmácia Flávia Fávero, de 20 anos. Antes e du-
rante o ano da viagem, ela passou por um período 
de muito estresse e, por isso, agia de uma forma 
diferente dela mesma. Então, a paulista de Ribei-
rão Preto decidiu fazer o intercâmbio para ter um 
tempo só para ela, se conhecer melhor e encontrar 
o próprio caminho sem depender de ninguém. 

– Queria conhecer os meus pontos fortes e fracos, 
aceitar o que tivesse que ser aceito e melhorar o 
que não era aceitável para mim. Para isso, não en-
contrei forma melhor do que me desafiar sozinha 
num lugar desconhecido estando em contato com 
pessoas que eu nunca tinha visto na vida e conhe-
cendo histórias e realidades diferentes das minhas.

O país escolhido para ser o grande responsável 
pela mudança na vida da Flávia foi o Peru, um 
lugar que ela sempre quis conhecer. A estudante 
disse que, de alguma forma, sentia que tinha que 
ir para lá. A aventura começou em dezembro de 
2014 e terminou em fevereiro de 2015. Primeiro a 
brasileira fez um mochilão de 28 dias e depois ficou 
na cidade de Arequipa. Lá, ela trabalhou volunta-

Vista de tirar o fôlego na Laguna Colorada, na Bolívia

flávia fáveRo
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riamente pela Aiesec com crianças de idades dis-
tintas numa escola ensinando esporte e oratória. 
A Aiesec é a maior organização de jovens univer-
sitários geridos por jovens universitários no mun-
do. Eles são reconhecidos pela Unesco e possuem 
como principal propósito alcançar a paz mundial 
por meio da geração de liderança nos jovens. 

Flávia contou que passou por situações trágicas 
e cômicas durante a viagem, tanto sozinha como 
acompanhada. 

– Conheci muitas pessoas de diversos países e 
regiões do Brasil, comi pratos esquisitos, aprendi 
muito com as crianças que dei aula, ganhei uma 
nova família no Peru que era parecida comigo em 
vários aspectos, fiz vários melhores amigos com os 
quais converso até hoje.

Além disso, passou por desafios que ela nunca 
pensou passar, como por exemplo, o downhill na 
estrada da morte na Bolívia, ou seja, descer a es-
trada mais perigosa do mundo de bicicleta. Segun-
do ela, o caminho é muito estreito e a mão é ingle-
sa, ou seja, a pessoa fica na margem da estrada. 

– Isso me desafiou muito, pois primeiro, não sou 
expert em bicicleta e, segundo, que você está muito 
perto da morte porque são curvas muito acentua-
das e a estrada é cheia de pedras. Muitas vezes a 
estrada é molhada porque tem cachoeira no meio 
e quedas d’água. 

Flávia julga que o mais importante que ela trou-
xe na bagagem foram as experiências e os apren-
dizados. Cada momento pode ensiná-la coisas 
distintas que a fizeram entender muito sobre ela 
mesma. Depois da viagem, a estudante se sentiu 
muito mais leve e livre para tomar decisões na 
própria vida sem medo, mas não sem avaliar as 
consequências de tudo. Por fim, ela ainda entrou 
para a Aiesec e superou as dúvidas que tinha em 
relação ao curso de Farmácia. 

Diferentemente de Flávia, o estudante de En-
genharia Agrícola e Ambiental da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro Marcus Vinicius 
Carrilho, de 24 anos, não planejou fazer o inter-
câmbio. A oportunidade simplesmente surgiu e ele 
resolveu aproveitar a mudança que a vida estava 
lhe propondo. A viagem de Marcus durou exatos 
17 meses: cinco em Indiana, oito na Flórida e qua-
tro em Illinois.

– Sou um jovem de classe média baixa e a chan-
ce de passar um ano e meio nos Estados Unidos 

por conta de um programa do Governo Federal 
não poderia me escapar. Preenchi todos os pré-
-requisitos do programa e lá fui eu para uma das 
experiências mais importantes da minha vida.

Nos primeiros cinco meses, Marcus estudou in-
glês e depois, quando foi para a Flórida, estudou 
em duas universidades. Em uma delas, a facul-
dade era tradicionalmente voltada para a po-
pulação negra. Isso o surpreendeu, pois ele não 
imaginava que ainda existisse esse tipo de segre-
gação. Consequentemente, a outra universidade 
da cidade era o oposto, com aproximadamente 
95% de brancos.

– Ao mesmo tempo em que isso me impressionou 
também me mostrou um mundo que eu desconhe-
cia. A rotina diária em dois ambientes tão diferen-
tes me expôs a situações que eu jamais imaginei 
viver – admitiu Marcus. 

Na última etapa do intercâmbio, o estudante 
optou pelo estágio. Ao contrário da maioria das 
pessoas que aproveitam esses últimos meses para 
viajar, Marcus escolheu focar toda a energia em 

Flávia confessou que sentiu um bem-estar incrível em Machu 
Picchu 

flávia fáveRo
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Eles cresceram com a internet e hoje 
a usam como uma velha amiga. Os 
“vintões” de hoje 
estão tão familiari-
zados com a rede 
que compartilham 
toda a vida nela. 
Porém, o mundo vir-
tual é uma vitrine de 
ilusões. Ao mesmo 
tempo em que pode 
servir como um meio 
para compartilhar 
experiências, ele 
vende uma falsa 
imagem de perfei-
ção.
Para o professor de 
Mídias Globais da 
PUC-Rio Luiz Léo, a 
internet é um meio amplo e hetero-

gêneo onde todos têm voz. Quando 
unem-se o narcisismo natural do ser 

humano e a vontade 
de expor a própria ima-
gem, o espaço virtual 
pode se tornar uma ar-
madilha para os jovens 
em crise.
 – Por estar em for-
mação, eles são muito 
vulneráveis. Nesse pro-
cesso, a pessoa desco-
bre valores, princípios, 
crenças e está mais sus-
cetível a mudar de posi-
ção. Em um espaço com 
tantas referências ao 
mesmo tempo como a 
internet, deve gerar um 
certo medo, apreensão, 

vazio –  afirmou o professor.

Nas redes, os problemas tomam gran-
des proporções. Ao compartilharem 
suas angústias, os usuários podem ser 
lidos por outras milhares de pessoas 
que interagem como se estivessem 
tratando de um assunto coletivo. Isso 
gera a sensação de segurança coleti-
va, ou seja, as pessoas passam a se 
importar com as outras ao vê-las em 
situações similares.
Para Luiz Léo, o acompanhamento da 
vida alheia pode trazer mais compa-
rações e inseguranças para um jovem 
em crise por causa da exposição. 
– Esse indivíduo convive virtualmen-
te com outros jovens e pares sociais. 
É natural que eles dividam suas pró-
prias demandas com esses pares. As 
pessoas se permitem fazer desabafos, 
é o DR quase público, e se deixam ser 
invadidos pela opinião alheia.

um programa de estágio que consumia, em média, 
55 horas semanais durante sete dias por semana. 
Mesmo sendo puxado, ele admitiu que foi a melhor 
parte do intercâmbio. 

– O compromisso e o profissionalismo das pessoas 
com quem trabalhei me deram uma vivência pro-
fissional que eu jamais teria dentro de uma univer-
sidade, principalmente aqui no Brasil.  

