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screver um editorial
a seis mãos pode
não ser muito pra-
z e roso. Cada um
tem uma opinião,
acha que uma pa-

lavra soa melhor que outra. A ter-
ceira cabeça, que deveria fun-
cionar como voto de Minerva e
decidir a situação, sempre traz
uma nova idéia. Mesmo assim,
em uma tarde de muita chuva e
muito trabalho, conseguimos construir algumas imagens conjuntas
de prazer.

Chegamos à conclusão, por exemplo, que todos nós optamos por
ser editores desta revista pelo prazer de aprender. De experimentar
algo novo, de saber como funciona a produção de uma revista,
desde a primeira reunião de pauta até o produto final. Após longas
semanas de correção individual, espremidas entre nosso intenso
horário de estudantes e estagiários, finalmente nos reunimos para a
finalização. Foi num sábado que nos acordou com um sol nada con-
vidativo para um dia de trabalho. Muito trabalho. Depois de cinco
horas de edição e correção de textos, sentimos um prazer quase
indescritível em parar para almoçar. Poucas vezes a combinação
clássica de arroz, feijão e frango foi tão saborosa. Na mesma hora,
uma tempestade caiu dos céus, nos deixando um pouco mais con-
formados por não termos perdido um dia inteiro de praia.

A leitura de artigos bem feitos, bem elaborados para a revista, foi
outro prazer. Comentar tais textos e chegar à conclusão de que
gostamos dos mesmos trabalhos parecia quase um alívio de, enfim,
perceber que a missão estava caminhando, passo a passo, para uma
conclusão.

Desde o início, um ponto era unânime: o prazer é essencial ao ser
humano. Até aí, tudo bem. Restava agora arregaçar as mangas a
sair em busca das diversas formas de prazer que as pessoas procu-
ram. A tarefa era difícil, principalmente por sabermos que existem
inúmeras maneiras de obter, desejar, praticar e até mesmo criar
prazeres. 

De repente, nos deparamos com ele e, muitas vezes, com a ausên-
cia dele, o prazer, no processo de edição. Alguns textos, que sugeri-
am temas de prazeres tanto quanto duvidosos, até nos surpreende-
ram. Aprendemos que existe prazer no ato de matar, na dor, nas
pequenas e indispensáveis manias de cada um... Vale a pena se
deixar levar pelas experiências que você está prestes a conhecer.
Quem sabe você não se reconhece no prazer alheio?
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Eclética - Como se define o prazer
na estética?

Rosângela Ainbinder - Em pri-
meiro lugar, a questão do prazer
na estética está necessariamente
ligada ao conceito de belo e aí a
gente vai precisar percorrer uma
parte da história da filosofia para
podermos entender como se colo-
ca esse conceito de belo para
alguns dos principais filósofos. O

belo para Platão tem relação com
duas instâncias absolutamente
centrais no pensamento: o bem e
o amor. Nesse diálogo do bem
com o belo, é preciso que o
homem faça um caminho em
d i reção à virtude. Em outras
palavras, como todos nós temos
uma natureza boa, nós pre-
cisamos descobrir quem nós
somos e manifestar essa natureza
boa, virtuosa. Já entre o belo e o

amor, o amor busca a sabedoria.
E por que o amor (Eros) busca o
saber? Porque ele busca as coisas
belas. É justamente no território
da nossa experiência sensível que
nós buscamos a beleza, porque
nós estamos no fundo buscando
uma vida prazerosa. O prazer
está ligado a essa busca de
beleza, e a busca de beleza está
ligada ao amor que nos leva à
sabedoria. Para Kant, a beleza
não está nas coisas, no mundo.
Ela é o produto da nossa interiori-
dade. Então, eu olho para você e
vejo beleza. A beleza não é uma
qualidade, é simplesmente uma

CAMILA NIN, CLARA CAVOUR, FABIANA AMORIM E GUSTAVO BURNIER

E N T R E V I S TA –– Rosângela Ainbinder 
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Há uma opinião generalizada de que ela tem uma
personalidade marcante e que um assunto pode

levar horas para ser destrinchado por ela. Paraense,
nascida em 1949, Rosângela Ainbinder atualmente é
doutora em Filosofia e professora do departamento de
Comunicação Social da PUC-Rio e da Facha, mas
graduou-se em jornalismo e iniciou sua carreira como
repórter do jornal O Globo. 
Chegamos com a difícil tarefa de definir o prazer e
Rosângela tratou de nos tranqüilizar, afinal, “a gente
nem sabe o que é felicidade...”. Nossa entrevista acabou
se transformando numa grande e prazerosa aula que
começou lá em Platão e chegou até os nossos dias. Com
certeza, uma aula que não dava para “matar”.

Muito além
do prazer



construção que realiza uma sín-
tese perfeita entre a nossa sensi-
bilidade e as nossas faculdades
intelectivas. Daí ele se recusar a
trabalhar com a arte porq u e
numa certa tradição existe aque-
la relação necessária entre o belo
e a arte. Ao contrário de Kant,
Hegel considera a beleza neces-
sariamente ligada à arte. Ela é
um conceito estético. O belo artís-
tico para Hegel é uma manifes-
tação na realidade sensível.

E - Se o prazer está ligado ao
belo, a arte é a maior fonte de
prazer? 

RA - Para Schopenhauer, a vida
é dor e sofrimento. Então ele
propõe duas maneiras de escapar
desse sofrimento. Pela art e :
enquanto estamos esquecidos
lendo um livro, um ro m a n c e .
M e rgulhados na obra de art e
esquecemos de desejar, parali-
samos o sofrimento. Então, arte é
vista para Schopenhauer como
um remédio temporário para a
dor da existência, ou seja, ela nos
coloca numa situação temporari-
amente prazerosa. Mas, a saída
definitiva do sofrimento está na
direção do ascetismo. Diminuir o
desejo é a única forma de escapar
da dor. Esse ascetismo tem raízes
no budismo. Esse caminho ascéti-
co vai ser totalmente recusado
por Nietzsche. Ele é discípulo de
Schopenhauer e bebeu nessa
filosofia da vontade. Ele conside-
ra que a vida é sofrimento, mas
no que concerne à arte, ele vai
vê-la como único caminho ver-
d a d e i ro para a existência hu-
mana. Então, a arte para ele vai
nos mostrar qual deveria ser a

verdadeira face da vida, a da ce-
lebração, a dionisíaca, a da em-
briaguez. No fundo, ele sugere
que nós façamos da vida uma
obra de arte. 

E - Como Freud trata essa ques-
tão do prazer?

RA - Continuando na re l a ç ã o
e n t re prazer e o belo, posso dizer
que o belo tem uma função sin-
gular em relação ao desejo. A
nossa natureza inconsciente é
fundamentalmente desejante. O
belo para Freud é o belo subli-
mado. É exatamente a cons-
t rução de certas re p re s e n t a ç õ e s
para colocar no lugar de algu-
mas que você não pode, dos ver-
d a d e i ros desejos. E o que está na
base da nossa vida, para Fre u d ,
são os desejos sexuais – o belo é
um efeito da sublimação na cul-
tura daquilo que em mim é dese-
jo sexual. Na verdade, a nossa
vida, segundo Freud, é sustenta-
da pela sexualidade, como ener-
gia vital que temos em todos nós.
F reud fala em pulsões: ele diz
que a mais importante pulsão é
a de morte, porque é a pulsão
que vem ao encontro do desejo,

do prazer. O prazer sempre quer
mais prazer. O prazer deseja a
plenitude e, para Freud, ela só é
possível na morte. O verd a d e i ro
prazer tem a ver com a mort e ,
com o nirvana, com a negação
do mundo; com a negação de
tudo isso que a civilização nos
o f e rece como prazer. Então,
existe de um lado a lógica da ci-
vilização e de outro a lógica do
p r a z e r. A lógica da civilização
nega, condena. A civilização vai
colocar substitutos ao prazer. Ela
vai nos prometer o amor ro m â n-
tico, a felicidade. Nem o amor
romântico, nem a felicidade
existem. São simulacros, menti-
ras colocadas na nossa fre n t e ,
estampadas nos o u t d o o r s n o s
dizendo: você é feliz se você
fumar isso, se fizer aquilo, se
puder comprar isso. O prazer
está ligado a alguma coisa que
vai me reenviar a mim mesmo,
está ligado à morte.  A vida está
ligada ao princípio de re a l i d a d e ,
ou seja, a tudo isso que se con-
figura como civilização.

E - O que é o prazer? Ele vai estar
sempre associado à felicidade? 

RA - Mas a gente nem sabe o que
é felicidade... porque essa felici-
dade que é vendida aí – ter di-
nheiro, poder comprar isso ou
aquilo. Felicidade é ser – e para
ser não precisa nada. Então, você
pode ser no deserto comendo
inseto e ser aqui. É mais difícil ser
aqui do que no deserto. Uma das
maiores torturas é você não ter
dinheiro na cidade, é você entrar
num shopping sem ter um tostão,
sem ter cartão de crédito. E aí?
Está tudo ali para você comprar e
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O prazer está ligado
a essa busca de

beleza, e a busca de
beleza está ligada ao

amor que nos leva 
à sabedoria





você não pode. E você fica dese-
jando, desejando... É por isso que
Schopenhauer coloca o sofrimen-
to no âmago do desejo. Então, eu
acho que o prazer precisa ser
encontrado por cada um de nós. 

E - Como funciona o prazer na
cabeça da criança?

RA - A criança tem uma ma-
neira muito especial de ser no
mundo. Na definição de Freud, a
sexualidade da criança é perv e r-
sa e polimorfa. Ela sente prazer
com o vento que bate no ro s t o ,
com o ato de se alimentar, de
d e f e c a r. O prazer dela está livre e
c i rcula também livremente pelo
corpo, daí Freud tentar conceitu-
ar essa sexualidade como per-
versa e polimorfa. A criança tem
uma capacidade única de inte-
ragir sempre de forma inteira
com todas as coisas: ou ela está
completamente feliz ou comple-
tamente triste. A criança não
consegue fazer pactos com a
realidade como nós fazemos.
Nós aprendemos a falar de um
jeito com o pai, de outro com a
mãe só para conseguirmos algu-
ma coisa. Eu estou falando da
criança que está vivendo ainda
essa integridade do ser que
depois a gente vai perdendo. E u
diria que à medida que a gente
envelhece nos tornamos cri-
ança, tentamos recuperar essa
capacidade de sentir prazer, de
viver o belo, porque a gente
abdica do prazer quando faze-
mos aquilo que a civilização nos
diz ser prazer. Seja a droga, a
discoteca, seja isso ou aquilo,
somos conduzidos a fazer
opções que são vendidas pelo

m e rcado. Por isso o grande de-
mônio atual é o m a r k e t i n g, por-
que ele vende tudo.

E - E o prazer do torcedor?

RA - O torcedor sofre muito mais
do que sente prazer. Ele é maso-
quista, só. Ele está chamando
aquilo de prazer mas não é não.
É sofrimento total.

E - Você falou em masoquismo.
Como se dá esse tipo de prazer?

RA - Mesmo Sade (escritor francês
que deu origem ao termo sadis-
mo), buscando as formas perver-
tidas de prazer, não o está
atingindo. Sade era um rebelde,
ele queria fazer um viés contra o
puritanismo eclesiástico, daí ele
parte para a perversão. É preciso
entender que Sade não está nos
oferecendo a fórmula da felici-
dade, do prazer. É simplesmente
o prazer contra os valores do
mundo cristão.

E - Como conjugar prazer com a
vida moderna, regida pela lógi-
ca da produção e da com-
petição?

RA - O que o mundo moderno
exige de nós é uma coisa terrível
chamada competência, e ela
exige que você se torne escravo
do sistema. Você não pode ser cri-
ador no sistema, você tem que
repetir as regras. Porque o ato cri-
ador é sempre rebelde. O criador
é aquele que não responde como
deveria responder ao sistema.
Então, é impossível você se tornar
um verdadeiro criador se você
está buscando a sobrevivência.
Na sobrevivência você tem a
escravidão, o estado de você ter
que corresponder àquilo que é
esperado de você.

E - Para ter prazer intelectual
você teria que estar fugindo da
lógica do sistema. A lógica é não
deixar você criar. Então, como
ter prazer intelectual? 

RA - Eu considero que o intelectu-
al está a serviço do sistema. É um
p rograma inventado pelo sis-
tema. Ele o reproduz. Nesse senti-
do, ele “sente prazer” em anali-
sar filmes, obras de arte. Ele vai
ao cinema, ele comenta. Falando
bem ou não, ele reproduz. Ele é
um sofista.

E - Tem gente que sente prazer
trabalhando muito...

RA - Isso é uma perversão (risos).
É o w o r k h o l i c. Você precisa traba-
lhar para ganhar muito dinheiro ,
p o rque com pouco dinheiro você
sabe que não dá para viver.
Então, você vai em busca de mais
trabalho e aprende a gostar. São
os escravos que não conseguem
sequer visualizar a própria condi-
ção de escravo. 
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O prazer sempre
quer mais prazer.
O prazer deseja a
plenitude e, para

Freud, ela só é 
possível na morte





avar as mãos a todo momento, con-
tar objetos, ver se o gás está mesmo
desligado, ter tiques nervosos, arru-
mar a casa mesmo quando ela já
está super arrumada, verificar a toda

hora o saldo bancário pela Internet ou acessar, de
meia em meia hora, a caixa de e-mails: quem não
tem pelo menos uma dessas manias? Uma
pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) revela
que duas em cada cem pessoas adquirem manias
durante a vida. Secretas ou públicas, provocando
estranhamento e risadas, elas são comuns a quase
todos os seres humanos, pela simples necessidade
da sensação de bem-estar.

No Dicionário Aurélio, mania é “uma excentrici-
dade, extravagância, esquisitice, gosto exagerado
ou imoderado por alguma coisa”. De acordo com
as teorias evolucionistas, alguns hábitos foram
essenciais para o desenvolvimento e a preservação
da espécie humana. Os antepassados prudentes e
precavidos foram os que sobreviveram, justamente
por estocarem alimentos, zelarem pela prole e
evitarem ameaças naturais. Sendo assim, ter uma
ou outra mania está dentro do quadro de normali-
dade.

O produtor de programas de televisão, Bruno
Dieguez, por exemplo, tem mania de organização.
“Não consigo continuar a fazer uma coisa se não
me organizar. Posso perder um pouco de tempo,
mas é melhor”, diz. Para quase tudo na sua casa
há um arquivo de computador, até mesmo para
controle do combustível e lista de supermercado.

A mania de organização vem da família: a avó
de Bruno arruma os remédios em ordem alfabética;
os pais, assim que trocam de carro, compram

caderno e caneta para anotar cada litro de gasoli-
na que entra no veículo; a casa tem nove ramais
para apenas duas linhas telefônicas; enquanto o
móvel feito especialmente para guardar os DVD’s,
não estava pronto, os mesmos ficavam em caixas
de CD numeradas, assim como numa locadora: as
embalagens originais guardadas em um local e os
DVD’s em outro.

“Eu me acho meio exagerado, mas aqui em casa
ninguém acha”, afirma Bruno, que controla o
combustível não só no caderno, como no palmtop.
“Às vezes, me irrito por não ter tido tempo de fazer
o controle. Foi por falta de tempo, não de organi-
zação”, revela o produtor, que tem como um dos
melhores passatempos criar listas e tabelas: “Você
sabe que não vai fazer tudo, mas só de colocar no
papel já dá uma sensação boa. Melhor ainda,
quando risco uma tarefa da lista”, relata Bruno,
que também coleciona mais de 1.700 latas de

CECILIA NÓBREGA, LIA KONSKIER, MARIANA SOBREIRA E NATHALIE MAYOR

Pequenos prazeres ou
grandes loucuras?
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Manias curiosas tornam o dia a dia 
mais prazeroso e um pouco... esquisito

Bruno Dieguez controla os gastos com combustível nos
mínimos detalhes

Mariana SobreiraL



alumínio. São todas organizadas por número ,
nome, marca, qualificação, capacidade, nacionali-
dade e tempo. A organização é garantida por dife-
rentes planilhas no Excel. 