É superando que se aprende
Ao entrar na faculdade, o jovem já tem um rotei-

ro em mente: conseguir um estágio, ter êxito pro-
fissional e se formar estando efetivado em alguma 
grande empresa, recebendo um salário alto. Mas 
a realidade é diferente e lidar com a frustração 
não é fácil. Após se formar em Ciência da Com-
putação, em 2014, Nayara Matos se viu longe da 
realidade que imaginava viver após a graduação.

Depois de morar sozinha por cinco anos, ela vol-
tou a viver com os pais e começou a trabalhar na 
área em que se formou, mesmo sem gostar. No 
auge dos 23 anos, Nayara se sentia velha, como 
se não tivesse mais tempo para nada e sua vida 
estivesse fadada à infelicidade que sentia naquele 
momento. Ao se ver cheia de dúvidas e inseguran-
ças, ela se descobriu em crise.

– Eu me vi tendo que trabalhar em uma coisa 

que estava me frustrando e ainda tive que lidar 
com todos os outros problemas que uma pessoa 
passa aos 20 anos, já que aos 15 você não sabe 
quem é e aos 20 você tem problemas para enten-
der o que você se tornou – confessou.

Foi conversando com uma amiga que Nayara 
descobriu uma possível solução para seus proble-
mas: voltar a escrever. A falta de tempo durante 
os anos universitários a fez deixar a paixão um 
pouco de lado. Então, ela voltou a fazer textos e 
criou o blog Escuta aqui Kirida, onde posta, pelo 
menos uma vez por semana, o que tem vontade 
de falar.

Com quase oito meses de existência, o blog 
tem 294 seguidores e Nayara conseguiu superar 
a crise com o auxílio de um especialista e fazen-
do o que ama. Ela admite não estar completa-
mente curada, mas sabe que os dias mais difíceis 
se foram.

Para a blogueira, o Escuta aqui Kirida foi uma 
prova de que nunca é tarde para começar nada, 
principalmente aos vinte e três anos. 

 – Eu comecei a ver que podia voltar a fazer 
coisas que eu gostava, que não estava tão velha 
quanto imaginava e que o blog é a válvula de 
escape dessa correria que virou a minha vida de 
gente grande.

A internet na crise da Geração Y
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Navegar é preciso. 
Viver, também
A crise humanitária destaca o Brasil no tema dos direitos humanos, 
embora o país ainda precise ajustar o processo legal e aumentar a 
estrutura para atender ao maior fluxo de refugiados

Bruno TorTorella e Júlia Cople

É 
dia de doação. Homens, mulheres e crianças, 
na maioria africanos, parecem disputar um 
“espaço ao léu”. O cenário se passa no in-

terior de uma casa discreta e simples, com en-
trada desapercebida em meio à intensidade do 
trânsito na rua São Francisco Xavier, uma das 
principais do bairro do Maracanã, zona norte 
do Rio. No número 483, a poucos metros do es-
tádio que leva o nome do bairro, fica a sede da 

Cáritas Arquidiocesana do Rio que acolhe, em 
vez de torcedores, centenas de imigrantes que 
chegam à instituição fugidos de perseguições 
em zonas de conflito. Criada em 1986, é a pri-
meira entidade brasileira a tratar da recepção 
de refugiados.

Desde o agravamento da crise imigratória na 
Europa, os dias na Cáritas-RJ se tornaram atípi-
cos. Quando a reportagem foi ao local, cerca de 
50 pessoas aguardavam a distribuição de rou-
pas e a liberação de auxílios. São solicitantes de 

33

Refugiados no Cristo
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abrigo que chegaram há pouco tempo no país 
e que ainda dependem da instituição para or-
ganizar suas vidas. Ainda que timidamente, era 
possível ver a angústia nos olhos de imigrantes. 
Alguns mais agitados, de voz firme e tom alto, 
discutiam entre si, numa demonstração de de-
sequilíbrio de quem vem de uma realidade onde 
o ter não é garantido. “Viu a briga? Por causa 
de uma cadeira!”, explicou uma funcionária. As 
crianças, ao contrário, pareciam subitamente 
adaptadas ao ambiente confuso e não ligavam 
tanto para a situação vivida quanto os adultos. 
A maioria aproveitava para se distrair com as 
doações de brinquedos, amontoados em meio às 
poucas mesas e bancos de madeira do lugar.   

O governo brasileiro registrou, nos últimos dois 

anos, um aumento de 1.200% nas solicitações de 
refúgio. De acordo com o Comitê Nacional para 
Refugiados, até outubro de 2014, o país abriga-
va 7.289 refugiados, de 81 nacionalidades – 25% 
são mulheres – e estudava quase nove mil solici-
tações. Em São Paulo, principal entrada de soli-
citantes no Brasil, predomina a população síria. 
Já no Rio, a maioria dos refugiados é de origem 
congolesa. No momento das doações na Cáritas-
-RJ, os grupos estavam divididos, por conta da 
falta de integração e das dificuldades impostas 
pela língua. Mas os refugiados de todas as ra-
ças, cores, etnias, religiões e nações se uniram 
em torno de um objetivo comum: buscar uma 
vida melhor e reconstruir suas vidas em um país 
ainda desconhecido. No ano passado, a institui-
ção acolheu 46 sírios, número que, até o final de 
agosto, havia chegado a 108. Ou seja, somente 
nos oito primeiros meses de 2015, a quantidade 
de imigrantes vindos da Síria mais que dobrou 
em comparação a todo o ano de 2014. 

Fugida da guerra civil que assola o Congo há 
duas décadas, Souzy Kongolo Kabedi, hoje com 
34 anos, chegou ao Brasil em 2013, grávida de 
seis meses e com os filhos gêmeos ainda peque-
nos. Na época, ela conseguiu a ajuda de uma 
Igreja Batista situada no seu país de origem e 
com filial no Rio de Janeiro. O pastor pagou a 
passagem e a orientou como chegar até a Cári-
tas-RJ. O país foi, para Souzy, a única opção de 
fugir da guerra e tentar recomeçar a vida. Em 
busca de paz, ela não pensou duas vezes e em-
barcou em um avião para cá. 

— Eu fugi do meu país por causa da guerra 
e vim porque aqui tem paz. Na hora de fugir 
da guerra, você não tem tempo nem para pen-
sar para onde vai. A guerra não é brincadeira. 
Não é a mesma coisa da guerra do tráfico com os 
bandidos. A guerra é a guerra.

Souzy perdeu o pai e o marido nos confrontos. 
Apenas com a roupa do corpo, a congolesa foi 
acolhida pela Cáritas-RJ, que doou roupas para 
as crianças e forneceu auxílio-moradia de R$ 
300 por seis meses. O tempo do benefício termi-
nou e, desde então, ela divide o preço do aluguel 
da casa de uma imigrante africana, em Brás de 
Pina, zona norte da cidade. Além dos três filhos 
que tinha quando chegou ao país, Souzy se tor-
nou mãe de uma quarta criança, cujo nome ho-

 Congoleses fazem fila para receber roupas e brinquedos na 
sede da Cáritas-RJ

Júlia Cople
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diogo felix

menageia a coordenadora da Cáritas-RJ: Aline. 
O bebê é fruto de um relacionamento aqui no 
Brasil com um refugiado africano. Desemprega-
da, a mulher diz que a ajuda do namorado não 
é suficiente para garantir o sustento da família. 

— Ele trabalha, mas também não tem muitas 
condições. O salário é pouco, R$ 900, R$ 800, ti-
rando os descontos. A casa é R$ 400. Temos que 
comprar fralda, leite, vai sobrar o quê? Eu não 
tenho casa, não tenho família para me ajudar. 

Emprego e moradia são os 
principais desafios da recepção 
de refugiados

Um dos principais problemas é a moradia para 
os estrangeiros que chegam ao país. A força da 
comunidade africana é revelada pelo auxílio 
mútuo. Segundo o assessor de comunicação da 
Cáritas-RJ, Diogo Felix, o acolhimento a um 
novo imigrante, por vezes, é resolvida pelos pró-
prios refugiados.

— Moradia eles conseguem resolver muito en-
tre si, principalmente os congoleses que têm uma 
rede muito forte. Temos um abrigo não oficial, 
mas cabem no máximo 10 pessoas. Então quan-
do chega um refugiado, eles conseguem abrigar 
na casa de quem já está aqui há mais tempo. Às 
vezes a gente nem fica sabendo. 

Mesmo com um “teto irmão” para viver, Sou-
zy não tem cama para dormir com as crianças. 
Segundo a imigrante, ela divide o único 
colchonete com os quatro filhos. O quarto, ela 
diz, está em situação precária.

— “Tá” saindo água do chão do quarto, as 
crianças dizem: “mãe, olha a água”. Não tem 
condições, não tem nada na casa. Se eu for ao 
banheiro, eu começo a chorar porque se chorar 
na frente deles, eles [as crianças] vão ficar 
doentes. Eles também choram, me perguntam 
quando a gente vai voltar para o Congo. Voltar 
como? Um dia Deus vai ajudar e vou ter uma 
vida melhor.

A história de Souzy guarda discrepâncias e 
semelhanças com a de Charly Kongo. Enquan-
to ela ainda patina na missão de se adaptar à 
realidade brasileira, o também congolês Charly 
já está totalmente integrado ao país. Quando 
chegou, há sete anos, ele foi acolhido por irmãos 
africanos que já viviam no Brasil. Porém, mais 

uma vez, faltava colchão para dormir. Onde três 
dormiam, quatro passaram a descansar. 

— Damos a mão para nossos irmãos [africa-
nos]. Eu fui a quarta pessoa a ser acolhida na 
casa. Eu trabalho em um hotel. Muitas vezes 
recebemos cliente que não gosta de dormir em 
uma cama de solteiro, quer uma cama de casal. 
Nós éramos quatro em um colchão de solteiro, 
no chão. Duas pessoas olhando para lá e duas 
pessoas olhando para cá para não “se respirar”. 

Mas foi após a morte de uma vizinha que os 
imigrantes congoleses puderam dormir com 
mais dignidade. Eles se aproveitaram do fato de 
a família da mulher ter jogado o colchão no lixo 
para resgatar o colchonete.  

— A gente esperou anoitecer e fomos pegar 
o colchão de casal para dormirmos melhor. Os 
costumes africanos não aceitam isso [dormir no 
mesmo colchão de casal sem ser casado]. Mas 
nós não vivemos mais os costumes porque pre-
cisávamos nos adaptar a uma nova realidade. 
Eu dormia com mais três em um colchão de sol-
teiro, mas tem gente que não tem a chance, a 
oportunidade, e dorme no chão. É muito difícil.

Mesmo após passar por momentos de dificul-
dade, Charly conseguiu se estabilizar no Brasil 
e hoje trabalha como recepcionista em um hotel 
de Copacabana, na zona sul.

— Eu fui acolhido. Aqui consegui um trabalho, 
consegui uma mulher, um filho, amigos, conse-
gui tudo aqui. Devo tudo a esse país.

A congolesa Souzy Kongolo Kabedi deu à filha mais nova o 
nome da coordenadora da Cáritas-RJ: Aline
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Comoção com crise humanitária 
aumentou oferta de emprego 
para refugiados

Assim como a moradia, a inserção desses estran-
geiros no mercado de trabalho ainda é desafian-
te. Felix ressalva que a oferta de vagas para refu-
giados aumentou em função da comoção pública 
com a crise humanitária. A maioria é absorvida 
pelos ramos de trabalho manual – construção 
civil, a limpeza de residências e a indústria têxtil – 
impulsionados no Brasil pela ascensão da classe C. 
Mas Felix diz que é comum receber refugiados de 
“alta qualificação”. Essa mão de obra, porém, re-
solve trabalhar em outros setores da economia por 
conta da burocracia.

— Temos refugiados com mestrado, douto-
rado, muitos formados em ensino superior. Às 
vezes a pessoa é engenheira, mas até conseguir 
validar o diploma e trabalhar nisso, ela já foi 
para hotelaria, conseguiu um emprego e desiste. 
É uma pena porque é uma força de trabalho 
qualificado que a gente desperdiça. É mais co-
mum as pessoas perguntarem como fazer uma 
universidade aqui, que é um caminho que pode 
ser mais rápido do que ficar esperando essa par-
te burocrática. 

As cerca de 30 empresas parceiras da Cáritas-
-RJ que contrataram mão de obra estrangeira se 
surpreenderam positivamente, de acordo com 
Felix. Ele afirma que a força de vontade e a ex-
periência trazida de outros países ajudam os 

imigrantes a desenvolverem bons trabalhos.
— Nós temos parceiros que já contrataram re-

fugiados e pretendem contratar mais porque a 
experiência que eles tiveram é muito positiva. 
São pessoas que estão aqui, que precisam e que-
rem dar a volta por cima, vencer e conquistar 
seus objetivos. Então, o retorno é muito bom. 

Refúgio no Brasil esbarra em 
processo legal subjetivo e 
limitações orçamentárias

A lei 9474, de 1997, define o refugiado como 
alguém obrigado a deixar o país natal por perse-
guição – seja racial, política, religiosa – ou grave 
violação dos direitos humanos. Assim, o migrante 
econômico, aquele que vem ao Brasil em busca de 
melhores condições de vida e de trabalho, não pode 
ser abraçado por essa legislação. Apesar da concei-
tuação de refúgio estar claramente definida em lei, 
o advogado da Cáritas-RJ Fabrício Souza explica 
que, na prática, a distinção entre refugiado e mero 
imigrante é complexa e a decisão, subjetiva. 

— Quando o refugiado procura um país para se 
proteger, em geral, ele não tem provas da persegui-
ção, da violência que ele sofreu. O relato dele é que 
vai nortear o processo e, partir dessa narrativa, as 
autoridades brasileiras tomam uma decisão. É difí-
cil estabelecer regras que levem a uma verdade ab-
soluta de quem deve ser tratado como refugiado ou 
não. Essa decisão é, portanto, subjetiva, porque tem 
base na declaração de uma pessoa.

Para Souza, responsável pelo acompanhamento 
jurídico das solicitações de refúgio assessoradas pela 
Cáritas-RJ, o Brasil não possui o devido processo le-
gal para atender refugiados. Segundo o advogado, 
não há parâmetros para a análise de credibilidade 
das declarações dos solicitantes, nem mesmo um 
objetivo para os julgamentos. Ele observa, porém, 
um esforço do governo, com apoio do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas, para estabelecer um 
maior nível de qualidade.

— Em outros países, há um conjunto de regras 
claras, há uma organização das instituições incum-
bidas da questão humanitária e dos modos de deci-
são. Tudo isso aqui ainda está na fase de formula-
ção, mas é esperado que o Brasil tenha um sistema 
melhor para atender essa demanda. A Cáritas par-
ticipa dessas discussões como membro da sociedade 
civil, com direito a voto nas plenárias. 