A l e x a n d re Klang, estudante de economia, possui
25 pares de tênis, mantidos com impecável cuida-
do. Não é à toa que duram muito
e um deles, comprado há oito
anos, permanece com aspecto de
novo. “Eu lavo meus tênis de tem-
pos em tempos. Espalho eles pelas
janelas da casa para secar e os
mando para o conserto re g u l a r-
mente, mesmo que seja desne-
cessário”, comenta Alexandre ,
que não empresta os calçados
para ninguém. Motivo para tal
mania: o estudante não gosta de
repetir o sapato e gosta de combi-
nar o estilo do tênis com a ro u p a .
“ Tenho tênis pra ir ao Maracanã,
pra sair, ir à faculdade. Quando
meu pai compra um tênis bonito, roubo dele”, re-
v e l a .

O estudante de Desenho Industrial, Bru n o
Rodrigues, possui o estranho hábito de lavar a
cabeça todos os dias com shampoo e condicionador,
mesmo sendo careca. “Até hoje não sei se é porque
me sinto mais limpo ou se é apenas para seguir
todo o ritual e ordem do banho”, fala.

Na hora de dormir, Bruno só consegue pegar no
sono com o ventilador ligado – não pelo vento, mas

pelo barulho peculiar. “Não consigo dormir no
silêncio completo e nem com muito barulho. E tem
que ser o som do ventilador”, afirma Bruno que, em
casa, só come com as pernas cruzadas em cima da
cadeira. A posição de “índio” é sagrada. Se não
estiver assim, o estudante perde o apetite.

Aos 21 anos de idade, Alexandre Ades, estudante
de Engenharia Civil, é capaz de preencher sozinho
uma estranha lista de manias. Entre suas esquisi-
tices estão as de acender as luzes do corre d o r
(sendo que, quando elas já estão acesas, é pre c i s o
simular o ato), trocar as sílabas das palavras (ele
diria, por exemplo, que tem mania de trocar as
“sílavras das palabas”), além da paixão maior: o
F l u m i n e n s e .

Tricolor doente, Alexandre é capaz de cometer
loucuras pelo time. Assiste a jogos inteiros, seja no
Maracanã ou em casa, em uma única posição. Se o
Fluminense marca um gol, ele resiste à tentação de
se movimentar. “Minha expressão é de felicidade,
mas não posso me mover”, conta. Além disso, ele

faz praticamente uma coreografia
ao passar em frente ao clube e só
assiste aos jogos com determ i-
nadas roupas e pessoas. Recusa-se,
por exemplo, a ficar perto do seu
melhor amigo, também tricolor,
pois “dá azar”.

“Eu acredito que as minhas
manias ajudam o Flu. Tenho uma
teoria de que se todo mundo
estivesse focado no jogo, isso faria
o time ganhar. Acredito que não
controlo o placar, mas o influen-
cio”, afirma Alexandre. Sua
crença é a principal razão para
que sinta prazer em repetir as

estranhas manias.
Thiago Lucas tem o hábito de guardar as notas

fiscais de todos os produtos que compra, principal-
mente livros e CD’s. Não para controle das
finanças, mas porque considera que seja uma
forma de “voltar no tempo” quando desejar. Outra
mania do estudante de jornalismo é fazer as
refeições acompanhado apenas pela televisão: “É
muito tédio comer olhando para os azulejos da co-
zinha. Como não gosto de ser interrompido durante
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Organização é a palavra de ordem na coleção de latas de
Bruno 

“Tenho tênis pra ir ao
Maracanã, pra sair, ir

à faculdade etc.
Quando meu pai
compra um tênis

bonito, roubo dele”
Alexandre Klang
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as refeições, só almoço e janto vendo TV”, justifica.
Outra mania é perfume. “Perfume é momento. Se

q u e ro sexo, por exemplo, tenho o perfume que me
deixa mais selvagem”, revela o estudante, que gosta
de rotina e se acha “super normal”. “Todas as pessoas
têm manias estranhas, mas algumas são hipócritas,
só falam das manias dos outros”, completa.

O que dizer, então, da professora aposentada
Erilda Bittencourt, que além de ter seu funeral
todo pronto, já criou um asilo para sapos de ru a
durante a adolescência? Erilda tinha cerca de 60
sapos e chegou a perder um namorado por conta
do hábito, considerado por muitos como anor-
m a l .

De acordo com o psicólogo Paulo César
Guimarães, o limite entre o normal e o patológico
é muito tênue. “As pessoas lidam com o impulso,
que nem sempre vem da consciência e, portanto,
não conseguem controlar”, afirma Paulo César,
que já teve em seu consultório um homem com
mania de sempre passar a mão na orelha direita ao
ver uma mulher loira andando e uma paciente que
limpava a casa o dia inteiro, devido a um proble-
ma sexual.

Há pessoas que se tornam prisioneiras dos
próprios rituais. A mania mais estranha que
chegou ao consultório foi a de um homem de 45
anos que não tocava em nenhum tipo de maçane-
ta, andando sempre com um pano no bolso. Houve

também a história de uma mulher que não levan-
tava da cama sem bater sete vezes com o pé direito
no chão e repetia o ato a cada vez que mudava de
ambiente. Em qualquer dos casos, trata-se de uma
satisfação ou dissimulação dos impulsos.

Enquanto a mania não é obsessivo-compulsiva,
tudo bem. Um hábito deixa de ser comum e
saudável quando o indivíduo não consegue se
dominar e sofre com isso. Pesquisas norte-ameri-
canas revelam que mais de cem milhões de pessoas
no mundo inteiro sofrem de TOC (Tr a n s t o rn o
Obsessivo Compulsivo). Também conhecida como
DOC (Distúrbio Obsessivo Compulsivo), a doença é
crônica, exige tratamento e tem como principal
problema o longo período entre os primeiros sin-
tomas e a busca de auxílio médico.

Com muito prazer 7

Bruno controla todos seus gastos também pelo palmtop

Manias estranhas? Nem tanto...
• Roer unhas;

• Estalar os dedos, costas, pescoço e tornozelo;
• Lamber a tampa do iogurte;

• Somar os números das placas de carros;
• Ler no vaso sanitário;

• Batucar em mesa, cadeira ou em qualquer lugar;
• Colocar o dedo no bolo;

• Olhar-se no espelho o tempo todo;
• Pentear o cabelo várias vezes ao dia;

• Tirar meleca no carro(eca!).

Mariana Sobreira



O que caracteriza o TOC é a
repetição, a falta de finalidade e o
fato de a pessoa não controlar o
pensamento ou ato. As vítimas da
doença são como Sísifo, persona-
gem do clássico Odisséia. Como
castigo por enganar Zeus, Sísifo foi
condenado a levar uma pedra
enorme até o topo de uma mon-
tanha para vê-la rolar até o solo e
fazer tudo de novo. “Onde estaria
sua tortura se, a cada passo, a
esperança de conseguir o aju-
dasse?”, reflete o escritor francês
Albert Camus no livro O mito de
Sísifo: ensaio sobre o absurdo. Os obsessivo-compul-
sivos têm a consciência de que seus pensamentos e
atitudes são ilógicos, mas, como Sísifo, não con-
seguem se livrar da condenação imposta por suas
mentes.

Grandes nomes da história sofreram de TOC.
Santo Inácio, por exemplo, antes de se converter,
era um soldado extremamente vaidoso. Por muito
tempo, o fundador da Companhia de Jesus não
conseguiu se livrar da culpa pela antiga vida fútil e
desenvolveu a mania de confessar sempre os mes-
mos pecados. Já Kurt Gödel, um dos mais impor-
tantes matemáticos do século XX e melhor amigo

de Albert Einstein, tinha pavor de
ficar doente. Parou de comer com
medo de ser contaminado pela
comida.

O filósofo alemão Imannuel Kant,
dominado por manias de “sol-
teirão” assumido, inspirou o diver-
tido livro A vida sexual de Kant, uma
brincadeira do jornalista francês
Frédéric Pagè. Entre os costumes do
filósofo, o mais comum era se
encontrar com um grupo de amigos
na casa de um deles e cochilar com
todos para, então, despertar e con-
versar sobre o mundo.

Personalidades atuais também ganham fama
não apenas pelo trabalho, mas por estranhas
manias. O jogador de futebol David Beckham, por
exemplo, sempre guarda na geladeira um número
par de latinhas de refrigerantes e o cantor Roberto
Carlos lava as mãos 16 vezes antes de entrar no
palco.

É preciso entender que nem toda mania tem ló-
gica para existir e que qualquer um pode ser objeto
de conversas e alvo de risadas. As manias, neuroses
e obsessões aqui descritas não são exclusividade de
estudantes, filósofos e artistas. Todo mundo, com
certeza, tem alguma esquisitice para contar.

Melhor é impossível
O filme mostra as estranhas

manias do personagem Melvin,
um obsessivo-compulsivo inter-
p retado por Jack Nicholson. Os
e s p e c t a d o res se deliciam com
hábitos esquisitos do perso-
nagem como almoçar na mesma
lanchonete todos os dias, não
pisar em rachaduras da calça-
da, lavar as mãos após tocar
pessoas e objetos e abrir e
fechar as trancas re p e t i d a-
m e n t e .

Dormindo com o inimigo
A personagem interpre t a d a

por Julia Roberts vive um casa-
mento perfeito, até que começa
a ser espancada pelo marido
por não seguir suas manias:
deixar a ponta da toalha virada
em determinada posição e ali-
nhar as latas de condimentos,
entre outras.

Monk
A série Monk, transmitida pelo

canal USA e estrelada por To n y
Shalhoub, mostra a vida de um
detetive capaz de solucionar os
crimes mais complicados de São
Francisco utilizando métodos
pouco convencionais. Entre as

esquisitices de Monk estão a sime-
tria, obsessão por limpeza, medo
de germes, de altura e horror a
multidão e a leite. Em sua segun-
da temporada, Monk bateu re-
c o rdes de audiência nos Estados
Unidos, sendo assistida por mais
de 5,6 milhões de telespectadores.

Maníacos do telão e da telinha

“As pessoas lidam
com o impulso, que
nem sempre vem da

consciência e, 
portanto, não 

conseguem controlar”
Paulo César Guimarães
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coisa não está
nem na part i-
da e nem na
chegada, mas
na travessia”.

A frase é de Guimarães Rosa e
mostra que o caminho, às vezes, é
á rduo, mas que o resultado pode
ser sensacional. E é essa possibili-
dade que motiva os c h e f s, os co-
z i n h e i ros profissionais, as empre-
gadas e aqueles que encaram a
culinária apenas como h o b b y.
Quem vê a comida como simples
f o rma de saciar a fome pode
descobrir com esses amantes da
g a s t ronomia que, para o ver-
d a d e i ro apreciador da boa mesa,
o ritual começa muito antes do
que se imagina. A escolha da
louça, a seleção dos ingre d i e n t e s ,
o ambiente onde a pessoa vai co-
zinhar: tudo isso influencia dire-
tamente o resultado final.

Os chamados chefs de cuisine
podem ser considerados ver-
dadeiros artistas, já que o traba-
lho exige criatividade e talento,
além de esforço, determinação e
estudo. A vida desses profissio-
nais pode parecer fácil, vista sob
a ótica glamourosa exposta pelas
revistas especializadas, mas a
atividade é, na realidade, exte-

nuante. Muitas horas do dia são
passadas dentro da cozinha,
entre o calor do fogão e as pa-
nelas, com um só objetivo: satis-
fazer o paladar dos clientes e,
assim, lhes dar muito prazer.

Um dos c h e f s mais badalados da
atualidade, Felipe Bronze, de ape-
nas 26 anos, ganhou notoriedade
por sua cozinha à base de combi-
nações diferentes, como, por e-
xemplo, o s u s h i de moqueca de
camarão, as vieiras aro m a t i z a d a s
na água de papaia e os guiozas de
rabada. “Quero causar surpre s a ,
impacto visual, brincar com o
sabor e o aroma”, afirma. Sincero ,
Felipe – que abriu recentemente o

restaurante Z Contemporâneo –
não esconde que trabalhar 15
horas por dia é cansativo, mas
que quando se faz o que se gosta
as coisas ficam bem mais fáceis.
“ Talento sem trabalho não serv e
de nada”, diz. Para ele, um bom
p rofissional deve ter garra para
estudar e vontade para se dedicar
de corpo e alma.

O renomado francês Claude
Tro i s g ros, que escolheu o Rio para
viver há mais de 24 anos, está à
f rente do restaurante Olympe e é
categórico: “Nasci literalmente
na cozinha”. Claude é a terc e i r a
geração de uma família de c h e f s.
“Está no meu sangue, nunca pen-

BRUNO SIMPSON, CLAUDIA BOJUNGA E ERIKA GERMANO

O prazer da
boa mesa
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Amantes da gastronomia revelam os segredos da arte

A difícil arte de combinar sabores, aromas, cores e texturas

A“



sei em fazer outra coisa”. Ele re-
vela que uma das alegrias em
p reparar pratos é a liberdade de
misturar sabores, cheiros e espe-
ciarias. O prazer de criar e desco-
brir novos produtos e técnicas é,
segundo ele, “a arte da cozinha”.

E se gastronomia e arte estão
tão intimamente ligadas, não é
de se estranhar a enorme quanti-
dade de filmes que têm a comida
como o protagonista de suas
histórias. O filme A festa de Ba-
b e t t e ilustra a declaração de
Claude Troigros de que “cozinhar
é dar prazer e felicidade a seus
convidados”. A francesa Babette
é acolhida por duas senhoras
cuja religião não permitia pra-
z e res de nenhum tipo, nem
mesmo o da boa mesa. Certo dia,
ela descobre que ganhou na lote-
ria e resolve gastar todo o prêmio
em um banquete para os amigos
do pequeno vilarejo da Dina-
marca. Nesse momento, revela-se
a satisfação do cozinheiro em ver
os outros se deleitando com sua
obra. 

Desde a seleção dos alimentos,
que Babette manda vir direta-
mente de Paris, ao modo como a
mesa é posta, todos os detalhes
são minuciosamente pensados
pela mestra-cuca. Seus convida-
dos se deliciam com o banquete,
enquanto ela, sem sair da cozi-
nha, transparece prazer. Um dos
presentes se refere a ela como
alguém capaz de transformar um
jantar em uma espécie de caso de
amor, uma relação intensa em
que é impossível distinguir entre
o apetite físico e o espiritual.

O u t ro filme que retrata a temáti-
ca da paixão relacionada à culi-
nária é Como água para chocolate.

O diretor Alfonso Arau conta uma
história de amor através das
paixões e sensações reveladas pela
arte culinária. Ambientado no
México do início do século passa-
do, o filme mostra um ro m a n c e
p roibido entre Pedro e Tita. A
jovem prepara pratos elaborados
que transmitem a quem os degusta
seus verd a d e i ros sentimentos e,
assim, expõe suas emoções ao
amado, conquistando-o. 

Mas a alquimia dos sabore s
também tem outros efeitos bem
menos passionais. A culinária é
igualmente terapia, re l a x a m e n t o
e válvula de escape do cotidiano
e s t ressante. A jornalista Louise
Araujo, de 24 anos, que cozinha
no tempo livre, é uma das pessoas
que vêem, na gastronomia, um
h o b b y. “Gosto de cozinhar vendo
T V, para aliviar a tensão. Assisto
a um jogo de futebol, enquanto
bato a massa do bolo”, conta. 

Fazer comida é uma atividade
que alguns consideram uma arte.
Cada prato do artista-cozinheiro
requer muita criatividade, uma
das características mais atraentes
dessa ocupação. “Cozinhar é um
trabalho que me dá muito prazer,
porque não é chato, é apaixo-
nante, você pode criar todos os
dias. Você tem liberdade para
isso”, diz o chef Dominique Odin,

30 anos, à frente do restaurante
Le Saint Honoré, um dos mais
chiques do Rio. O c h e f F e l i p e
B ronze, do Z Contemporâneo,
fala como funciona para ele o
processo de criação: “Uma nova
idéia pode surgir a qualquer
hora, seja num i n s i g h t, num
sonho ou comendo em um
restaurante. Não segue uma
norma”, revela.