No Brasil há  sete anos, Charly Kongo ministra palestras sobre 
a sua experiência de refúgio

divulgação CáRitas-RJ
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Assim que o estrangeiro chega ao Brasil, ele é 
orientado pela Cáritas a preencher um formulário 
de solicitação de refúgio, que deverá ser apresenta-
do à Polícia Federal e enviado ao Comitê Nacional 
para Refugiados (Conare). O processo de análise de-
mora, em média, dois anos até o reconhecimento ou 
não do refúgio em terras brasileiras. Ele não pode 
ser devolvido ao país de origem nem ser punido por 
atravessar a fronteira de forma clandestina, porque 
a lei entende que é uma fuga, uma situação grave de 
vulnerabilidade.

Os solicitantes têm direito ao procedimento legal 
gratuito, à documentação provisória e à mesma as-
sistência básica que estrangeiros residentes no país. 
Devem respeitar as leis brasileiras e manter a docu-
mentação atualizada. Eles estão proibidos de exercer 
atividades de natureza política ou mudar de ende-
reço sem informar à PF e ao Conare. Reconhecido 
o status de refugiado, o estrangeiro pode solicitar a 
extensão da condição de refugiado para parentes 
que estejam no Brasil, mas não pode sair do terri-
tório nacional sem autorização prévia, sob pena de 
perder o abrigo brasileiro.

A legislação para refúgio no Brasil se diferencia do 
tratamento internacional do caso sírio. A resolução 
17 do Comitê Nacional para Refugiados, de 2013, 
prevê a facilitação do visto para pessoas deslocadas 
pela guerra na Síria. Quase 100% dos sírios que vie-
ram ao Brasil com base nessa normativa tiveram o 
refúgio concedido. A taxa de elegibilidade, ou seja, 
o percentual de solicitações aprovadas em caráter 
definitivo, em 2014, foi de 88,5% – sem contar os re-
fugiados sírios, a taxa do ano passado é de 75,2%.  A 
instituição Médicos Sem Fronteiras é uma das enti-
dades que saúdam a iniciativa do Conare, mas que 
defende a expansão das políticas de abrigo:

– Outras regiões em conflito precisam de uma re-
solução semelhante. Além disso, as pessoas têm que 
chegar aqui, não basta o visto humanitário. Há um 
oceano enorme que separa o Brasil de países em con-
flito na África, no Oriente Médio. Existe a falsa ideia 
de que a ajuda no mar vai aumentar o fluxo marí-
timo de refugiados. Essa ajuda significa, na verdade, 
rotas seguras e melhora na recepção, afinal, de uma 
forma ou de outros, eles vão continuar a se lançar ao 
mar – destacou Renata Reis, funcionária das Rela-
ções Institucionais de Médicos Sem Fronteiras.

Na visão de Felix, o Brasil poderia receber mais 
pessoas. Ele exemplifica que a Alemanha, em um 

único fim de semana, recebeu oito mil solicitantes 
de refúgios – número maior que a quantidade total 
de refugiados reconhecidos no Brasil até outubro de 
2014 (7.289 estrangeiros) e parelho ao montante de 
novas solicitações à justiça brasileira até o mesmo 
mês do ano passado (8.302). Uma desproporção, 
considera Felix, se considerados o tamanho da popu-
lação e do território dos dois países. O advogado da 
Cáritas, Fabrício Souza, lembra que, no plano regio-
nal, o Equador abriga 55 mil refugiados colombia-
nos. Nesse sentido, ele considera o Brasil incipiente 
na política de recepção.

— A comparação do sistema brasileiro com outros 
países é sempre injusta, porque a gente recebe ainda 
um número pequeno de solicitantes, principalmente 
se você considera que há um inchaço do sistema de 
refúgio por não haver outros mecanismos de regula-
ção migratória no país. Mas a lei brasileira é genero-
sa, tem boas práticas.

A Cáritas trabalha na ampliação do orçamento 
para atender ao fluxo maior. Segundo Felix, o caixa 
da instituição é fruto de uma parceria com o governo 
federal por meio do Ministério da Justiça, do rece-
bimento de verba do Acnur, do Ministério Público e 
do recente acordo de repasse de multas trabalhistas 
do Ministério Público do Trabalho à causa humani-
tária. Mas o aumento da demanda de solicitações 
chega em um contexto de enxugamento dos gastos 
públicos do Brasil. Para Souza, não só os braços do 
governo, mas também as organizações da sociedade 
civil que mantém parceria com o Estado já sentem os 
efeitos da recessão.

Refugiados africanos encontram melhores condições de 
trabalho no Brasil do que nos seus países de origem
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— É difícil dizer a dimensão disso ainda. Mas a 
gente vê que o Conare, o órgão que decide e im-
plementa políticas públicas para refugiados, não 
cresceu ou cresceu timidamente diante desse brusco 
aumento de trabalho. Os agentes acostumados a 
um número x de solicitações de refúgio hoje estão 
lidando com um número muito superior, sem que a 
estrutura tenha acompanhado. O trabalho é maior 
porque há mais solicitantes, mas também porque 
pede mais qualidade para analisar os casos e dar 
uma decisão justa.

Maioria dos brasileiros ignora 
barreira da língua e ajuda os 
estrangeiros

Se os especialistas entendem que a recepção bu-
rocrática e governamental dos refugiados precisa 
ser desenvolvida, do outro lado, os refugiados re-
latam a gentileza e a simpatia do brasileiro. Em-
bora não falem a mesma língua, a maioria se es-
força para ajudar os novos hóspedes. Quando há 
episódios de hostilidade, de acordo com Felix, eles 
costumam estar ligados à origem do refugiado:

— Já ouvimos relatos de refugiados africanos 
que sofreram preconceito racial. Já ouvi histórias 
em que o negro brasileiro discriminava o negro 
congolês. No Brasil, nós sabemos que existe 
um racismo velado. Isso fica claro quando um 
empregador nos informa que está procurando 
garçons e recusa os refugiados africanos que nós 
mandamos. Ele diz que quer pessoas mais bem 

apessoadas, ele usa termos para 
disfarçar. Tem preconceito tam-
bém com os muçulmanos, que 
algumas pessoas acusam de 
serem terroristas, de quererem 
transformar o Brasil em um país 
islâmico. 

Segundo Souza, a tendência 
é que a administração pública 
passe a incluir o tema dos refu-
giados nos projetos de governo. 
Nesse momento, em especial 
nas grandes cidades, políticas 
públicas começam a nascer a 
partir da experiência dos co-
mitês estaduais. Mas o traba-
lho de inserção e de integração 
desse refugiado é feito, desde a 

solicitação, pelas organizações da sociedade civil, 
como a Cáritas-RJ. Hoje, a entidade é responsá-
vel por acompanhar os solicitantes dos estados do 
Sul, do Nordeste e do Norte – com exceção de São 
Paulo, Acre e Rondônia – a partir de um acordo 
com o Acnur e o Ministério da Justiça. 

Um trabalho que orienta, só no Rio de Janeiro, 
quase seis mil pessoas e lida, Brasil afora, com 
60 diferentes nacionalidades. A coordenadora 
da Cáritas-RJ Aline Thuller explica que o atendi-
mento é organizado em três frentes de atuação.

— A primeira frente é o acolhimento, momen-
to da chegada do solicitante, quando nós vamos 
recomeçar os vínculos e os laços de confiança da-
quela pessoa com a sociedade e também estabe-
lecer estratégias de urgência para que ele tenha o 
que comer, o que vestir, onde dormir. A segunda 
frente é a proteção legal, o cuidado com o trâmite 
da solicitação para garantir que eles tenham os 
direitos garantidos e depois sejam reconhecidos 
como refugiados. A terceira frente é a integração 
local, a reconstituição de vida no Brasil, com aju-
da de assistentes sociais, psicólogas, arte terapeu-
tas, professores de português e cursos de capacita-
ção profissional.

Aline ressalta que parte importante da atua-
ção da entidade hoje é a articulação com a rede 
sociopolítica, por exemplo, para convencer a ad-
ministração de escolas e hospitais públicos que 
os refugiados tem direito de se matricularem e 
receberem assistência médica. Um trabalho que 

Acolher, proteger e integrar sãos as três frentes de trabalho da Cáritas-RJ, segundo 
a coordenadora Aline Thuller

alinethulleR
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pretende também sensibilizar a 
sociedade civil e dar voz aos re-
fugiados.

— Estou preparando uma sé-
rie de entrevistas, as histórias 
dos refugiados. A ideia é mos-
trar quem são eles, porque até 
pouco tempo as pessoas nem 
sabiam que havia refugiados no 
Brasil. E nada pode ser mais po-
deroso do que eles falarem em 
primeira pessoa. O foco não são 
os problemas que fizeram eles 
saírem dos países deles, mas o 
que eles querem construir aqui 
– explica o assessor Diogo Felix, 
que publica aperitivos do proje-
to, pequenas histórias, na pági-
na da Cáritas-RJ no Facebook.

Quem compareceu à roda de conversa Braços 
abertos para os refugiados sentiu a força do relato 
do refugiado. O evento lotou o auditório princi-
pal da Casa de Rui Barbosa, em Botafogo, mesmo 
em uma noite de segunda-feira. À porta do salão, 
uma família colombiana vendia empanadas e 
acessórios típicos. Lá dentro, diante de um micro-
fone, a congolesa Mireille Muluila expôs a con-
tradição do alívio da paz no abrigo e da angústia 
de deixar a terra e a família para trás. 

— As mulheres no Congo são violentadas to-
dos os dias. As crianças também. Mais do que 
em qualquer lugar do mundo. Eles colocam ob-
jetos dentro delas. É uma guerra há 20 anos. Aí, 
quando elas pedem refúgio, as portas dos países 
ocidentais estão fechadas. Quando a gente che-
ga, param a gente na rua e perguntam por que 
a gente não fica no nosso país. Não tem como 
ficar, porque hoje, no país ocidental, você não 
pode sentir o que nós sentimos. Não sabe o que é 
deixar as pessoas que você estava acostumada a 
viver, deixar tudo o que você construiu desde que 
era criança, sem saber onde está a sua família. 
Nós não queremos tomar nada de vocês. Nós só 
queremos a paz de vocês – ressalta Mireille, que 
trabalha na Cáritas-RJ para ajudar no acompa-
nhamento e na tradução.

Na visão de Souza, existe hoje uma “burocracia 
cínica” de países que deveriam receber refugia-
dos, uma indefensa institucionalizada e banali-

zada na forma de burocracia, como em decisões 
automáticas e pareceres negativos sem ao menos 
ouvir a história do solicitante. Para o congolês 
Charly, isso mostra a memória curta dos euro-
peus:

— Os países onde não tem guerra atualmen-
te esquecem que, no passado, já aconteceu algo 
parecido com a população deles. Na Europa, por 
exemplo, muita gente fugiu na II Guerra Mun-
dial e esses europeus fugiam pelo mesmo motivo 
que nós, a perseguição étnica e política. A crise 
humanitária de agora não é uma crise europeia, 
é dos países onde há guerra, é do mundo.

Segundo a assessora de Direitos Humanos da 
Anistia Internacional, Fátima Mello, a crise atual 
evidencia o fracasso da Guerra ao Terror no norte 
da África e no Oriente Médio. A base dos con-
flitos e a subsequente migração das pessoas, ela 
diz, está ligada à disputa das grandes potências 
por fontes de energia e matéria-prima na região. 
Fátima acredita que o momento é de refletir sobre 
mudanças na estrutura de poder e de integração 
entre os países.

— Há uma luta sistêmica, que vem desde o 
imperialismo do século XIX. É a maior crise do 
nosso tempo, a síntese da falência do mundo 
como está organizado hoje. Por isso, é também 
oportunidade de pensar em acolhida, em inte-
gração, em pressão política.  É o sonho da livre 
circulação de pessoas, com a promoção geral de 
cidadania.

A Cáritas-RJ organiza rodas de conversa para informar e sensibilizar as pessoas 
sobre a causa humanitária

diogo félix
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1. Solicitação formal de refúgio. 
Ao entrar no Brasil, o estrangeiro deve 
procurar uma delegacia da Polícia 
Federal ou uma autoridade migratória 
na fronteira para solicitar formalmente 
a proteção do governo brasileiro. Caso 
o solicitante não fale português, há 
intérpretes para ajudar na entrevista. 
A PF emite o Termo de Declarações e 
envia o processo ao Comitê Nacional 
para Refugiados (Conare). 

2. Emissão de um documento 
provisório para o solicitante. 
Ao receber o Termo de Declarações, 
o Conare autoriza a Polícia Federal 
a emitir o Protocolo Provisório de 
solicitação de refúgio, que funciona 
como o documento de identidade do 
estrangeiro até a análise do caso. Com 
esse documento, ele pode solicitar o 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a 

Carteira de Trabalho Provisória. O 
protocolo tem validade de seis meses e 
deve ser renovado até a resposta final 
do processo.

3. Entrevista com representante 
do Conare. Com o pedido de 
refúgio, o solicitante terá agendada 
uma entrevista para auxiliar o Conare 
na análise do caso. Por isso, se o 
solicitante mudar de cidade, deve 
informar o novo endereço ao órgão e à 
Polícia Federal.

4. Decisão do Conare pelo 
reconhecimento ou não do 
refúgio.
- Caso a resposta seja 
positiva, o solicitante deve 
procurar a Polícia Federal para 
fazer o Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE).

- Caso a resposta seja negativa, 
o solicitante será notificado pela 
Polícia Federal e terá um prazo de 15 
dias para, se quiser, protocolar um 
recurso para análise do Ministério da 
Justiça.
- Caso o recurso também for 
negado pelo Ministério da 
Justiça, esta decisão também será 
comunicada ao solicitante pela Polícia 
Federal. Neste caso, ele ficará sujeito 
à legislação de estrangeiros em vigor 
no Brasil.