Todo esse ritual que envolve o
ato de cozinhar, faz parte do dese-
jo das pessoas de praticarem a
culinária, empregando alimentos
com funções específicas para
atingir o objetivo final: a satis-
fação. Por isso, muito do prazer
de quem gosta de cozinhar está
associado à idéia de agradar ao
o u t ro. “Na verdade, o que mais
gosto é de ver as pessoas apre-
ciando o resultado, aprovando a
comida que fiz”, afirma Maria
Te reza, uma das idealizadoras e
também professora do tradicional
curso de culinária As Marias. O
c h e f Dominique Odin conta que
adora pro p o rcionar um momento
especial para seus clientes: “Quan-
do cozinho para as pessoas que
vêm ao meu restaurante, faço
com a mesma emoção com que
faria se fosse para mim”.

Para Roberta Ciasca, dona do
bufê Coisas para Comer, propor-
cionar novas experiências às pes-
soas e senti-las atentas àquilo
que estão saboreando é o maior
prazer ao cozinhar. Roberta des-
cobriu a vocação após uma tem-
porada em um dos mais con-
ceituados cursos de gastronomia
do mundo, o Cordon Bleu. Na
segunda semana de curso ela
teve certeza de que queria cozi-
nhar para o resto da vida. Voltou
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“Cozinhar é dar 
prazer e felicidade 
a seus convidados” 

Claude Troisgros





da França decidida a fazer da
gastronomia sua profissão. 

Roberta ressalta que o resulta-
do final depende diretamente da
maneira como o prato é prepara-
do. “Preciso me apaixonar por
tudo que estou fazendo, preciso
sentir que aquilo está realmente
p e rfeito, preciso cozinhar para
mim também”, afirma a c h e f.
“Comer é um dos maiores pra-
z e res que existem. Na minha
opinião de profissional, o que
mais me agrada é fazer parte do
processo de elaboração daquilo
que se tornará um dos maiores
prazeres da vida”, acrescenta.

O talento para cozinhar é um
dom que nem todos têm. Não é
simples de ser aprendida. An-
tigamente, a mãe ensinava para
a filha, passando o caderno de
receitas e dizendo que cozinhar
bem era uma das obrigações que
eram intrínsecas ao contrato do
matrimônio. As mulheres foram
durante muito tempo para a

cozinha por obrigação. Muita
coisa mudou depois da emanci-
pação feminina, quando as mu-
lheres começaram a trabalhar.
Não há como determinar o
momento histórico em que os
homens passaram a ir efetiva-
mente para a cozinha, desco-
brindo o prazer gastronômico e o
de compartilhar suas criações
com esposas e amigos. 

Para os homens, a relação com
a culinária começou como sim-
ples lazer, coisa de fim de sema-
na, e aos poucos se tornou algo
mais sério. Tanto que a maioria
dos grandes c h e f s da cozinha
internacional é do sexo masculi-
no. Paul Bocuse, Gaston Lenotre,
F e rron Ádria, Cristopher Car-
pentier são alguns dos nomes
mais respeitados da gastronomia
mundial. Esse interesse cada vez
maior do homem pela culinária
pode ser explicado, no caso
b r a s i l e i ro, pelo número de homens
que moram sozinhos, solteiros,
separados ou viúvos – e que
acabam sendo obrigados a lidar
com o fogão (41 milhões de
brasileiros, só no último censo).
Hoje em dia, é muito mais fácil
encontrar homens assumindo
seus postos nas cozinhas, definin-
do – sozinhos ou não, mas cheios
de certeza – o que fazer e como
utilizar esse espaço, que até

algum tempo atrás era exclusiva-
mente feminino.

Segundo o estudante do terceiro
período do curso de Gastronomia
da Universidade Estácio de Sá,
Ricardo Marques, de 21 anos, a
procura masculina por esta car-
reira é consideravelmente maior
que a feminina. “Dos 16 alunos
da minha sala, 11 são homens.
De seis matérias que tenho, qua-
tro são ministradas por profes-
sores homens”, declara Ricardo,
que pretende fazer um curso no
exterior para aprimorar a técni-
ca. “Estou querendo viajar para
Suíça, França ou Espanha e fazer
um curso especializante em
culinária de doces. O que me
agrada também é que cozinhar,
além de ser uma excelente te-
rapia, me traz a satisfação de
saber que estou alimentando
alguém e que essa pessoa está se
deliciando com que eu fiz” –
acrescenta ele.
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“Quero causar
surpresa, impacto

visual, brincar com o
sabor e o aroma”

Felipe Bronze



Chef Dominique Odin

O desenvolvimento da técnica culinária se deu a
p a rtir da evolução do homem no seu processo de
civilização. Começando pela pré-história e passan-
do pelos períodos antes e depois do descobrimento
do fogo, que é elemento essencial para a
p reparação dos alimentos. A comida cozida tem
apenas quatro mil anos. Antes disso, os alimentos
eram servidos frescos. Eles só começaram a cozi-

nhar quando precisaram levar comida para a guer-
ra. A cozinha é uma alimentação de guerra. O
homem aperfeiçoou-se à medida que foram
d e s c o b e rtos novos utensílios e novos alimentos para
s e rem incorporados à preparação das refeições. A
cozinha grega pode ser considerada a mãe da
culinária Ocidental. Os primeiros cozinheiros
foram padeiros e ofereciam seus pães aos deuses. 

Curiosidades históricas



esde Jack, o Estripador, que ater-
rorizou Londres no século XIX ao
matar sete prostitutas, os s e r i a l
killers ganharam os noticiários e
foram retratados diversas vezes no

cinema. Perversos, inteligentes e difíceis de serem
identificados, eles matam por prazer. “Em geral,
são pessoas acima de qualquer suspeita, que sabem
como é o comportamento de alguém normal e
constroem uma personalidade para fins sociais”,
diz a pesquisadora Ilana Casoy, autora dos livros
Serial killer: louco ou cruel? e Serial killers: made in
Brazil.

Na telona, uma das cenas mais
marcantes e conhecidas em todo o
mundo é a passagem em que
N o rman Bates ataca, com uma
e n o rme faca, uma garota num
boxe de banheiro. O clássico
Psicose, de 1960, do diretor Alfred
Hitchcock, foi inspirado em Ed
Gein, suspeito de ter matado 15 pessoas nos Estados
Unidos, na década de 1950.

Serial killers são assassinos que cometem uma
série de homicídios com algum intervalo de tempo
entre eles. Começam a agir entre os 20 e os 30 anos
e escolhem suas vítimas ao acaso. Selecionam, no
entanto, as mais fracas dentro do estereótipo que
elegem. Elas têm o mesmo perfil, a mesma faixa
etária e são mortas sem razão aparente. O fato de
não serem considerados normais não significa que
os serial killers não tenham consciência do que
fazem.

“Esses criminosos não conhecem sua vítima e
levam uma lembrança ou troféu de cada assassi-

nato cometido. Para eles, a vítima é apenas objeto
de sua fantasia. Sentem-se superiores aos outros,
acreditam ser muito espertos, têm autoconfiança e
muitas vezes jogam com a polícia. Têm motivo psi-
cológico para matar e necessidade de controle e
dominação. Infelizmente, só param de matar
quando presos ou mortos”, explica a pesquisadora.

Estudos sobre assassinos em série constataram
que a maioria é portadora do Tr a n s t o rno de
Personalidade Anti-social – sinônimo de psicopata.
Suas atitudes explicam-se pelo fato de estarem sem-
pre em busca do seu próprio prazer. Solitário, o psi-

copata costuma agir como se tudo
fosse permitido. Ao matar, humi-
lha a vítima, para reafirmar seu
poder e realizar sua auto-estima.
Para que haja prazer é realizado
um circuito energético interno do
psiquismo, da libido. Chega a
p a recer hollywoodiano, mas a
maioria dos fatos reais é muito

mais violenta. E não existem apenas no exterior.
Por estas terras também passeiam muitas mentes
agressoras. 

O famoso caso do motoboy Francisco de Assis
Pereira, conhecido como o Maníaco do Parque, está
longe de ser esquecido. Em São Paulo, o serial  killer-
brasileiro atraía jovens morenas, com a promessa
de torná-las modelos, e as levava para o Parque do
Estado. No meio do mato, estuprava e torturava
suas vítimas antes de estrangulá-las. 

“O serial killer precisa repetir esse rito, que tem a
ver com a sua história de vida. A característica
comum entre eles é que se sentem ‘um nada’, a não
ser na hora em que estão matando. O crime só gera

Janeiro/Junho 200412

ANA CAROLINA WANDERLEY, DANIEL VARSANO, NATHALIA WATKINS E RENATA MACHADO

Prazer, meu nome é morte
Na vida real ou na ficção, a satisfação mórbida

no sofrimento do outro gera polêmica

O Brasil tem um
assassinato a cada

doze minutos
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prazer se for feito nesse ritual” – explica a psicana-
lista Leila Sahlit.

“Tinha facilidade em convencer as mulheres”,
disse o motoboy ao ser interrogado pela polícia. Em
seu depoimento, revelou que a memória dos crimes
o perseguia à noite. Ele afirmou que acordava
suado e, com o passar do tempo, era seduzido pela
memória do que havia acontecido e sentia prazer
com a lembrança do que fizera. 

Rapaz comum, nada em sua aparência indicava
as barbaridades que cometeu. A psicanalista conta
que Pereira relatou ter morado perto de um mata-
douro na infância e que ver a matança lhe causa-
va sofrimento.

“Houve uma inversão de papéis. É como se
fechasse um ciclo ao inverter alguns aspectos da
situação dramática. Antes, ele se identificava com o
animal acuado. Depois era ele quem dominava, e
isso gera libido”, observa Leila.

O Maníaco do Parque confessou ter matado 11
mulheres, entre 1997 e 1998 e foi condenado a 271
anos de prisão. 

O crime no cenário urbano
No dia 3 de novembro de 1999, a mesma São

Paulo testemunhou uma cena incomum, ainda que
considerando os índices de violência da cidade. Em
um shopping da Zona Sul, uma sala de cinema foi
invadida por um jovem de 24 anos, que, com uma
submetralhadora americana Cobray 9 mm, matou
três pessoas e feriu outras quatro. O jovem era
Mateus da Costa Meira, estudante de medicina.

Tido como problemático, Mateus era pessoa de
poucos amigos e contava com um agravante: era
viciado em cocaína. Fã de filmes violentos, chegou
a ficar internado por nove dias em uma clínica des-
tinada a usuários de drogas e pacientes psiquiátri-
cos antes do episódio. Consumidor de medicamen-
tos anti-depressivos, o jovem possui um distúrbio
persecutório – quadro de esquizofrenia caracteriza-
do por uma mania de perseguição –, que poderia
ter se agravado com o uso de entorpecentes. 

Traçado um perfil que foge aos limites da nor-
malidade, discutiu-se, à época, se Mateus tinha
consciência do que estava fazendo – e se tinha, por
que o teria feito. Em sua sentença, no entanto, ele
não é considerado doente mental. “Ele planejou o
crime e queria matar em grande estilo”, leu a juíza
Maria Cecília Leone, após o julgamento que resul-
tou em 120 anos e seis meses de pena para o estu-
dante. Ainda que sob o efeito de cocaína, Mateus
teria conhecimento de seus atos – e os teria pratica-
do por prazer.

O caso, que ficou conhecido como o episódio do
“atirador do s h o p p i n g”, é mais um expoente de uma
grave crise que faz da violência um traço re c o rrente do
cotidiano. Apesar de real, a trajetória de Meira pode-
ria ter saído das páginas de um romance policial.
Mais especificamente, de um dos mais de 20 livro s
publicados pelo mineiro Rubem Fonseca. Com obras
adaptadas para o cinema e a televisão, Rubem tra-
balhou na polícia antes de se tornar escritor. Desde o
p r i m e i ro livro, lançado em 1963, adotou um universo
específico para amarrar sua narrativa: a violência.
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O caso do médi-
co inglês Haro l d
S h i p e r, conside-
rado o maior s e r i-
al killer da histó-
ria, assusta. Seu
método, infalí-
vel, não deixava
marcas. Com al-

tas doses de injeções de morfina,
Shiper, de 56 anos, tirou a vida de

215 pessoas, sem, porém, assumir
os crimes. Apesar das evidências,
recolhidas por legistas, sua fa-
mília – mulher e dois filhos, já
adultos – permaneceu a seu lado,
sem acreditar que um homem de
aparência tão amena, sempre
prestativo e educado, pudesse ser
o mais tenebroso assassino de
que se tem notícia.

O que motivou Shiper a come-

ter os crimes continua um mis-
tério. O mais provável é que o
médico o tenha feito simples-
mente pelo prazer mórbido de
ver suas vítimas perdendo, aos
poucos, a vida. Em apenas um
dos casos, tirou proveito pes-
soal, quando adulterou o tes-
tamento de uma senhora já
idosa, para se beneficiar de sua
h e r a n ç a .

Da Inglaterra, o maior serial killer da história 



Autora de Os crimes do texto: Rubem Fonseca e a
ficção contemporânea, a professora Vera Lúcia
Figueiredo destaca que o tratamento do tema feito
pelo autor foge da literatura de horror, que utiliza a
crueldade como chamariz para o leitor. “Na obra
de Rubem, o prazer de matar nunca está presente
pelo prazer de matar”, ressalva. A questão da vio-
lência, então, aparece relacionada à relativização
dos valores, em uma linha que chega até à rela-
tivização do próprio valor da vida. 

“Se a verdade é relativa, não há um parâmetro
fixo a partir do qual você possa julgar o que é bom
e o que é mau. Assim, se o valor da vida também é

relativo, dependendo da situação, do contexto,
matar ou não matar vai depender desse valor que
está sendo conferido à vida naquele momento
determinado”, avalia.

Segundo Vera, o psicopata não existe para
Rubem, conseqüência do fato dele não fazer qual-
quer abordagem psicológica na construção de seus
personagens. O prazer de matar, assim, entra na
obra do autor por meio de duas vertentes: a filosó-
fica e a social. Do lado das contradições sociais, a
professora destaca o conto “Passeio Noturno”, pu-
blicado no livro Feliz Ano Novo, de 1975.

Nele, um empresário da classe média-alta carioca
encontra no prazer de matar uma fuga da rotina.
Ao voltar do trabalho, vive um ambiente familiar
completamente sem afeto, em que o grande valor é
o dinheiro. A partir daí, desenha-se o raciocínio de
que, se o valor da sociedade é o dinheiro, e tudo
gira em torno dele, ser lúdico em relação à vida
humana não é problema, já que ela não tem o
menor peso. Nesta dinâmica, o empresário faz do
ato de matar um esporte. 

“Isso está ligado à questão social, a um capitalis-
mo que desumaniza, a uma sociedade em que o
afeto não faz parte das relações humanas. Esse
homem espelha essa sociedade em que a vida do
outro, a vida do pobre, passa a não ter nenhum
valor, porque esse pobre, sendo pobre, não tem a
posse do dinheiro, que é o que valorizaria a vida
dele”, explica Vera.
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A professora Vera Lúcia Figueiredo: “o psicopata não
existe para Rubem Fonseca”

“Enfiei a chave na ignição, era
um motor poderoso que gerava a
sua força em silêncio, escondido
no capô aerodinâmico. Saí, como
sempre sem saber para onde ir,
tinha que ser uma rua deserta,
nesta cidade que tem mais gente
do que moscas. Na avenida
Brasil, ali não podia ser, muito
movimento. Cheguei numa rua
mal iluminada, cheia de árvores
escuras, o lugar ideal. Homem ou

mulher? Realmente não fazia
grande diferença, mas não
aparecia ninguém em condições,
comecei a ficar tenso, isso sem-
pre acontecia, eu até gostava, o
alívio era maior. Então vi a mu-
lher, podia ser ela, ainda que
mulher fosse menos emocionan-
te, por ser mais fácil”.

Trecho do conto “Passeio Noturno” (In:

FONSECA, Rubem. Feliz Ano Novo. São

Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 62)

“Passeio Noturno”: 
frieza e crueldade como fuga da rotina

Trecho do conto “Passeio Noturno”:
matar como esporte



Com oito milhões de armas de fogo em circu-
lação, o Brasil tem um assassinato a cada doze
minutos. De acordo com a Organização Mundial
de Saúde, o país é, ainda, campeão mundial de
homicídios em números absolutos. Se for conside-
rada a taxa por 100 mil habitantes, ocupa o ter-
ceiro lugar no mundo – perdendo apenas para a
Colômbia, devastada pela guerrilha há 30 anos, e
para El Salvador, que amargou uma guerra civil. 

O que mais assusta nas estatísticas, porém, é que
metade dos assassinatos é cometida por cidadãos
sem antecedentes. Gente que, se não tivesse uma
arma na mão, talvez não matasse. A maioria des-
ses crimes tem como cenário os grandes centros
urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. 

Foi subindo o morro, em uma dessas cidades, que
o cineasta João Moreira Salles expôs, junto com
Kátia Lund, a realidade de uma guerra civil. O pre-
miado documentário Notícias de uma guerra particu-
lar, de 1999, chegou às telas com a intenção de dar
voz aos dois lados do conflito no morro Santa
Marta, no Rio de Janeiro. Em 57 minutos, o filme
discute a nova configuração da violência urbana,
sem o pretexto, segundo Salles, de retratar o tráfico
como território de “seres patológicos, monstros”.

“O drama maior do problema da violência no Rio
de Janeiro é que cada vez mais pessoas que não são
monstros patológicos escolhem o crime como uma
maneira de estar no mundo. Isso é que é realmente
dramático”, lamenta.

Apesar do cuidado, é inevitável constatar a pre-
sença do prazer em eliminar o inimigo – traço pre-
sente no discurso dos envolvidos. E, nesse ponto, o
sentimento parte tanto dos bandidos, como dos poli-
ciais. Salles destaca que a sua preocupação não está
na constatação do prazer em matar – o que, de acor-
do com ele, seria algo reconhecidamente patológico,
c i rcunscrito a um número reduzido de pessoas –,
mas na ausência de qualquer sentimento ao fazê-lo.

“O prazer em ferir, em matar, sem dúvida existe.
Mas o que me parece mais espantoso é a ausência
de qualquer sentimento no momento da morte.
Tornou-se uma coisa tão banal, tão fácil, tão desti-
tuída de qualquer valor, que não há mais o senti-
mento do pecado, do erro. Mata-se como se esmaga
um formiga que está passando. Matar é fácil”,
reflete.

O prazer de matar nos games
Além dos morros e da guerra civil urbana, um

novo fator fez da ida ao colégio, ao cinema, do
estudo ou do jogo de bola atividades secundárias
para vários grupos de adolescentes: os games. Até
mesmo adultos dividem suas re s p o n s a b i l i d a d e s
com o prazer da diversão eletrônica. 

Através deles, essas pessoas se expressam e,
muitas vezes, vivem seus momentos mais intensos
do dia. Os jogos, no entanto, estão ficando cada vez
mais violentos. O campeão das chamadas lan hou-
ses (casas de jogos) há cinco anos consecutivos é o
“Counter Strike” (mais conhecido como CS), que
simula guerrilhas urbanas, freqüentemente entre
traficantes e policiais, com direito a tiros e matança
com toda sorte de armas.

A maior rede de lan houses do país, a paulista
Monkey, confirma a liderança dos games violentos.
Marcelo Bressiani, de 33 anos, testa e aprova a
instalação de novos jogos nas cerca de 50 lojas da
rede. Segundo o jogador, é difícil dizer que as lans,
febres da juventude, possuem jogos violentos. Para
ele, mesmo os jogos como o lendário “Pac Man”, do
“Atari”, podem estimular uma aproximação com o
mundo da morte. 

“O Pac Man pulava em cima das tartarugas,
comia pílulas e fantasmas. Generalizando, posso
dizer que todos os games possuem alguma espécie
de violência”, diz Marcelo.
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A preocupação do cineasta João Moreira Salles está na
facilidade com que se mata



A diferença é que os games ganharam vida com a
tecnologia. Para os amigos Victor Freire, Eduardo
Rosário e Felipe Albuquerque, todos de 14 anos, o
jogo faz parte da rotina diária. E quanto mais
aumenta a competição, mais divertido fica elimi-
nar o inimigo das formas mais funestas possíveis.
Os adolescentes passam cerca de quatro horas
diárias, de segunda a sexta-feira, aprimorando a
arte de eliminar o oponente com categoria e muito
sangue. Nos fins de semana, o tempo em frente às
telas pode dobrar.

“No ‘CS’, as armas são como as reais. O legal é
matar o personagem do amigo e ver a reação dele
na lan”, diz Victor.

Mas a satisfação em ver a morte na tela não é
apenas dos meninos. A estudante Alisia Esteves, de
19 anos, também tem no “CS” seu maior prazer.

“Acabamos entrando na onda pelos amigos.
Vejo muitas meninas de 14 e 15 anos jogando CS.

Também gostamos de nos sentir ‘podero s a s ’ ,
explica a gamer, que joga cerca de cinco horas por
d i a .

O especialista Marcelo Bressiani acredita que a
sensação seja de vitória, e não que os games esti-
mulem a matança por raiva, ódio, rancor ou revol-
ta. Mesmo assim, muitas mães culpam os games
pelo comportamento agressivo dos filhos. 

Foi o caso de Itamárcia Marçal, que teve o filho,
de 16 anos, detido por ter atirado com uma arma
de ar comprimido em vizinhos, em Copacabana.
Ele e dois amigos atingiram três pessoas. Uma delas
ficou com uma bala alojada no pescoço e precisou
ser operada. 

“Esses jogos são sim os culpados pelo comporta-
mento dos adolescentes. Não podemos controlá-los
24 horas por dia, e eles passam muito tempo
comandados pelos games. A vida não é um jogo”,
lamenta.
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O “Counter Strike” simula conflitos urbanos e é o game mais jogado nas lan houses

MODUS OPERANDI: assegura o
sucesso do criminoso em sua
e m p reitada, protege a sua identi-
dade e garante a fuga. O modo de
agir é dinâmico e vai se sofistican-
do conforme o aprendizado do
criminoso e a experiência adquiri-
da com os crimes anteriores. 
R I T U A L: é o comport a m e n t o

que excede o necessário para a
execução do crime. Baseia-se nas
necessidades psicossexuais e é

crítico para a satisfação emo-
cional do criminoso. Rituais são
enraizados na fantasia e fre q ü e n-
temente envolvem parafilias,
como cativeiro, escravidão e posi-
cionamento do corpo, entre ou-
tras. Pode ser constante ou não.

A S S I N AT U R A: é uma combi-
nação de comportamentos, iden-
tificada pelo modus operandi e
pelo ritual. Não se trata apenas
de comportamentos inusitados.

Muitas vezes o assassino se expõe
a um alto risco para satisfazer
todos os seus desejos, perm a-
necendo muito tempo no local
do crime, por exemplo. Outras
vezes, usa algum tipo de amar-
ração específica ou um roteiro de
ações executadas pela vítima,
como no caso de estupradores em
série. Ferimentos específicos tam-
bém são formas de assinar um
crime. 

Os três elementos que conectam os crimes em série:



r ao Maracanã é um
ritual muito mais com-
plexo do que um leigo
sem time pode imagi-
n a r. Não significa ape-

nas ir ao estádio. Implica várias
outras coisas, como o encontro
com os amigos no bar, o chop-
pinho gelado... o gramado, as
bandeiras, os santinhos, terços e
outras superstições e, é claro, as
t o rcidas. Sem elas, um jogo não
acontece. O apito do juiz até
pode ser o barulho que anuncia
o começo da partida. Mas, o
ruído que movimenta o jogo
vem do coro uniforme dos torc e-
d o res. “Não existe nada igual ao
prazer de entrar pelo ‘Maraca’,
subir aquelas rampas já ouvindo
o grito da torcida, e quando
chego à arquibancada, aquela
imagem maravilhosa: o grama-
do, com todos os jogadores em
campo”, narra Andressa Leite,
21 anos.

“A torcida é um espetáculo
d e n t ro do clássico. Todos gritan-
do a mesma música como um
hino. É lindo”, completa Andre s-
sa, que só foi assistir a um jogo
de seu time no estádio há um
ano. E não é só de hinos que
vivem as torcidas. Muitas vezes,

t rechos de músicas também são
adotados como gritos de guerr a
contra o time adversário. “ L e-
vantou poeira!’ Só de escutar eu
já fico todo arrepiado”, co-
menta Paulo Carrilho que,
quando não está torcendo, pode
ser encontrado lecionando físi-
ca na UFRJ. 

Para a grande maioria dos cari-
ocas – jogadores e torc e d o re s ,
jovens e velhos – ir ao Maracanã
é um espetáculo à parte. O está-
dio, com 54 anos, passou recente-
mente por uma reforma, mas já
esteve ameaçado de ser demolido
para a construção de outro mais
moderno. Hoje, ele continua a
dar alegria aos cariocas e tem
muita história para contar. Foi o
palco onde quase 200.000 pes-
soas choraram a derrota brasi-
leira de 1950 para o Uruguai,

onde ocorreram gols fantásticos
como o de Roberto Dinamite, em
1976, contra o Botafogo. Presen-
ciou glórias e conquistas ines-
quecíveis. Enfim, brigas, amor,
ódio e felicidade, confraterniza-
ção e patriotismo.

“O Maracanã não é um sim-
ples estádio de futebol, e só quem
já viveu uma final de Maracanã
lotado entende esta afirmação. É
comparável somente à arena de
gladiadores do Império Romano.
Com uma diferença fundamen-
tal: os romanos traziam a morte,
enquanto os ‘gladiadores’ moder-
nos, como Pelé, Garrincha, Zico,
Roberto Dinamite e tantos outros,
trouxeram e trazem para sempre
vida e felicidade a uma multidão
de apaixonados”, filosofa o estu-
dante de direito Alex de Souza. 

Seja qual for o time, o carioca
veste a camisa e cria um apar-
theid social, em que cada torcida
possui seu gueto, seu bar. Que o
diga a criatividade das torc i d a s
contrárias ao Flamengo, que pa-
rodiaram a música “Poeira”, de
Ivete Sangalo, (adotada pelos fla-
menguistas) e a transform a r a m
em: “Favela...favela... favela...
silêncio na favela”. Peneirando o
p reconceito racial e social da

ANDRÉ BÜRGER, JOANA JAHARA E LETÍCIA FRANCO

Domingo, eu vou
ao Maracanã
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17

A dor e a alegria de torcer

“Se o Vasco perde
no domingo, é cara

e m b u rrada na segunda”
Daniel Silva
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música, não podemos esquecer
que a torcida rubro-negra repre-
senta a massa, o “povão” cario-
ca. Já os vascaínos são chamados
de portugueses, o famoso “baca-
lhau”, tendo como ícone os co-
merciantes e, principalmente, os
donos de botequins. O Flumi-
nense não esconde o conser-
vadorismo e traz uma torc i d a
mais tradicional, e o Botafogo
atrai a classe média urbana.“Em
dia de jogo não posso passar com
a camisa do meu time por alguns
locais, onde sei que torc i d a s
rivais se encontram”, re c l a m a
Valdenício Pereira, torcedor do
Vasco.

Mas o mesmo espírito que se-
para e contrapõe grupos também
une pessoas. O torcer acaba
sendo mais que um ato, torna-se
uma devoção, uma obrigação

civil-religiosa para os milhares de
associados de torcidas org a n i-
zadas. Para fazer parte de uma
delas não é preciso muito. “Basta
dar R$ 15,00 e levar uma foto
3x4. E se for menor de idade, tra-
zer uma autorização do pai”,
explica Rodrigo Pelluzzo, inte-
grante da Jovem Fla.

A filiação à torcida dá direito a
descontos em produtos, como
camisas, bonés e ingressos de
jogos. “E garante mais que isso. É
a carteira que comprova sua liga-
ção com o clube do coração,
como se você fosse parte inte-
grante dele”, completa Rodrigo.
Ele considera que estar no meio
da torcida organizada é muito
mais emocionante e que o senti-
mento de grupo faz o clássico
ainda melhor. “Se pudesse esco-
lher as coisas que mais gosto de

fazer, o ato de torcer estaria esca-
lado entre os primeiros itens”,
declara.

Há 57 anos os estádios brasi-
leiros são freqüentados por torci-
das organizadas. A Charanga do
Flamengo, fundada por Jaime de
Carvalho em 1942, foi a primeira
do Brasil. Nos anos de repressão
veio a segunda geração de
facções, surgida entre 1967 e
1970. Não inovou, mas tentou se
afirmar em um período difícil,
em que as baionetas calavam as
vozes da liberdade. A terceira ge-
ração surgiu nos tempos de aber-
tura e é a última formação das
grandes facções brasileiras. 

Em abril de 1976 nascia a Raça
Rubro-Negra, tendo Cláudio Cé-
sar como primeiro pre s i d e n t e .
Segundo Cláudio, ela foi uma
resposta aos “portugueses” do
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A Raça Rubro Negra é a maior torcida organizada do Rio de Janeiro



Vasco da Gama. E aos poucos foi
se tornando a maior torc i d a
o rganizada do Rio de Janeiro .
“No dia da estréia da Raça nós
tínhamos confeccionado 300 ca-
misas, mas apenas 50 foram
postas à venda. No jogo seguinte,
outras 50, e assim as pessoas
viam que a Raça estava crescen-
do”, conta Cláudio César. Alguns
anos antes, surgia a Força Jovem
do Vasco que, com a To rc i d a
Organizada, tornou-se uma das
principais torcidas vascaínas,
tanto em número como em pres-
tígio e poder dentro do clube.

A organização não fica só no
nome, e as torcidas levam isso a
sério. Como maestros, o monitor

e o puxador de cada uma delas
rege uma orquestra de milhares
de vozes apaixonadas, acompa-
nhadas por uma bateria “nota
10”, bandeiras e camisas pa-
dronizadas. “Já perdi a conta de
quantas vezes chorei ao ver a tor-
cida do meu time, toda vestida
com suas cores, numa sincronia
perfeita, batendo palmas, can-
tando e louvando nossos craques.
Estar aqui é totalmente diferente
de que ver o jogo de casa”, conta
Fernanda Cerqueira, 20 anos. 

Brigas diminuem a festa?
Mas em alguns lugares a festa

pode não ser tão completa assim.
Depois de inúmeras brigas nos

estádios, a Justiça de São Paulo
p roibiu a entrada de torc i d a s
o rganizadas, mastros, bandeiras e
camisas das facções. “Mas não é o
fato de entrar sem um mastro que
tira a alegria do futebol”, defende
A n t e ro Greco, re p ó rter esport i v o
do jornal O Estado de S. Paulo e
comentarista da ESPN Brasil.

Para ele, muitos fatores con-
tribuem para a baixa na alegria
do futebol brasileiro. O principal
é a violência. “As torcidas organi-
zadas maiores se tornam um or-
ganismo à parte. Torcem por elas
próprias e não pelos clubes, for-
mando um mundo paralelo de
t o rc e d o res”, completa. Segundo
ele, os torcedores podem ir per-
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O contraste (letras de hinos misturam palavras de briga e paz)
FLUMINENSE  

ôôôôô...a Young é a torcida de porrada...
A Young é torcida do terror
I R R ...R R (é a versão adaptada pelo Vasco)

A bêêêênção João de Deus...
A bênção João de Deus, nosso povo te abraça...
Tu vens em missão de paz...
Sê bem vindo e abençoa esse povo que te ama! 

VASCO

Garota eu sou da FORÇA JOVEM
Vou ver meu time de cinema
Eu vou pra praia de Ipanema
Pra curtir o mar legal

Eu dou a volta, eu picho o muro
Eu fumo bagulho, assalto banco
Na minha vida ninguém manda não
Eu vou aonde vai o VASCÃO!!!

Eu dou porrada pra valer
Eu boto a Jovem pra correr
Durante o jogo eu vou torcer
Depois do jogo eu vou beber!!!