Mobilização Virtual – A 
Cáritas-RJ convida os usuá-
rios das redes sociais a se 
tornarem ativistas on-line 
da causa humanitária. A 
ideia é mostrar que eles 
existem e discutir os desa-
fios da recepção e da inte-
gração de estrangeiros, por 
meio da #RefugiadosEu-
MeImporto. A instituição 
ainda promove campa-
nhas específicas no Fa-
cebook, para ajudar, por 
exemplo, um refugiado recém-chegado 
a comprar um colchão para dormir ou 
uma refugiada costureira a comprar 
uma máquina de trabalho. Até porque, 
diz Aline, tem muita gente contra na 
internet.
Oferta de empregos e de servi-
ços – É possível entrar em contato com 
a Cáritas-RJ para contratar refugiados 
ou oferecer tratamento médico, psico-
lógico, odontológico, fisioterapêutico 
para alguns deles. A entidade procura, 
por exemplo, um cirurgião disposto a 
retirar estilhaços de bomba do corpo de 
um sírio ferido na guerra.
Apadrinhamento – É possível apa-
drinhar um refugiado, temporariamen-

te, em uma ação. Por exemplo, 
doar a máquina de costura 
que a refugiada precisa para 
trabalhar. A Cáritas-RJ pre-
para um banco de histórias 
para que as pessoas pos-
sam ajudar nessas questões 

pontuais. Mas há também 
a possibilidade de oferecer 
ajuda financeira a algum 
refugiado por determinado 

tempo. A entidade aju-
da o estrangeiro a abrir 
uma conta bancária e o 

dinheiro é repassado diretamente para 
ele.
Doações para a Cáritas-RJ – Além 
de roupas e brinquedos para distribuir 
aos refugiados, é possível doar em di-
nheiro para a instituição. Esses recur-
sos são poupados, explica Aline, para 
situações de emergência. Por exemplo, 
para um medicamento urgente ou um 
exame que o SUS vai demorar a forne-
cer. Por email, o doador é avisado sobre 
o que foi feito com o montante doado.
Voluntariado – Quem se interessar 
pode enviar email para voluntariado@
caritas-rj.org.br. Por causa da comoção 
atual, já há 200 pessoas na fila para a 
entrevista. A Cáritas-RJ não tem espaço 

físico para mais pessoas e estuda 
alternativas para aproveitar essa oferta 
de mão-de-obra.

O QUE NÃO CABE À CÁRITAS-RJ
Adoção de crianças refugiadas – 
Apesar da procura, a Cáritas-RJ não se 
envolve com o procedimento adotivo. 
De acordo com as leis brasileiras, bra-
sileira ou não, a criança órfã deve ser 
encaminhada à Vara da Infância e in-
tegrada de acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
Abrigamento solidário – Há quem 
ofereça a própria casa para abrigar, em 
especial, os refugiados sírios. Mas esse 
envio de refugiados demandaria aten-
ção a cada uma das residências acolhe-
doras para garantir a proteção desses 
estrangeiros. Segundo Aline, a entidade 
não atua dessa forma porque não tem 
condições de fazer o acompanhamento 
das famílias.
Trâmites burocráticos para a 
vinda de pessoas para o Brasil – A 
Cáritas-RJ recebe todos os dias refugia-
dos que deixaram a família no país de 
origem. Mas a entidade não tem como 
e não tem o papel de organizar a do-
cumentação, conseguir visto, comprar 
passagens. “Infelizmente”, diz Aline. 

O passo a passo da burocracia de refúgio

Como ajudar a Cáritas-RJ
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Mercado fonográfico
Crise ou mudança de paradigma?

O 
mercado de venda de mú-
sica vive um aperto finan-
ceiro. Muito diferente dos 

anos 1970 e 1990, em que as 
grandes gravadoras, chamadas 
majors, viviam o auge, o setor 
vem sofrendo perdas em decor-
rência de mudanças no supor-
te tecnológico. Do vinil à curta 
vida da fita cassete, depois ao 
CD e DVD. A partir de meados 
dos anos 2000 arquivos digitais 
e os serviços de streaming (forma 
de transmissão audiovisual sem 
que seja necessário o download 
do produto) parecem ter vindo 
para ficar. 

Segundo a Federação Inter-
nacional da Indústria Fonográ-
fica (IFPI), o mercado fonográ-
fico global sofre uma queda de 
0,4% em 2014, (IFPI). O princi-
pal motivo se deve ao declínio 
das vendas nos formatos físi-
cos (-8,1%) e download digital 
(-8,0%). Porém, o streaming por 
assinatura e baseado em publi-
cidade obteve alta de 32% no 
ano passado. Shows, execução 
pública, direitos autorais em fil-
mes, campanhas publicitárias 
e jogos são outras formas que 
têm sustentado os profissionais 
da música.

No Brasil, ano passado, pela 
primeira vez a Associação Bra-
sileira dos Produtores de Discos 
(ABPD) informou suas estatísti-

cas pelo mesmo método da IFPI, 
que estima o mercado total das 
músicas gravadas, incluindo as 
independentes. De acordo com 
essa metodologia, o total do 
mercado brasileiro de música 
gravada em 2014 é compos-
to por vendas físicas de CDs e 
DVDs (R$ 236,5 milhões), recei-
tas com música digital (R$ 218 
milhões), direitos de execução 
pública (R$ 122,7 milhões) e de 
Sincronização (R$ 4,5 milhões), 
totalizando R$ 581,7 milhões, 
comparados a R$ 570,4 milhões 
de 2013. 

Um dos caminhos que mui-
tos especialistas apontam como 
promissores é o streaming, pla-
taforma que fornece músicas 
on-line, seja por serviços com 
assinaturas pagas, anúncios ou 

por oferta do sistema operacio-
nal móvel. Segundo a ABPD, o 
mercado do streaming cresceu 
53% e os downloads de arquivos 
digitais (que já começa a sofrer 
queda nos países desenvolvi-
dos) subiu 13%.

Nichos e 
oportunidades

O roqueiro Gabriel Franco 
não parece contente com o ser-
viço de streaming. Sua banda, 
a Amsteradio, tem cerca de 40 
mil reproduções no Spotify e 
recebeu 45 dólares por isso. O 
mesmo serviço digital ofereci-
do pela Itunes Store rendeu à 
banda cerca de 65 dólares com 
a venda de apenas 1 álbum e 
60 faixas separadas. A banda 
também oferece suas músicas 

ivan paiva e lúCio oliveira
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de graça através de sites como 
Youtube e Soundcloud.

 – Quem quer muito compra. 
Só compra quem quer ajudar o 
artista. Eu mesmo faço isso com 
artistas pequenos que eu gos-
to muito. O download dá uma 
sensação de pertencimento que 
o serviço de streaming não dá.

Para o pesquisador musical 
Miguel Jost, a alteração do mer-
cado fonográfico vem permitin-
do a ascensão de bandas inde-
pendentes. 

– O mercado dos anos 1990 
era muito afunilado e com o fil-
tro do mercado muito mais in-
tenso: ou a gravadora o aceita-
va ou você não existia. Hoje em 
dia não precisa mais desse tipo 
de legitimação. Artistas como 
Mallu Magalhães ou A Banda 
Mais Bonita da Cidade surgiram 
nesse contexto. Da maneira que 
deu, com os poucos recursos que 
tinham essas bandas surgem e o 
mercado não pode ignorar. 

O músico e produtor Bruno 
Pires encontrou seu nicho no 
mundo digital. Com um estilo 
bastante experimental, Pires 
acredita que não teria o mesmo 
espaço que tem nos dias de hoje 
há alguns anos atrás. Ele é dono 
de seu próprio home studio, um 
investimento estimado em 20 
mil reais. 

Bruno representa milhares de 
músicos que não entram nas es-
tatísticas por não acreditarem em 
conseguir sucesso profissional. 

– Quem sabe um dia eu passo 
de ser ouvinte para ser ouvido? 
Há oportunidades que podem 
surgir nesse nicho, inclusive 
com futuros aplicativos nacio-
nais, criados por nós, músicos! 