BOTAFOGO – (a exaltação do torcedor)

Onde o Botafogo estiver
Eu estarei com meu coração
Para exaltar o preto e branco
E cantar com toda emoção
Eu sou Fogão, sou Fogão
Da Jovem eu sou
Essa estrela solitária guia
Esse time do meu coração
Essa estrela solitária guia
Esse time vai ser campeão,
sou Fogão, sou Fogão
Da Jovem eu sou....

FLAMENGO: (Música de adaptação de um canto
de guerra da UNE, foi modificada na década de
1970)

Oh! meu Mengão
Eu gosto de você
Quero cantar ao mundo inteiro
A alegria de ser rubro-negro
Cante comigo Mengão
Acima de tudo rubro-negro
Cante comigo Mengão
Acima de tudo rubro-negro



feitamente ao estádio sem esses
artifícios, mas a proibição não foi
suficiente para trazer de volta
muitos admiradores, muito me-
nos mulheres e crianças, já que a
violência continua antes e depois
dos jogos. “As torcidas organi-
zadas apenas mudaram de
nome, mas continuam indo aos
jogos com suas camisas e ban-
deirões. A lei não é cumprida”,
conclui. 

E é justamente no confronto que
se firma a maioria das músicas de
t o rcidas. Exaltando a violência e a
rivalidade, muitas são feitas com o
único intuito de provocar o outro
g rupo, desmoralizando-o e geran-
do desavenças. “Dentro do estádio
eu sou mais o meu time, mas fora
me sinto mais um defensor da tor-
cida da qual faço parte. Já briguei
e volto a brigar por ela”, Rodrigo
na saída de um jogo em que seu
time perdeu por 2x1, de virada. 

Seja flamenguista, vascaíno,
botafoguense ou tricolor, se o
time ganhou no domingo, é
quase lei vestir o “manto sagra-
do” no dia seguinte. Lei mesmo é
debochar do perdedor por vários
dias. E torcedor que é torcedor
não deixa a chance passar em
branco. Perdeu, então vai ter que
e s c u t a r. “Ah, quando o timão
ganha, eu vou de sala em sala
provocando todo mundo no meu
trabalho. Não tem essa de pena
não”, afirma Paulo Carrilho.

Mas nem sempre se ganha
todas. Um dia seu time pode estar
jogando mal, e aí, é placar desfa-
vorável sem dúvida. E uma das
piores coisas para qualquer torce-
dor é quando seu time ganha na
semana anterior e, na semana
seguinte, quando se está ainda
com a “bola cheia”, o time dela
perde de goleada. “O mundo li-
teralmente desaba. A camisa do

time é escondida embaixo de
todas as cobertas e você não quer
sair de casa de tanta vergonha”,
comenta a psicoterapeuta Vera
Lúcia Batista Soares.

E lá vai o triste torcedor receber
de volta todas as “brincadeiri-
nhas” que ele fez com seus cole-
gas de trabalho. Para Daniel
Silva, vascaíno doente, como ele
mesmo se intitula, ver seu time
perder é o mesmo que tomar um
tapa na cara. “Se o Vasco perde
no domingo, é cara emburrada
na segunda. O pior é que o pes-
soal brinca comigo e eu fico mais
i rritado ainda”, conta Daniel,
único vascaíno da produtora de
vídeo do SENAC, onde trabalha
como contra-regra.

Chorar, gritar, xingar. Torcer é
tudo isso e mais um pouco. É
a c reditar em alguma coisa. É
amar e esperar como retorno a
vitória.
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Torcida do Fluminense: uma das mais charmosas do Brasil



sociedade imagética em que
vivemos hoje tem a disciplina e
o controle da vida alheia como
se dirigisse um espetáculo. O
olho que vigia e pune é o mes-

mo que possibilita a fama. Já é tendência forte na
sociedade uma existência vinculada à visibilidade,
e conseqüentemente à celebridade.
Ao mesmo tempo, amplia-se cada
vez mais a vigilância sobre o indi-
víduo. Quase não é possível sair de
casa sem nos depararmos com os
dizeres “sorria, você está sendo fil-
mado” ou sermos bombardeados
por flashes de câmeras fotográficas
digitais. Verdade ou mentira, não
importa, pois as situações fazem
existir um olhar invisível sobre
nós. Em função dessa estrutura
subjetiva, os dispositivos de vigi-
lância eletrônica são multiplicados e nos transfor-
ma – todos – em objetos vistos e controláveis. A
transparência passa, assim, a ser um ideal. E a pri-
vacidade... uma utopia.

Seja na cobertura de uma guerra, nas rotinas
exibicionistas dos reality shows ou navegando em
homepages pessoais, as imagens que nos chegam
parecem não valorizar mais o acontecimento que
retratam. Parecem apenas se preocupar em reafir-
mar a própria onipresença, sob a qual tudo acon-
tece e nada passa despercebido. Hoje, os vigias do
“Grande Irmão”, são todos os indivíduos, que au-

xiliados pela edição feita nos meios de comuni-
cação, ficam extasiados, fascinados diante da tele-
visão, do cinema e da internet.

Novelas da vida real
A televisão estimula exponencialmente a prática

do voyeurismo. O telespectador tem hoje um
grande leque de opções de progra-
mas que, freqüentemente, apare-
cem sob o mesmo formato: o reali-
ty show. Desde a década de 1950,
os produtores de TV já pensavam
em criar um programa onde as
pessoas pudessem se ver como
parte da grade de programação.
Assim surgiram os game shows. A
idéia era inserir pessoas comuns
no universo televisivo para gerar
uma identificação imediata com o
público. 

Assim, plantavam-se as sementes para o que
viria a ser o formato que conhecemos atualmente.
O primeiro programa considerado de fato um rea-
lity show foi ao ar pela emissora norte-americana
PBS. “An american family” estreou em 1973 e
tinha como objetivo mostrar o cotidiano da família
Loud, da Califórnia. Porém, a grande explosão do
gênero se deu em 1992, com a série “The Real
World”, lançada pela MTV americana. No Brasil, o
programa foi ao ar com o nome “Na Real”.

A partir de então, o gênero consegue bater quase
todos os recordes de audiência em canais pagos e,
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Experimentando o
mundo...dos outros
Os meios de comunicação contribuíram decisivamente para a construção da 

subjetividade dos seres humanos, desde o início das sociedades modernas. Um dos traços
fundamentais do mundo contemporâneo é exatamente o inesgotável fluxo de imagens e
de conteúdos simbólicos, disponibilizados a um número cada vez maior de pessoas, e que

de certa maneira, conformam a realidade, a individualidade e as relações sociais.

Exibicionismo e
voyeurismo se 

complementam e 
satisfazem os desejos
de ambas as partes
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principalmente, na TV aberta. Os programas que
seguem esta linha se propõem a mostrar pessoas
comuns ou famosas em situações que correspon-
dam à realidade cotidiana de suas vidas. A idéia,
por si só, desperta o instinto de voyeur do telespec-
tador, que tem a oportunidade de assistir a uma
“novela da vida real”. 

O desejo de presenciar o desenrolar das relações
pessoais, principalmente as amorosas, é comum
em qualquer lugar do mundo. Contudo, no Brasil,
a vontade ganha mais força. No país em que a
telenovela é consagrada como o gênero mais ren-
tável da televisão, o reality show passa a ser enca-
rado como um novo tipo de folhetim. Assim, o
telespectador o acompanha diariamente, ansioso
por saber do desfecho. 

Porém, o reality show não depende apenas do
observador para se manter. O exibicionismo é fator
essencial para o sucesso desse tipo de programa. O
desejo de ser visto, reconhecido e, finalmente, se
tornar famoso, faz com que milhares de pessoas se
candidatem a uma vaga no “Big Brother Brasil” ou
em algum similar do gênero. O exibicionismo e o
voyeurismo se complementam e satisfazem os dese-
jos de ambas as partes. 

A comparação do espectador de reality show com
o voyeur tem sido fortemente questionada. Tra-
dicionalmente, o v o y e u r p recisa adentrar uma
intimidade para alcançar o prazer. Nesse tipo de
p rograma, que é previamente montado, com
recortes selecionados, pela emissora e assistido por
milhões de pessoas, a privacidade e a intimidade
são conceitos que simplesmente inexistem. 

Além disso, no caso dos programas, a observação
não causa nenhum tipo de culpa nos espectadores,

já que é consentida e até lucrativa para os partici-
pantes. 

O voyeur na telona
O cinema já abordou de diversas formas o prazer

de observar a vida alheia. O exemplo mais famoso
até hoje é Janela indiscreta, de Alfred Hitchcock
(1954). O filme conta a história de Jeff, um fotógrafo
que, depois de um acidente, só pode se locomover
amparado por uma cadeira de rodas. Impos-
sibilitado de sair de casa, Jeff descobre um novo pas-
satempo: observ a r, através de um binóculo, a vida
dos vizinhos. O fotógrafo passa a desconfiar de um
deles. Tudo indica que ele é um assassino. 

O filme de Hitchcock retrata o voyeur clássico, que
sente prazer em observar aquele que não sabe que
está sendo visto e que, conseqüentemente, não está
se exibindo para o seu observador. Com a febre dos
reality shows, das webcams e dos álbuns de fotos vir-
tuais (fotologs), o tipo de comportamento apresen-
tado em Janela indiscre t a t o rnou-se incomum.
Porém, quando abordado pelo cinema, o tema
parece ainda despertar a curiosidade do grande
público. Desde a bem-sucedida experiência de
Hitchcock, vários diretores se utilizaram do voyeur
para protagonizar tramas de mistério, suspense e
terror.

No filme Invasão de privacidade (Philip Noyce,
1993), com Sharon Stone, o proprietário de um pré-
dio – interpretado pelo ator William Baldwin – que
tem enorme prazer em ver e ser visto, instala
câmeras em todos os apartamentos do edifício, sem
que nenhum residente saiba. O personagem de
Baldwin monta uma central em sua cobertura, de
onde monitora tudo o que acontece nos quartos,
banheiros, salas, todos os cômodos de todos os
apartamentos, além dos corredores, escadas e ele-
vadores. Ele vê pessoas transando, casais discutin-
do, filhos brigando com pais, maus tratos, pedofi-
lia. Porém, não denuncia nada. Observa pelo puro
e simples prazer de ver. Testemunha um assassina-
to, mas não conta nada à polícia, pois não quer
correr o risco de perder seus monitores eletrônicos.
Além disso, sempre se filma fazendo sexo, o que faz
com todas as mulheres bonitas e solteiras que
moram no edifício. Depois, coloca as fitas e se deli-
cia, sozinho, com seus feitos eróticos.

Janeiro/Junho 200422

S h a ron Stone em Invasão de privacidade era a observ a d a



Um dos mais recentes sucessos do cinema
brasileiro segue esta linha. O outro lado da rua, de
M a rcos Bernstein (2004), traz Fernanda Mon-
tenegro no papel de Regina, uma mulher de 65
anos que se distrai denunciando pequenos delitos
para a polícia. Assim, ela passa as noites na janela
de seu apartamento em Copacabana, observando
os vizinhos. Durante uma de suas espionagens, a
aposentada presencia o que julga ser um assassi-
nato. Desacreditada pela polícia, Regina resolve
provar que sua versão é a correta, e acaba se envol-
vendo com o suposto assassino. 

Em Janela indiscre t a e O outro lado da ru a, a prática
do voyeurismo não é movida apenas pela curiosi-
dade. O ato de observar o cotidiano dos outros serv e
para preencher um vazio na vida do próprio v o y e u r.
O tédio e a solidão são os fatores determinantes para
isso. O pensamento que move estas pessoas é: inte-
ressante é o que acontece com o outro. 

A psicopatologia define o voyeurismo como uma
perversão. Doença ou não, o fato é que o ato de
observar a realidade alheia é cada vez mais esti-
mulado pela mídia. Assim, o interesse pelo tema
tem crescido, o que estimula a produção de todo o
tipo de programa que diga retratar a realidade. 

O grande benefício que esse novo voyeurismo
t rouxe para o cinema foi a intensificação da pro-
dução dos filmes de não-ficção. No Brasil e no
mundo, os documentários têm ganhado espaço nas
salas de projeção, antes re s e rvadas quase que re s t r i-
tamente ao “cinema-pipoca”. Embora muito dis-
tante do formato televisivo dos reality shows, o cine-
documentário atrai cada vez mais o espectador
comum, que perdeu o preconceito com o gênero.
Vigilantes e vigiados

O filósofo, cineasta e militante político francês
Guy Debord escreveu em seu livro A sociedade do
espetáculo, de 1967, que quanto mais o indivíduo
contempla, menos vive. Quanto mais aceita reco-
nhecer-se nas imagens dominantes da necessidade,
menos compreende sua própria existência e seu
próprio desejo. Debord substitui o famoso “Penso,
logo existo”, de Descartes, por: “sou visto, logo exis-
to”, de Quinet. Em sua teoria, explora  idéias da
dominação da sociedade pelo olhar.

Todo mundo gosta de bisbilhotar a intimidade de
outras pessoas. Se não fosse isso, o “Big Brother

Brasil” não teria audiência de 57 pontos em média,
com picos de 62, segundo matéria da revista Veja
Rio de 17 de abril de 2002 – recorde da TV brasileira
no horário em que foi exibido, no episódio final de
sua primeira edição. Para os psicólogos Junia
Vilhena e Sérgio Medeiros, os reality shows confir-
maram a idéia de que a mídia atual busca substi-
tuir a experimentação real do mundo. Segundo
eles, os indivíduos anseiam por emoções, por algo
que os remeta aos seus investimentos libidinosos
reprimidos ou a seus desejos inibidos. Como muitas
vezes não fazem o que têm vontade, se satisfazem
vendo os outros concretizarem seus desejos. 

Junia e Sérgio acreditam que o que é oferecido ao
público, nesses programas, é a miséria humana.
Não são os participantes que são miseráveis.
Miserável é a condição humana ali exposta. Nos
reality shows, afirmam os psicólogos, só há o vazio
de um cotidiano artificial, transformado em
espetáculo para o gozo de nossa curiosidade per-
versa, que se satisfaz com o infortúnio alheio. Para
eles, tudo o que esses programas fazem é confirmar
que, na atualidade, tornar público significa
mostrar, sem nenhuma reflexão, uma interioridade
pré-fabricada, pasteurizada e artificial. 

No caso específico do “Big Brother”, o título e o
f o rmato do programa foram inspirados no
romance 1984, de George Orwell, que alertava
para o perigo de estarmos caminhando para uma
sociedade controlada por mecanismos chamados
“teletelas” e por uma figura fictícia criada pela
propaganda oficial: o “Grande Irmão”. Segundo os
comunicólogos Márcio Gonçalves e Ronaldo Helal,
o temor ao totalitarismo cedeu lugar à sedução
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pela invasão de privacidade em
programas televisivos. Estes são,
em sua opinião, uma apoteose
voyeurista, onde se contempla,
supostamente em tempo integral,
um grupo de pessoas confinadas a
um espaço esquadrinhado por
câmeras e microfones. 

M á rcio e Ronaldo concord a m
com os psicólogos Junia Vilhena e
Sérgio Medeiros quando dizem que
nos reality shows não se discute,
não se pensa e não se reflete sobre
a própria realidade. É uma reali-
dade fabricada, que não propaga nenhuma ideolo-
gia, ao contrário da “teletela” de Orwell.  Para os
comunicólogos, nesse universo sem o “outro”, não
há mais vigilante absoluto, o “Grande Irmão”, de
Orwell. Mas, em vez do jogo entre vigilantes e
vigiados desaparecer, surge uma nova forma, que
faz de todos nós “pequenos irmãos” a espionar
através de pequenas telas. 

O antropólogo Everardo Rocha também pensa
que o que se vê na tela não é a privacidade nua e
crua de ninguém. Para ele, a edição seleciona o que
vamos assistir e a exclusão do banheiro, que é a
última barreira da intimidade, deixa claro que a
verdadeira privacidade não está exposta na tela. O
produto que consumimos é um teatro dessa intimi-
dade, um s h o w, que nos é vendido. Contudo, o que
atrai as pessoas a assistirem aos reality shows, de
acordo com Everardo, é a possibilidade viciante de
olhar à vontade a intimidade alheia.

Nesse voyeurismo consentido e aprovado, a
degradação alheia é o espetáculo que diverte e é
risível, segundo Everardo. Do ancestral “Topa tudo
por dinheiro”, passando por “Hipertensão” e “No
Limite”, os participantes comem e botam a mão em
qualquer coisa. Tudo para o grotesco deleite do
telespectador voyeur.

Catálogo digital
O prazer de ser observado por dezenas ou cente-

nas de câmeras também encontra espaço na inter-
net. As webcams são um exemplo disso. Através
delas é possível divulgar na grande rede detalhes
da própria intimidade. Neste caso, onde o exibi-

cionista não ganha nenhum tipo
de prêmio por sua exposição, a
única motivação é o prazer de ser
observado.

Outro exemplo é o fotolog, pági-
na virtual que permite a publi-
cação de fotos pessoais, com direi-
to a título, legenda e até espaço
para comentários de visitantes. O
re g i s t ro no s i t e é gratuito e o
fotologger ganha um link próprio:
www.fotolog.net/ nome que você
quiser. A única regra a ser res-
peitada é não postar fotografias

contendo nudez ou qualquer tipo de conteúdo ofen-
sivo.

Existem 189.364 f o t o l o g s registrados como
brasileiros, mas não é obrigatório preencher o
campo “país de origem” corretamente. Visitando os
milhões de endereços é possível achar em páginas
russas, por exemplo, fotos tiradas em território
nacional e comentadas em português.

Andrea Florence, estudante de publicidade do Rio
de Janeiro, está entre os adeptos do fotolog. Ela criou
o seu há aproximadamente um ano, quando acon-
teceu um boom no número de adesões. Hoje, ela
afirma manter seu fotolog para ser vista e compar-
tilhar suas idéias com o maior número de pessoas
possível. Da mesma maneira que gosta de se expor,
ela também gosta de observar: gasta em média
duas horas por dia visitando o cotidiano de outras
pessoas. A esta “invasão” consentida na vida de
alguém que você só viu através da rede, ela dá o
nome de voyeurismo mútuo.

O fotolog não é usado apenas para a divulgação
de fotos pessoais. Algumas pessoas disponibilizam
fotos temáticas, como de bebês, flores, beijos e car-
tazes de filmes. Outras, divulgam trabalhos artísti-
cos ou promovem bandas. Mas, no Brasil, a maio-
ria dos fotologs é usada como diário ou álbum de
fotografias eletrônico. O endereço eletrônico de
Andrea se inclui nesta categoria. “O princípio bási-
co é que eu esteja presente na foto. Afinal, é meu
fotolog, sou eu quem as pessoas querem ver quando
entram lá”, conclui.

O objetivo, na maioria das vezes, é aquele que
norteia as pessoas há muito tempo: alcançar os 15

“É revoltante ser
julgada por pessoas

que não te conhecem,
que nunca te viram

na vida”
Andréa Florence
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minutos de fama. Andréa conseguiu – pelo menos
entre o grupo de admiradores desta nova forma de
comunicação. Já foi abordada diversas vezes na rua
por pessoas que a reconheceram de seu fotolog e até
mesmo pediram para tirar uma foto com ela.

E n t retanto, a popularidade tem seu preço: pessoas
que Andréa sequer sabe quem são sentem-se no
d i reito de manifestar suas opiniões sobre a vida
dela. Isto acontece pela sensação de intimidade que
o fotolog pode criar. Uma vez que pequenos (às vezes
nem tão pequenos assim) pedaços da vida do
usuário acabam sendo expostos – como lugares que
f reqüenta, pessoas com quem mantém re l a c i o n a-
mento e até estado emocional –, o visitante constrói
uma imagem, geralmente equivocada, do expositor.

A página da estudante chega a receber 18 mil vi-
sitas por semana e algumas de suas fotos foram
comentadas por pelo menos cem pessoas. Talvez
mais fãs quisessem deixar seu recado. No entanto,
o número de assinaturas nesta espécie de livro de
visitas é limitado a uma centena. Alguns comen-
tários são agressivos e chegam a incomodar.

Por esse motivo, Andréa bloqueou diversas vezes
sua homepage: “É revoltante ser julgada por pessoas
que não te conhecem, que nunca te viram na
vida”. Mas ela reconhece que a exposição é uma
opção de toda pessoa que tem uma página sobre si
mesma e que é inevitável ouvir coisas que não se
quer. No fim das contas, ela sempre volta a postar.
“É viciante”, justifica. 

Para garantir que o número de críticas seja o
menor possível, Andréa tenta aparecer sempre bem
na foto. Por traz das imagens que posta, há sempre
alguma espécie de produção, que vai de poses que
beneficiem suas formas, até melhorias na quali-
dade das fotografias feitas por meio de programas
de correção de imagem, como o Photoshop.

“O fotolog é um catálogo de pessoas”, define
Andréa. E foi folheando essa publicação on-line que
ela encontrou pessoas tão interessantes, que buscou
trazê-las para sua “vida real”. Foi assim com seus
dois últimos namorados e com duas de suas me-
lhores amigas. O estabelecimento de relações que
têm início na internet é anterior à era dos fotologs:
“O meu melhor amigo, aquele que eu considero
meu irmão, a pessoa que eu mais amo nesse
mundo, eu conheci pela internet, na época de

blogs”. Os blogs – weblogs, de texto – também tive-
ram fama, até serem engolidos pela facilidade de
manutenção e velocidade de disseminação dos flogs
– os fotologs.

O primeiro passo para se iniciar relacionamentos
com pessoas que se admira na internet é simples:
basta deixar um comentário no fotolog. Andréa
geralmente comenta as páginas de pessoas com
quem simpatiza, seja por ter achado inteligente ou
por ter achado bonita.

O fotolog foi criado por um grupo de nova-
iorquinos, Adam Seifer, Scott Heiferman e Spike, e
ainda hoje é administrado apenas pelos três. O site
não tem fins lucrativos. A idéia inicial era fazer
com que as pessoas pudessem se comunicar por
meio de fotos com as pessoas que conheciam, sem
que tivessem que enviar e-mails com imagens a
cada uma delas. O custo da página era inicial-
mente pago por seu criador, mas, com a expansão
da comunidade virtual, passou a contar com
doações.

O site faz tanto sucesso no Brasil, que se tornou
uma tarefa árdua aderir a essa onda. O limite de
registros que podem ser feitos por dia, freqüente-
mente, é alcançado poucas horas após o serviço
entrar no ar. Os brasileiros já deram um jeitinho de
burlar a regra. Algumas pessoas confundem o sis-
tema para que pareça que estão se conectando à
página de outros países.

Quem quiser aderir à mania, é só acessar
www.fotolog.net. Para conferir o fotolog de Andréa,
acrescente depois da palavra “net”: /janiejones
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“O ator deve trabalhar a

vida inteira, cultivar 

seu espírito, treinar 

sistematicamente os seus

dons, desenvolver seu

caráter; jamais deverá

despencar e nunca re n u n c i a r

a este objetivo primord i a l :

amar sua arte com todas as

forças e amá-la sem egoísmo”.

Constantin Stanislavski

ada um tem a
sua. Única num
universo infini-
to de possibili-
dades, a per-

sonalidade é algo que cons-
truímos ao longo dos anos, prin-
cipalmente em nossa infância, e
depende de fatores sociais, geo-
gráficos, culturais, temporais, fa-
m i l i a res, genéticos, espirituais,
além do acaso que cada momen-
to nos proporciona. Se a vida em
plenitude, como disse Jesus Cris-
to, é possível, isso acontece por-
que de cada momento podemos
absorver e sentir com nossos cor-

pos o prazer que o milagre da
existência pode gerar. Ou o
desprazer. Basta estar receptivo,
conectado. Isso é um assunto
para depois. Sobre a persona-
lidade, digamos que seja fácil
para cada um de nós atuar o
próprio personagem. Acre d i t a-
mos nessa loucura toda que cri-
amos para nós mesmos, nessa
“roupa que vestimos”, porque é
dessa maneira que estamos acos-
tumados a ser, depois de longos
anos sujeitos a relações de forças,
ou melhor, jogos de intere s s e ,
aprovação, reprovação, estímu-
los externos e internos. Não
esqueçamos também do livre
arbítrio. Daí, vamos nos tornan-
do quem somos. Ou acreditamos
que somos. Ou nos fizeram crer.

Mas então um dia eu resolvo
me lançar um desafio. Quero tes-
tar algo diferente, ser alguém que
nunca fui? Será que isso dá pra-
zer? Sempre bate aquela insegu-
rança diante do desconhecido. E
o fato de havermos feito a opção
por um determinado persona-
gem, e não outro, significa que de
alguma maneira ele já estava ali,
latente e adormecido, esperando
por uma oportunidade ou descul-
pa para se expressar? Pergunta
difícil, boa para re f l e t i r. Mas

tomar a atitude de experimentar
relações diferentes com o mundo
e consigo mesmo é, no mínimo,
um bom exercício de autoco-
nhecimento. Você pode ou não se
identificar com a nova “más-
cara”, substituindo a anterior ou
simplesmente sobrepondo-a à
antiga. Ou às muitas outras
adquiridas no passado. Neste
caso, você descobriu um pedaci-
nho de si, que estava guardado
sem saber. Você pode não gostar
do novo formato. Então foi pura
farra mesmo. Ou peripécia men-
tal. Mas não pensemos nisso
agora. O importante na hora “H”
é aproveitar, livre de julgamentos
e culpa, absorto num éter dio-
nisíaco de prazer e mistério, de
riscos e oportunidades.

Idéias como essa ganham con-
torno ainda melhor na boca de
Danilo Moreno, ator, art i s t a ,
amante da vida e das pessoas,
com “24 anos bem vividos, 24
primaveras de amor, de entrega,
de liberdade”. “Tolir nunca. Li-
vre-arbítrio!”, é o lema que de-
monstra claramente a atitude
perante o mundo que ele reco-
menda. Estar aberto a experiên-
cias, ao “fluxo”, se permitir a vi-
da, porque o “prazer é o líquido
que escorre pelas pernas”. Com
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Quando o prazer se aplica à mudança de personalidade
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expressões pouco usuais, Danilo
incita a reflexão do interlocutor
a c e rca da personalidade e do
prazer em viver sem amarras.
Segundo ele, a “plenitude” acon-
tece a partir de três pressupostos:
“sem tesão não há solução”;
“viver ultrapassa qualquer enten-
dimento”; “eu sou um produto e
uma experiência de mim mes-
mo”.

Então, ser uma pessoa “plena”
significa transgre d i r. Dar voz
aos desejos e anseios intern o s ,
personificá-los. É aí que entra
em cena o “cidadão”, como
também é conhecido Danilo. Ele
constantemente promove festas
para celebrar o “jorro”. Nelas, o
convite à auto-experimentação
encontra um fim em si mesmo.
“A festa à fantasia é um pro c e s-
so criativo a ser vivido e me dá
prazer porque é verd a d e i ro, tem
sentimento”, revela. Moreno diz
que ser ator é a mentira mais
v e rdadeira e que é intere s s a n t e
poder dar vida a personagens
mesmo sem que haja identifi-
cação entre criador e criatura.
Seja na festa à fantasia, seja no
dia a dia da profissão de ator, o
v e rd a d e i ro prazer em constru i r
personagens de uma maneira
mais voluntária está na busca
pelo autoconhecimento. Não se
trata de papéis sociais que se
a p rende durante a vida em
sociedade, em que cada indiví-
duo tem uma perf o rm a n c e
como filho, amigo, pro f i s s i o n a l ,
turista e uma infinidade de ou-
tras possibilidades. Estes papéis
são rasos e codificados pelo
meio em que se vive. A experi-
mentação de que fala Danilo,
m o reno, “cidadão”, vem menos

do mundo que nos rodeia, mais
do universo que nos habita. De
d e n t ro .

Mané ciência, Gentil, Bobo da
c o rte, Bruno, o Port e i ro, o Vi l ã o ,
p reta. Alguns nada acre s c e n-
taram; outros lhe mudaram a
vida, conta o “cidadão”. A perso-
nagem Gentil, por exemplo, teve
uma grande importância para
Danilo, porque lhe ensinou a se
colocar no lugar dos outros, a ver
o mundo com outros olhos – os da
delicadeza –, e isso até hoje mar-
ca sua personalidade. O prazer
no momento está em viver o
papel de “preta: a madama, a
faceira, a cortesã, a menina”.
Para Danilo, “Preta não pensa
em termos de certo ou errado, ela
vai sempre na direção do prazer,
ela visa a uma contemplação
e r ó t i c a ” .

O carnaval
É impossível falar em troca de

personalidade sem citar o car-
naval, cuja essência é o próprio
estímulo à inversão de valores.
Ele representa um fenômeno sin-
gular, capaz de integrar o ima-
ginário coletivo numa celebração
única. Pelo menos aqui no Brasil,
em nenhuma outra ocasião a
euforia e os festejos têm tamanha
amplitude, reunindo as diversas
esferas da sociedade, desde as
classes mais simples até as elites.
Os dias de folia são uma experi-
ência vivida em conjunto, quan-
do as pessoas parecem despir-se
de todas as atribuições cotidianas
às suas personalidades para des-
frutarem de outra vida, isenta de
preocupações e dívidas, e muito
diferente daquela à qual estão
acostumadas.
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Por seu poder de abrangência,
o carnaval consegue enverg a r
toda a estrutura social sob um
parâmetro distorcido, invertendo
pólos e posições, como se o uni-
verso inteiro virasse de cabeça
para baixo. Ele é uma regra que
vale para todos: quase um inter-
valo no mundo real. Assim, tudo
que antes era sério vira engraça-
do, o errado passa a ser certo, o
p roibido é liberado. Esse re s u l t a d o
não poderia estar mais bem
exemplificado do que nos blocos
onde as pessoas comuns encar-
nam, sem ressentimentos, perso-
nagens marginalizados do mun-
do real como bêbados e pro s t i-
t u t a s .

A ofegante epidemia do car-
naval e a possibilidade de viver
essa “outra vida” renderam teo-
rias antropológicas sobre o as-
sunto. O brasileiro Roberto da
Matta descreve o carnaval como

um evento capaz de destru i r,
num plano simbólico, as hierar-
quias opressivas da sociedade.
Para ele, a mudança de papéis e
de personalidade dos foliões são
o ensejo da utopia, a manifes-
tação da liberdade – ainda que
metaforicamente –, que ofuscam
as castas e alienações do mundo
real. Da Matta trata o evento
como uma linguagem unitária
dividida por brancos e negros,
ricos e pobres, homens e mu-
lheres, heterossexuais e homos-
sexuais, na qual as diferenças
são apenas caricaturas que atra-
em os indivíduos em vez de sepa-
rá-los. 

O antropólogo José Carlos
Rodrigues também defende que a
principal proposta do carnaval é
a transgressão à regra. Em países
como o Brasil, com grande índice
de desigualdade social onde a
regra é a hierarquia, o gozo car-
navalesco encontra-se na inver-
são. Por isso, os marg i n a l i z a d o s
assumem o centro da vida social.
É o caso do singelo habitante da
periferia que nos dias que antece-

dem a quarta-feira de cinzas
assume o glamouroso posto de
m a e s t ro na orquestra de tam-
b o res; ou da mulata, que sofre
p reconceito durante o ano inteiro ,
mas durante o carnaval se trans-
f o rma na rainha da passare l a ,
e rotizada e exaltada pela platéia. 

Contudo, na opinião de José
Carlos, o fenômeno da quebra da
rotina – e inversão de papéis –
serve apenas para reafirmar a
ordem. “A lógica do simbolismo é
uma lógica binária: as coisas se
definem por contraposição. Eu só
sei o que a ordem é por oposição
à ausência dela. Quase todas as
sociedades têm momentos em
que é possível, ou até mesmo
obrigatório, que você transgrida
as regras. Você pratica o oposto
para afirmar o que é cotidiano. O
carnaval tem esse papel político
de controle social.” 