Jost, tem mais cautela com a 
euforia em que os serviços de 

Dados: IFPI

Gabriel Franco (à esquerda) e a banda Amsteradio em show. Franco concilia a 
banda com a faculdade de Jornalismo na PUC-Rio
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música on-line têm sido citados 
pelos especialistas:

– Sobre o streaming, não sa-
bemos qual a validade dessa 
experiência. O Myspace – rede 
social que chegou a ser a maior 
do mundo em 2005, quando foi 
comprada – parecia que seria 
aderido por todos, mas depois de 
dois anos, passou. A música tipo 
arquivo digital também parece 
estar seguindo o mesmo cami-
nho. Ou seja, sempre pode surgir 
uma nova tecnologia que acabe 
com todas as previsões. Não há 
como saber como será esse futu-
ro nem no curto prazo. 

A cantora pop Taylor Swift e o Spotify
Uma das maiores artistas pop do momento, Taylor Swift 
surpreendeu a todos em novembro de 2014 ao retirar todo 
o seu catálogo do serviço de streaming do Spotify. Swift 
estava prestes a lançar um novo álbum e o single mais 
recente era o mais reproduzido do aplicativo. Ainda assim, 
a artista decidiu retirar todas as suas músicas do ar como 

forma de protesto contra os valores que a plataforma paga 
aos artistas. Segunda ela, música é uma coisa valiosa, 
e não devia ser gratuita. O álbum que a cantora lançou 
em seguida  tornou-se o mais vendido do ano e quebrou 
recordes, mesmo sem o Spotify. O caso de Swift acabou se 
tornando simbólico na discussão sobre o uso do streaming.

Bruno Pires é estudante de Cinema da PUC-Rio e trabalha com captação e edição 
de áudio

affonso

aRquivio pessoal



Julho/Dezembro 201544

U
m momento crítico, difícil e decisivo: as-
sim é definida a palavra crise. Em junho 
de 2014, com a população indo às ruas em 

protesto a um modelo falido de governo, o Brasil 
viveu episódios que pareciam prever o nível de 
descontentamento sentido hoje pela população. 
Um ano depois, com uma aprovação de apenas 
9% da sociedade, segundo o Ibope, a presidente 
Dilma Rousseff exerce o segundo mandato de seu 
governo com nível de reprovação histórica. 

A crise enfrentada pelo Brasil passa ao largo da 
crise internacional surgida em 2008. Não há dú-
vidas de que ela tenha agravado a situação eco-
nômica brasileira, mas um dos primeiros indícios 
do momento de instabilidade vivido hoje foi a 
manutenção da política de nova matriz econômi-
ca praticada pelo governo Lula em seu segundo 
mandato, com Guido Mantega como ministro da 
Fazenda, e que se perpetuou nos governos Dilma. 
É o que pensa o mestre em Economia Rui Caldas, 
que considera não existir mais como negar a crise 
diante dos índices de desemprego, inflação e “des-
crença e desesperança por parte da população”. 

— Esta crise é mais moral e de credibilidade, do 
que por questões macroeconômicas. 

A perda da credibilidade se conecta à sensação 
de “estelionato eleitoral”, já que a presidente Dil-
ma se elegeu com um plano político, mas gover-
na com outro, o que a fez perder até mesmo o 
apoio de setores da esquerda. O doutor em Histó-
ria Social Rômulo Mattos considera o escândalo 
de corrupção da Petrobrás como um dos fatores 
responsáveis pelo estopim da crise. Para ele, a es-
tatal faz parte de um imaginário brasileiro rela-
cionado aos interesses nacionais, o que explica a 
revolta mais aguçada com esse escândalo do que 
com outros. 

– A luta histórica do “O Petróleo é Nosso” foi 
um grande movimento de massas pela autono-

mia do Brasil. Quando o esquema da Petrobrás 
vem à tona, se torna um diferencial dentro do 
discurso da corrupção, porque mexe com todo o 
imaginário dos interesses nacionais. 

Os escândalos, a perda de status do PT e a cri-
se econômica culminaram para um cenário não 
favorável. Segundo dados do IBGE, no segundo 
trimestre de 2015, houve um aumento das taxas 
de desemprego: de 6,9% para 8,6%, comparado 
ao mesmo período do ano passado, o que repre-
senta uma diferença de 1,8 milhões de pessoas. Já 
o relatório Focus, produzido pelo Banco Central 
em pesquisa feita com mais de 100 instituições 
financeiras, indica que Produto Interno Bruto 
(PIB) sofrerá uma contração de 2,8% em 2015. Se 
confirmado, será o pior resultado em 25 anos. Em 
2016, estima-se uma contração de 1%. No início 
de 2015, a previsão dos economistas era de uma 
expansão de 1,8% para a economia brasileira no 
ano que vem. Se as previsões forem confirmadas, 
será a primeira vez que o país registra dois anos 
seguidos de contração econômica. 

Crise e oportunidade
As possibilidades de um novo olhar sobre o mercado brasileiro de hoje

lorena Muniz e CaMila Marins

Romulo Mattos, mestre em História Social e professor de 
História Política e Econômica do Brasil da PUC-Rio
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Hoje, com a crise consumada, não é difícil 
pensar nos caminhos catastróficos que ela tende 
a seguir. Curiosamente, na medicina a palavra 
crise pode ser entendida como o ponto crítico em 
que uma doença segue para a melhora ou toma 
um desfecho fatal. O grande temor coletivo é de 
que o Brasil siga pelo segundo caminho, e não 
consiga se reerguer e retomar a representativi-
dade econômica internacional que havia con-
quistado. 

Pensar em crise como um fator negativo é quase 
instintivo, mas como em tudo na vida sempre há 
outros lados, e a crise não é exceção. 

Um caminho diferente
Uma segunda curiosidade semântica circunda 

a palavra crise. Quando escrita em chinês, ela é 
composta por dois caracteres: um representa pe-
rigo e o outro oportunidade. É assim que alguns 
setores do mercado têm encarado o momento. Na 
contramão da crise, os segmentos de estética, ali-
mentação e tecnologia têm despontado nas pro-
duções e investimentos privados. 

Só em 2015, o ramo de beleza e estética, líder 
nas taxas positivas de desempenho, alavancou 
suas atividades em 160%. Já as empresas produ-
toras de alimentos e bebidas não cessam os inves-
timentos e têm planos de crescer mais 10% este 
ano. Na área de tecnologia, empresas como o 
Google estão expandido seus escritórios. Em Belo 
Horizonte, o gigante da internet investiu cerca de 
R$ 30 milhões na ampliação de sua sede.

A expansão dos negócios tende a continuar, 
já que a demanda dos clientes por esses produ-
tos também está em crescimento. A explicação 

é de que o mercado consumidor, em tempos de 
instabilidade financeira, prefere administrar as 
dívidas de curto prazo, como gastos em saúde, 
alimentação, aparência e atividades de interação 
social. 

No entanto, é preciso saber aproveitar as opor-
tunidades. Mesmo com a demanda em alta, sem 
estratégias pontuais, dificilmente grandes em-
presas sairão bem-sucedidas em seus empreendi-
mentos. Para isso, os especialistas alertam: plane-
jamento é fundamental.

Para além dos R$ 4,20
Se, por um lado, a desvalorização do real fren-

te ao dólar e o consequente aumento da moeda 
americana carecem as importações e atravan-
cam os planos de quem quer viajar para fora do 
Brasil, por outro, esse cenário econômico pode ser 
bastante positivo. 