O “Big Brother”: a fama que
reconstrói o indivíduo

Diante das câmeras também é
comum que as pessoas encarnem
um personagem, principalmente
em jogos como o reality show “Big
B rother Brasil” (BBB). Marc e l o
Gomes, o Zulu, de 23 anos, que
participou da quarta edição do
BBB, tinha como objetivo con-
seguir um patrocinador que o
levasse às Olimpíadas de Atenas.
Mas tudo foi deixado de lado
quando, ao sair do confinamen-
to, os compromissos e o grande
assédio mudaram de vez a vida
do estudante de Engenharia de
Telecomunicações.

Considerado uma “metralha-
dora” na atração da TV Globo,
por frustrantes tentativas em
conquistar as mulheres, Zulu
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“Sem tesão não há
solução”; “viver 

ultrapassa qualquer
entendimento”; “eu
sou um produto e

uma experiência de
mim mesmo”

Danilo Moreno


No Carnaval, as fantasias ajudam a
experimentar a inversão de papéis



garante que sua vida não deve
ser dividida em antes e depois do
“Big Brother”, já que o convívio
nem sempre pacífico na casa não
passa de uma competição feita
de estratégias para conquistar a
simpatia do público. 

Na verdade, a visão de Zulu se
estende a todos os participantes de
todas as edições do “Big Bro t h e r ” ,
que em horário nobre transfor-
mavam o programa, na verd a d e ,
em uma de muitas tramas que a
emissora transmite durante o dia.
O autor, no caso, é o telespectador
que dita o caminho a ser seguido
por cada participante. Os atore s ,
na casa, manipulavam sua
própria personalidade, pro c u r a n-
do ocultar os maiores defeitos e
mostrar virtudes que os levassem
à glória da final.

Zulu acredita na continuidade
dos seus trabalhos, agora como
uma pessoa pública. A verdade é
que, apesar de manter suas raízes
em Niterói, onde mora com a
família, Marcelo Zulu já não se
comporta como o Zulu dos tem-
pos de escola. O que se vê hoje é
um Zulu diferente. Amigos dizem
que agora ele sempre tem a agen-
da lotada como justificativa para
sua ausência.

P e d ro Bial, apresentador de
todas edições do “Big Bro t h e r
Brasil”, acredita que as pessoas
podem se descobrir em um re a l i t y
s h o w. “É natural que cada um
crie um personagem, e não é que
ele seja falso, ele apenas tem que
se adaptar”. Para ele, o que se vê
no programa são novas manifes-
tações de uma mesma personali-
dade. São os concorrentes que,
respondendo a empurrões exter-
nos, adequam o temperamento e

o jeito de ser. Pedro ressalta que
nem sempre é assim. Muitas
vezes, a máquina de celebridades
constrói personagens caricatos,
com uma re p resentação emoldu-
rada de fora para dentro. Dessa
maneira, a pessoa ficaria esvazi-
ada, perdida e sem expre s s ã o .

“Essa idéia de ‘eu’ são as cris-
talizações de tudo o que você
passou. O que desejo? O que eu
q u e ro? É na luta por essas con-
quistas que se entra em contato
com outras facetas da personal-
idade”. Bial acrescenta que mui-
tos dos que se tornaram famosos
(por exemplo, Leka, Manuela e
Juliana) também se torn a r a m
pessoas mais completas, não
pela celebridade em si, mas por
toda a busca de identidade que
o programa instigou nelas. P a r a
o apre s e n t a d o r, os momentos
mais bonitos foram quando,
dando mais expressão aos senti-
mentos, o indivíduo via a neces-
sidade de iniciar um processo de
d e s c o n s t rução e autoconheci-
m e n t o .

“É natural que cada
um crie um 

personagem, e não é
que ele seja falso, 

ele apenas tem 
que se adaptar”

Pedro Bial



A repercussão do BBB tornou churrascos com amigos raros para Zulu
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m épocas de re c e s-
são da economia
brasileira, de ta-
xas de desempre-
go elevadas e de

preços cada vez mais abusivos,
gastar grandes quantias para o
cidadão médio – R$ 6 mil, por
exemplo – com produtos vendi-
dos em televendas em apenas um
dia parece absurdo. No entanto,
apenas parece. A advogada Da-
niela Rodrigues, de 24 anos, serve
como exemplo, mas não se orgu-
lha da façanha. Entre sorrisos e
goles de água, sentada diante de
uma mesa repleta de fotografias
familiares, ela se defende e diz ser
vítima de uma sociedade con-
sumista, onde as pessoas são
sufocadas pela publicidade a
todo instante e em qualquer
lugar.

“Não quero arrumar isso como
desculpa, mas é verdade. A pes-
soa passa a comprar como forma
de tentar superar problemas par-
ticulares. O gastar está direta-
mente relacionado ao bem-estar,
infelizmente. Hoje penso assim,
mas naquele dia não...”, contou
Daniela, que é solteira e mora
com os pais na Tijuca, zona norte
do Rio de Janeiro.

O fato ocorreu em 31 de maio
de 2003. Era uma quarta-feira e
Daniele estava de folga no traba-

lho. Havia discutido com o na-
morado e sua relação com os pais
era conturbada. Problemas pes-
soais a cercavam de todos os
lados e gastar dinheiro foi o re m é-
dio escolhido para suprir a angús-
tia. “Tinha encartes de algumas
lojas aqui em casa e observei os
p rodutos. Na verdade, eu só pre-
cisava realmente comprar uma
televisão. Agora, o aparelho de
DVD, objetos de ginástica e outro s
p rodutos eu comprei por impulso.
Acho que me empolguei com o
sistema de televendas. Que horro r
estar falando isso”, comentou a
advogada, que não quis revelar o
salário, mas teve que pedir di-
n h e i ro emprestado ao pai para
pagar a dívida.

Com voz mansa e mãos inqui-
etas sobre a mesa, Daniela con-
fessou que, desde criança, nunca
soube administrar o dinheiro, e
que o ato de comprar foi sempre
impulsivo. No entanto, ela res-
saltou que hoje está mais madu-
ra e pensa dez vezes antes de
adquirir qualquer produto. “A
idade vai chegando e o salário
não costuma acompanhar. Já
penso no futuro e até estou con-
seguindo juntar um dinheirinho,
coisa rara antigamente. Mas, às
vezes, bate uma vontade de en-
trar em uma loja e sair compran-
do tudo”.

A tentação vivida por Daniela
também está presente no cotidi-
ano de outras pessoas. O estudan-
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Reféns do consumo
Consumidores caem nas armadilhas do marketing

e gastam até R$ 6 mil em um dia

Daniela Rodrigues e a prova do consumo compulsivo

E



te Ricardo Novaes, de 18 anos, é
mais uma vítima da influência do
m a r k e t i n g na vida cotidiana, cri-
ando e estimulando o prazer de
consumir cada vez mais. Ele
admite que só compra roupas na
Osklen, marca cobiçada pela
juventude da Zona Sul do Rio, e
gasta quase R$ 500 por mês. Ele
explica: “Se eu vestir outra ro u p a
não me sinto bem, deixo até de
s a i r. Adoro as camisas, as berm u-
das e os casacos de lá. Acho que a
m a rca cria uma identidade com a
pessoa muito forte”, re s s a l t o u
Novaes, morador de Copacabana
há 10 anos. 

Extrovertido e adepto das gí-
rias, Novaes lembrou o dia em
que ganhou um presente da
namorada, mas o rejeitou porque
a camisa não era a da marca
preferida. “Ela quase terminou
comigo. Nem lembro o que fiz
com o presente, acho que dei.
Não uso, não adianta. Acho que
depois dessa ela aprendeu”.

Vestindo uma camisa preta e
uma bermuda vermelha da Osklen,
Novaes acredita que há uma re l a-
ção harmoniosa entre o ato de com-
prar e o aumento da auto-estima do
c o n s u m i d o r. “A roupa vende o lado
psicológico também. A cada ber-
muda ou camisa que compro, me
acho mais bonito, dá um ar ma-
n e i ro, me sinto na moda. Não sei
d e t a l h a r, mas é isso que eu penso”,
disse o estudante.

O marketing criando prazer
Considerado o “papa” do as-

sunto no mundo, o norte-ameri-
cano Philip Kotler, define marke-
ting como “o processo social e
gerencial por intermédio do qual
indivíduos e grupos obtém aquilo

que desejam e necessitam, crian-
do e trocando produtos e valores
uns com os outros”. Entretanto,
os desejos não se acabam, são
ilimitados, ao contrário dos re-
cursos, que são finitos, escassos.
Desta forma, ele afirma ser im-
possível que a atuação direta do
marketing na formação das von-
tades dos indivíduos não tenha
reflexos negativos.

“A sensação de satisfação só
pode ser captada pelo sistema
nervoso do homem quando este
a compara com outra menos
agradável. Como tudo na vida, o
prazer é percebido porque existe
a falta dele. Por não medir suas
conseqüências, o marketing acen-
tua essa distância, agindo como
uma droga que só satisfaz no ato
da compra”, diz José Carlos
Sobral, ex-professor de comporta-
mento do consumidor da FGV-SP
e doutor em psicologia pela
Universidade de Barcelona. Tra-
balhando hoje como consultor
autônomo, Sobral acredita que
não há escrúpulos por parte das
empresas na corrida pelo aumen-
to das vendas ou fortalecimento
da marca.

C o m e rciais de televisão – uma
das ferramentas mais podero s a s
do marketing – vendem não ape-

nas produtos, mas também idé-
ias, conceitos, desejos e, por que
não, atitudes. Há alguns anos,
um anúncio para crianças tinha
como s l o g a n: “eu tenho, você não
tem”. Segundo Sobral, a empre s a
foi processada por agir dire t a-
mente no psicológico das crianças
e criar nelas a necessidade do pro-
duto, infernizando a vida dos
pais. O anúncio foi retirado do ar,
mas fatos semelhantes ocorrem –
um pouco mais discretamente –
com freqüência na mídia sem que
nada seja feito. 

Apesar de saberem o poder que
têm nas mãos, os profissionais do
marketing nem sempre se preocu-
pam com a integridade do con-
sumidor. “Não há hoje um órgão
público que regulamente a publi-
cidade. Quem controla são os
próprios publicitários”, lembra o
consultor.

O Conselho de Auto-Regula-
mentação Publicitária (Conar) é o
responsável no Brasil pelo julga-
mento do que é ou não perm i t i d o
na disputa pelos consumidore s .
Foi criado com o intuito de evitar
o controle do governo, o que seria
visto como censura. “É uma arm a
eficiente para evitar re p re s s õ e s ,
mas pode ser uma defesa ina-
balável para sustentar abusos do
marketing”, afirma Sobral.

Casos como os de Ricardo No-
vaes e de Daniela são perfeitas
representações do que a criação
de desejos é capaz. A ilusão de
que determinada marca pode
deixar o consumidor mais atra-
ente ou de que um produto trans-
formará sua vida são vendidas
para a sociedade que, carente, se
deixa preencher pelas sugestões
do marketing.
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“Há três coisas das
quais não podemos
escapar: a morte, os

impostos e o 
marketing”

Philip Kotler





Segundo José Carlos, a afir-
mação de que o marketing cria
necessidades é errônea. “Ele cria
desejos e desperta as pessoas
para as necessidades que já estão
dentro delas. Ou seja, o marketing
cria vontades para preencher la-
cunas abertas pela sociedade no
interior de cada indivíduo”.

Como solução para os pro b l e-
mas que podem ser gerados a par-
tir dessa criação do desejo, o con-
sultor propõe uma total re f o rm u-
lação da sociedade, dos seus
padrões de consumo, ou seja, do
sistema capitalista. Entre t a n t o ,
considera que estamos muito
longe disso e sugere: “Pre c i s a m o s
a p render a conviver com isso. É
mais fácil fortalecer o cidadão,
d e s p e rtando nele o mínimo de
senso crítico do que transform a r
toda a estrutura em que vivemos”.

O prazer criando o m a r k e t i n g
Muitos se enganam quando

tentam entender o significado da
palavra m a r k e t i n g. Para a maio-
ria, o termo é simplesmente o ato
de vender ou promover determ i-
nado produto. Não que esteja

e rrado, mas isso é apenas uma
faceta do amplo conceito da
palavra. Philip Kotler tem uma
frase curiosa sobre as teorias de
m e rcado: “há três coisas das
quais não podemos escapar: a
m o rte, os impostos e o m a r k e t i n g” .
A princípio, parece mais um de-
vaneio capitalista. Mas quando
se estuda o assunto mais pro f u n-
damente, percebe-se que tudo que
nos rodeia está contaminado pelo
viés do negócio (leia-se dinheiro). 

De acordo com a gerente de m a r-
k e t i n g da SD Comunicações, Ilse de
Araújo, “como o mundo todo é
gerido pela ótica capitalista, não
se pode escapar do consumo. A
isso se acrescenta tanto o consumo
primário de produtos, teorica-
mente para satisfação fisiológica,
quanto para o comércio de infor-
mação”. Ambas as abord a g e n s
estão relacionadas à criação da
noção de prazer e de desejo. 

Segundo Ilse, não se pode atre-
lar ao marketing toda ação des-
medida de consumo. Uma neces-
sidade humana é um estado de
privação inerente a qualquer
indivíduo. Pode ser física, social
ou individual. Se quiséssemos
apenas satisfazer essas necessi-
dades básicas, viveríamos como
animais e não como seres ca-
pazes de raciocinar e almejar um
bem maior. E a noção de bem
maior não está relacionada neces-
sariamente ao consumo.

Uma simples realização pro f i s-
sional ou amorosa supera o esta-
do de privação. É aí que entra o
conceito da criação do prazer, fer-
ramenta indispensável em toda e
qualquer abordagem de m a r k e-
t i n g. Os desejos e prazeres são
quase infinitos, e sempre orienta-

dos pela cultura e pela individua-
lidade. “O papel do m a r k e t i n g é
p e rceber essa necessidade de pra-
zer e transformá-la em demanda.
Só assim podemos medir o que e
de quanto uma pessoa pre c i s a
para se sentir plenamente satisfei-
ta”, afirma Ilse.

A gerente diz ainda que o mar-
keting não é nenhum carrasco
para criar ou impor necessidades.
Ele apenas percebe uma determi-
nada demanda e, a partir de
experiências anteriores, busca a
melhor forma de satisfazer essa
carência. É claro que dentro da
filosofia do consumo pode haver
distúrbios de comport a m e n t o ,
como é o caso da Daniela, que
gastou R$ 6 mil em televendas.
“Nesse caso, existem outras ca-
rências que não são da ordem
capitalista. O problema é quando
a pessoa não se percebe compul-
siva e por isso nunca está satisfei-
ta com o que tem. Na verdade,
essa pessoa ainda não descobriu
o que não tem; e tenta suprir essa
fragilidade com o consumo exa-
gerado”, diz Ilse.

O sucesso dos planejamentos
de mercado está diretamente li-
gado à identificação do consumi-
dor com o produto ofertado. É
como se a pessoa estivesse indo
sempre em busca de um estímulo
pré-estabelecido. A isso se dá o
nome de atenção seletiva. Na
maioria das vezes a pessoa não
sabe que demanda alguma coisa,
mas percebe a necessidade quan-
do acha o produto ideal para
comprar. Não que o marketing
esteja criando e impondo con-
ceitos, apenas mostrou para o
mercado que não há limites para
satisfação do prazer.

Ilse de Araújo: marketing é transfor-
mar as necessidades em demandas

Janeiro/Junho 200432



artista plástico Andy Warhol pro-
fetizou no simbólico 1968 (ano
em que o mundo anunciou algu-
mas de suas novas regras): “No
futuro, todos serão famosos por

15 minutos”. Warhol começou a concretizar sua
própria profecia com sua Pop Art, seu estúdio
Factory e suas reproduções de atores hollywoodi-
anos. Mas o que o artista talvez não pudesse conce-
ber na época é que a indústria em
t o rno dos 15 minutos cre s c e r i a
tanto – e que tanta gente correria
atrás de exposição.   

Jaqueline Rose, pesquisadora da
University of London, defendeu em
a rtigo publicado no London Review
of Books que “o prazer do público
com as celebridades reside numa
espécie de catarse coletiva, porque a
vida de um artista pode vir a se
t o rnar um ritual de humilhação pública”. Ou seja, o
povo quer assistir aos cristãos sendo atirados aos
leões. Mas a tese da professora não esclarece porq u e
p a rte do povo quer ir para a arena, mesmo com os
leões à espre i t a .