Com o dólar passando dos R$ 4, o número de 
turistas estrangeiros que vem ao Brasil não para 
de crescer. Só em março deste ano, segundo dados 
do Governo Federal, eles foram responsáveis por 
uma arrecadação de R$ 548 milhões, mais de R$ 
10 milhões se comparado ao mesmo período do 
ano passado. 

E não é só quem vem de fora que resolve gastar 
no país. As viagens domésticas já são responsá-
veis por 90% da economia do turismo. Dados da 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abe-
ar) mostram que o número total de passageiros 
em voos domésticos chegou a 9,7 milhões em 
janeiro, o que representa uma alta de 12,5%. O 
aumento está diretamente relacionado à trans-
ferência do destino das viagens. As pessoas não 

Real X Dólar            O mineiro Rogério Donato cursa Publicidade no Rio e aluga seu 
apartamento no Leblon           
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deixaram de viajar, apenas optaram por viagens 
nacionais.

Tudo isso reflete no aquecimento de setores li-
gados ao turismo. Estima-se que houve um cres-
cimento de 21% no lucro de hotéis e resorts. Res-
taurantes e bares também aumentaram suas 
receitas. Até mesmo o aluguel independente de 
quartos e apartamentos vem registrando altas. O 
mineiro Rogério Donato aluga seu apartamento 
no Leblon, zona sul do Rio, desde 2014. A média 
da diária varia de acordo com a época do ano, e 
gira entorno de R$ 300. Ele explica que a procura 
é grande, por ser bem localizado, mas que nos 
últimos meses o número de estrangeiros e turistas 
brasileiros aumentou.

— Como a moeda deles [estrangeiros] está valo-
rizada, é barato viajar para cá. E também houve 
um aumento de hóspedes brasileiros, que me dis-
seram ter alterado os planos de viagem, deixando 
de ir para fora e viajando pelo país mesmo.

Investindo no negócio próprio
Nos últimos meses, grandes empresas demitin-

do em massa seus funcionários se tornaram man-
chetes recorrentes dos noticiários. Em um ano, 
um milhão de vagas foram perdidas. Estaleiros de 
Niterói chegaram a demitir 5.500 trabalhadores. 
Segundo fontes não confirmadas, o grupo jorna-
lístico Infoglobo, que engloba os jornais O Globo 
e Extra, demitiu até 400 profissionais neste ano. 

As demissões são reflexo da recessão econômica, 
que vem provocando mudanças estruturais no 
mercado de trabalho. 

Com a onda de desemprego e a dificuldade em 
conseguir um novo, os brasileiros acharam no 
trabalho autônomo uma alternativa para a crise. 
Em agosto, 19,8% da população ativa se enqua-
drava nessa modalidade, o maior índice desde de-
zembro de 2006, segundo o IBGE. Isso equivale a 
4,5 milhões de trabalhadores migrando para seu 
próprio negócio. Muitos partem para atividades 
ligadas ao comércio, como a revenda de cosmé-
ticos ou alimentos, enquanto outros arriscam e 
abrem seu próprio negócio.  

Além disso, empresas voltadas para consertos 
de roupas e acessórios também vêm crescendo. 
Com os preços altos, se desfazer da blusa que caiu 
um botão ou do sapato um pouco desgastado se 
tornou desperdício. Em tempos de contenção de 
despesas como o atual, é preciso pensar duas ve-
zes antes de jogar fora algo que ainda pode ser 
usado. Com isso, até mesmo os sapateiros estão 
voltando com toda força. A revenda de carros 
usados e o crescimento da venda de bicicletas, de-
vido ao aumento do preço dos combustíveis, tam-
bém são exemplos de negócios que conseguem 
crescer durante a crise. 

Quando se fala em abrir um negócio no meio 
da crise pode parecer loucura porque os consu-
midores não estão pensando em comprar. No 

Gabriela Meirelles fundou o brechó on-line Le Garage Página do Le Garage
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entanto, nesses setores, a ideia é justamente con-
trolar gastos e dar uma alternativa a quem preci-
sa gastar menos. Do outro lado, quem entrou na 
lista das demissões, vê na criação de seu próprio 
negócio uma boa oportunidade para dar a volta 
por cima. 

A estudante de Cinema Gabriela Meirelles de-
senvolveu, a partir de um evento que acontecia 
uma vez por ano, um brechó on-line que hoje tem 
mais de 15 mil membros, o Le Garage. Nele, as 
pessoas fazem o próprio comércio: vendem, com-
pram e trocam roupas usadas em bom estado 
por um preço mais acessível que nas lojas. As-
sim como as empresas que consertam peças de 
vestuário, os brechós são uma oportunidade em 
tempos de crise, tanto para quem vende quanto 
para quem compra.

Nova forma de consumo: o 
lowsumerism

Gabriela acredita que o objetivo desse novo tipo 
de comércio é a promoção de novas formas de 
consumo, que respeitem mais o planeta. 

— A ideia é fazer energia circular e promover 
novas formas de consumo que não as tradicio-
nais, de modo a mudar a nossa relação com o 
que compramos e também como gastamos os re-
cursos naturais e humanos.

Lowsumerism é uma junção das palavras low, 
que significa baixo, com consumerism, que signi-
fica consumismo. Dessa forma, “baixo-consumis-
mo” significa reduzir drasticamente os gastos su-
pérfluos. Esse termo vem sendo bastante utilizado 
quando se trata de mostrar outra perspectiva, 
baseada no fato de que os hábitos da sociedade 
de consumo destroem o planeta e a população. 
É preciso refletir e entender que esse pode ser o 
momento ideal para mudar o estilo de vida, pen-
sar mais no planeta, no próximo e no todo. É a 
oportunidade de rever os conceitos do que é real-
mente necessário. Consciência coletiva, essa é a 
chave. 

Perspectivas para o futuro
Mesmo em meio a dados negativos para o ano 

de 2015, especialistas seguem otimistas para o fu-
turo, com previsões de queda dos juros e inflação 
dentro da meta. É o que indica pesquisas do Ban-
co Central. Com uma meta que pode variar dois 

pontos percentuais para cima ou para baixo, a 
estimativa é de que o Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) caia para 5,87% em 2016, 
ficando dentro da meta central prevista de 4,5%. 
Hoje, a previsão é de que o IPCA feche 2015 em 
9,46%. Já os juros não devem sofrer alterações em 
2015, se mantendo estável no patamar de 14,25% 
ao ano. Para o fim de 2016, a estimativa é que ele 
sofra uma queda para 12,5% ao ano.

As previsões para 2017 ainda não foram fei-
tas, mas o esperado pelo mercado é de que seja 
um ano de reaquecimento da economia. Para o 
economista Rui Caldas, o governo deve tomar 
a crise atual como lição e criar consciência da 
importância de políticas monetárias e fiscais 
responsáveis. Ele considera também que o de-
bate sobre questões políticas e econômicas deve 
ser aberto à população, com o intuito de escla-
recer a sociedade de seus direitos e obrigações. 
Caldas acredita nas atitudes empreendedoras 
como um “excelente caminho” individual e se-
gue otimista na superação da crise enfrentada 
pelo país.

— Hoje temos uma base muito mais forte do 
que nas crises vividas anteriormente. Temos re-
servas, um parque industrial muito mais forte e 
tecnologicamente mais capaz e competitivo. Nós 
podemos e vamos superá-la. 

Rui Caldas, coordenador do curso de Economia da 
Universidade Cândido Mendes