Com o desenvolvimento tecnológico e, principal-
mente, com a democratização dos aparelhos trans-
missores de mídia (a televisão está presente em
mais de 90% dos lares brasileiros), a platéia para os
famosos ampliou-se. Esta maior penetração nas
casas das pessoas também aumentou o desejo de
tornar-se famoso. Produtores agregaram estes dois
cenários e encontraram uma saída simples: a fama
de graça. Primeiro as pessoas tornam-se estrelas,
para depois adquirirem mérito para tal.

Olho que tudo vê, mas para quem quer ser visto 
A busca pela fama alimentou debates na mídia e

na academia brasileira nos últimos dois anos. O
pivô foi o fenômeno “Big Brother Brasil”, programa
da Rede Globo baseado em uma fórmula da produ-
tora holandesa Endemol. Nele, 12 participantes
ficam isolados do mundo, trancados em uma casa,
onde seu dia a dia é gravado por câmeras posi-
cionadas em todos os cômodos da casa.

Em uma pesquisa da própria Rede
Globo, somente 2% do público do
p rograma disse ter o terc e i ro grau
completo. No entanto, o “ B i g
Brother Brasil” é o programa de
maior audiência do canal por assi-
natura Multishow (Net/Sky), bas-
tante difundido entre as classes A e B
do país, em que se concentram os
p o rt a d o res de diploma universitário. 

Mesmo quando não cria novas
atrações, a evasão da privacidade altera os meios
de informação que já tratavam de famosos. E isto é
nítido nas revistas de celebridades: “Antes, as pu-
blicações mostravam mais os bastidores de um
show, a produção de um evento. Esta coisa de
mostrar bastante a intimidade das pessoas, como
banheiros e guarda-roupas, surgiu com a Caras”,
informa Ana Claudia Souza, editora da sucursal
carioca de outra revista de celebridades, a Quem.
“Nossa revista já seguiu esta linha, mas agora tem
apostado mais em ensaios posados”.

Como o Big Brother Brasil, boa parte do público
da Quem também se encontra nas camadas sociais
mais altas da sociedade brasileira, tradicionalmente
mais escolarizada. “Prova disto são os anúncios de
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Bem mais do que
15 minutos

Como o culto às celebridades incita a evasão de 
privacidade e o prazer em aparecer

“Já que eu não sou
famosa, eu posso ser

quase famosa”
Bruna Axt
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jóias e automóveis na revista, direcionados para a
classe média alta. Para mim, a revista não tem um
público segmentado”, analisa Ana Claudia, que já
concluiu um mestrado na ECO-UFRJ abord a n d o
revistas de celebridades. “As publicações como a
Quem criaram um grande mercado de assessoria de
i m p rensa. Nós somos muito procurados por eles (os
antigos participantes do BBB), e nem sempre chega
coisa legal. Por exemplo, ninguém agüenta mais
receber informação sobre os ex-BBBs. Chegam
re l e a s e s indicando até quando eles cortam o cabelo
ou comem uma pizza.”

Mas a editora não sabe precisar se a revista, cria-
da em 2000, existe para preencher o crescimento da
demanda pelas celebridades, ou se ela criou no
público este desejo. “Olha, é uma questão como a
do ovo e a galinha. Eu acho que sempre houve
interesse sobre o mundo da fama. Mas antes era
mais vinculado ao trabalho. Agora é que passou a
enfocar a vida particular”, afirma. “As publicações
trabalham em uma via de mão tripla: os interesses
do público, dos artistas e dos editores. E todos sen-
tem prazer em aparecer, ainda mais de uma forma
bacana”.

Para Regina Jardim, psicóloga e professora da

PUC-Rio, este prazer não está pura e simplesmente
relacionado ao aparecer. No caso de programas
como o “Big Brother”, por exemplo, ele pode estar
na chance de se obter retorno financeiro. “Vivemos
na sociedade da imagem, o aparecer supre a neces-
sidade de reconhecimento, que é do ser humano
estar sempre buscando e, além disso, de retorno
financeiro”.

No caso da exploração da imagem por revistas e
televisão, é possível concluir que esse re t o rno finan-
c e i ro se torna possível por meio de trabalhos como
ensaios fotográficos e participação em programas de
auditório. “Dessa forma se realiza a fantasia do ata-
lho, de um re t o rno imediato, que é o mesmo que leva
algumas pessoas a usarem drogas, por exemplo, por
c h e g a rem a um estado de êxtase imediatamente.
Que nesse caso é substituído pelo ficar famoso e
e n r i q u e c e rem rapidamente”, explica a psicóloga.

Dependendo do caso, promover a própria ima-
gem pode trazer benefícios, como futuras propostas
de trabalho. O que seria preocupante é o exacerba-
do culto à imagem que tem sido praticado. “Vi-
vemos na cultura da imagem, ela dá o tom, ela
determina as pessoas e acaba nos fazendo depen-
dente delas. Como a nossa sociedade nos mede
hoje? Muitas vezes somente pelos atributos físicos”,
diz a psicóloga.

Um outro lado, que é bom para os dois 
Em função disso, vemos milhares de jovens numa

busca frenética pela aparência perfeita, aceitável, a
mesma que vemos estampada em cartazes e revis-
tas. No entanto, há pessoas que não estão em busca
do espaço na mídia para preencher colunas sociais
ou ensaios fotográficos. É o caso de Marcus Menna,
vocalista da banda LS Jack, que estourou em 2002
e teve uma de suas músicas como a mais tocada
nas rádios naquele ano. Com isso, de lá para cá, a
situação de ver-se flagrado em publicações nas
mais diversas situações passou a fazer parte de seu
cotidiano, bem como o de toda a banda.

Marcus conhece bem as vantagens e malefícios
de toda essa exposição. Sobre o prazer de aparecer
na mídia, ele destaca a grande utilidade que a
mesma tem para a difusão do seu trabalho. “Em
um país com dimensões continentais como o Brasil,
a mídia se faz necessária para que a minha música
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Ana Claudia Souza, editora da sucursal carioca da revista
Quem : “Sempre haverá interesse das pessoas em aparecer”

Patrícia Cotton



e poesia possam chegar a todos os
lugares. Ela passa a ser uma ferra-
menta crucial a meu favor. Através da
imagem, surge o interesse pela músi-
ca, e vice-versa, e ver seu trabalho
aparecer é um grande prazer”, conta.

Mesmo assim, segundo ele, todo
cuidado é pouco para que essa ima-
gem reflita a realidade e não acabe
mostrando o que a banda não é.
“Com o mercado fonográfico em deca-
dência, e como ele, algumas emisso-
ras, é preciso ter cuidado na hora de
escolher os programas de que vamos
p a rt i c i p a r. Temos que pensar se a
banda se encaixa no perfil do pro g r a-
ma, verificar qual é o público para o
qual vamos falar e o que vamos falar,
p o rque o foco é na música e não no artista”, expli-
c a .

Nesse caso, e essa é uma grande preocupação de
quem está em evidência na mídia, o prazer não é
somente apare c e r, mas aparecer da maneira corre-
ta. “Não há problema em que haja curiosidade.
Essa é uma conseqüência da exposição à qual eu
me presto pelo meu trabalho. Mas incomoda
quando vemos que o espaço que estamos ganhan-
do na mídia é negativo, no sentido
de que, muitas vezes, temos a sen-
sação de que qualquer pro b l e m a
que temos, mesmo que sejamos
pessoas normais, passíveis de erro ,
seja sugado pela mídia para expor
o mais negativo de nós, que é o que
chama a atenção, enquanto o que
a gente mais deseja é poder ser um
exemplo positivo para quem nos
vê”, conta Marc u s .

O deleite na exposição encontra
uma significativa ferramenta na internet. O fácil
suporte fornecido pela rede mundial de computa-
dores permitiu que vários mecanismos fossem cria-
dos para que as pessoas pudessem mostrar seus tex-
tos, desenhos, ou simplesmente suas faces.

A última mania nesta seara desenvolvida pela
internet é o Orkut, uma página em que usuários do
mundo inteiro se cadastram para conversar sobre

os mais variados temas. Os assuntos variam desde
grupos profissionais até capítulos específicos de
novelas. No momento, há um grupo discutindo
exatamente porque ingressaram no site.

“As pessoas gostam de aparecer no Orkut justa-
mente para se sentirem queridas”, teoriza o estudante
Rafael Lessa, no s i t e há um mês.

Este mesmo sentimento moveu a assistente de
mídia Bruna Axt a criar um f o t o l o g: “Já que eu não

sou famosa, eu posso ser quase fa-
mosa”, diz.

Se os b l o g s – diários pessoais
disponibilizados na internet –
muitas vezes se tornam mero s
espaços de exibição, os f o t o l o g s
c o n s e rvam o mesmo potencial:
são um mural virtual de fotos,
com um pequeno espaço para
comentários embaixo.

O f o t o l o g de Bruna foi criado
como cura para um momento de

baixa auto-estima. Após a superação dos pro b l e-
mas, ela descobriu que tinha conquistado muitos
fãs com o s i t e, que atualmente recebe mais de mil
visitas diárias.

“Eu fiz muitos amigos pelo f o t o l o g, inclusive passei
a reconhecer pessoas de outros f o t o l o g s em lugare s
que visitava”, conta a moça, que pode ser vista em
www.fotolog.net/bruna_axt.
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Marcus Menna: “O que a gente mais deseja é poder ser um exemplo posi-
tivo para quem nos vê”

“As pessoas gostam
de aparecer no Orkut

justamente para se
sentirem queridas”

Rafael Lessa



Divulgação



Exemplo ainda mais significativo
é a designer carioca Helena Barros,
mais conhecida como Helenbar. N o
e n d e reço www. f o t o l o g . n e t / h e l e n b a r
ela se exibe desde julho de 2003,
sempre com uma temática ligada
às obras Alice no país das maravilhas
e Alice através do espelho, do escritor
britânico Lewis Carrol (1832-1898).
Os milhares de acessos aos s i t e d e
Helenbar lhe renderam um ensaio
para a revista Vizoo de maio de 2004,
e o endereço www.f o t o l o g.net/anti-
helenbar, em que um “fã magri-
cela” satirizava suas fotos, usando
uma peruca e fantasias. O site não está mais
disponível.

Este é outro ponto da exposição, quando estamos
em evidência geramos uma série de sentimentos
em quem nos assiste. Eles podem ser negativos,
como ocorreu com Helena, ou positivos, como
ocorre com vários famosos que, ao deixarem o
anonimato, passam a colecionar fãs-clubes e admi-
radores. Segundo Marcus Menna, esse é um ponto
positivo também. “Eles chegam até nós porque a
música os tocou e estar rodeados de fãs faz parte do
jogo, mesmo nos momentos que não estamos
preparados para isso, eles são o motivo pelo qual
fazemos o que fazemos”. 

E essa admiração é explícita. Fazendo uma busca
rápida pela internet é possível encontrar inúmeros
sites de fãs-clubes relacionados às celebridades. So-
bre o vocalista do LS Jack, por exemplo, podemos
encontrar inclusive um portal ( http://www.portal-
marcusmenna.kit.net ) com mais de 30 links rela-
cionados à banda.

Mas não é tão fácil assim 
Aparecer, no entanto, não é simplesmente estar

no lugar certo na hora certa. Existe toda uma
preparação. Carla B., funcionária de uma assesso-
ria de imprensa que promove marcas de roupas e
artistas, garante que estar na mídia envolve um
trabalho de pré-produção. 

“Em véspera de eventos importantes como festas
ou prêmios, eventos que atraem a impre n s a ,
recebemos muitas visitas e ligações de produtores

de artistas que querem vestir as
roupas de nossas marcas. O que
fazemos é emprestar para eles a
roupa para ir ao evento. Logo
depois ela é devolvida e, dessa
forma, a marca aparece quando
as fotos são publicadas. Assim, o
a rtista sai bem na foto, pois
parece estar na moda, com roupas
de boa qualidade. É um jogo que
mexe com a vaidade, com uma
sensação de status momentânea.”

Esta é uma situação comum
para quem aparece muito. Vestir-
se bem, se maquiar e se produzir é

imprescindível. Mas, mesmo assim, é possível que a
construção de uma imagem cause problemas.

“Como recebemos muitos pedidos temos que sele-
cionar quem vai vestir determinadas marcas. Não
gostamos de associar determinadas pessoas a algu-
mas marcas. Já aconteceu de uma menina bem
famosa querer vestir um vestido nosso e termos que
negar, porque ela tinha acabado de fazer um
ensaio sem roupa para uma revista sem prestígio.
O dono da loja achou que não tinha o perfil da
marca”, revela Carla.

Da mesma forma, algumas pessoas são alvo do
marketing das lojas. “Quando achamos que alguém
é legal para aparecer vestindo a marca, mandamos
as roupas de presente, convidamos para o show-
room e, caso venha, oferecemos um bônus em
roupas. Já chegamos a pagar dois mil reais em
roupas para que uma atriz passasse trinta minutos
na loja durante um coquetel. Foi o tempo dela ser
fotografada e ir embora”, conta.

Sabemos que a fama e fortuna dependem muito
da aceitação do público. Por isso há tanta expecta-
tiva e preparação. O carisma do artista só pode ser
medido depois que ele aparece e não há garantia
de que a figura vá durar na mídia. O anonimato
criado pelos grandes centros urbanos fez com que a
mídia assumisse um papel central na identidade
coletiva. Desta forma, tornar-se célebre é um meio
de se distinguir da massa nas sociedades industri-
ais. Num tempo em que desejos se tornam necessi-
dades, o público pode ter sido levado a querer uma
revista de celebridades.
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“Já chegamos a
pagar dois mil reais
em roupas para que
uma atriz passasse
trinta minutos na
loja durante um

coquetel”
Carla B.





esde a hora em
que acorda até
o momento em
que vai dormir,
João (que pode-

ria ser qualquer adolescente típi-
co da classe média carioca) de-
para-se com as cenas mais trash –
mas culturalmente aceitáveis. Às
7h da manhã, na porta do seu
prédio, esbarra com uma família
inteira dormindo sobre papelões.
Às 9h, entre uma aula e outra,
s u r p reende uns amigos fuman-
do maconha escondidos no ba-
n h e i ro. Às 13h, a caminho do
trabalho, presencia a gro s s e r i a
do motorista de ônibus com um
senhor de idade. No trabalho,
vê o chefe menosprezando seus
e m p regados. Ao voltar para
casa, já tarde da noite, assiste a
pegas de automóveis e a ata-
ques de p i t b o y s. Através da ja-
nela do ônibus, João teste-
munha os mais variados pra-
z e re s .

Obviamente o personagem é
fictício, mas o retrato do cotidi-
ano é real. O fato é que as cenas
mais absurdas, que implicam o
prazer de uns e a desgraça de ou-
t ros, já foram de tal form a
absorvidas pelo corpo social que
passam despercebidas. E o que
chama a atenção, seja dos veícu-
los de comunicação ou de uma

sociedade repleta de falsos puri-
tanismos, é a atitude inusitada e
fora dos padrões pre v i a m e n t e
estabelecidos de alguns grupos e
figuras excêntricas que estariam
p regando o “prazer no t r a s h” .
Talvez o exemplo mais clássico
seja o cineasta José Mojica Marins,
o famoso Zé do Caixão. 

O personagem Zé do Caixão
ou Coffin Joe, como é conhecido
no exterior, é um ícone do que se

convencionou chamar de trash:
obras que causam riso, inicial-
mente não desejado, e que se pre-
tendiam sérias, marcadas por
recursos materiais e humanos
escassos, improvisos e temas bi-
zarros, ligados ao sobrenatural e
à ficção científica. Para o cineas-
ta, cultivar seu personagem e,
conseqüentemente, alimentar um
a p reço por situações fora do
comum foi a única solução para
mantê-lo próximo de seu maior
prazer: o cinema.

Mojica foi o primeiro a realizar
filmes de terror no Brasil por
percebê-lo como um gênero pou-
co explorado. Sofreu com a
ditadura e com a falta de finan-
ciamento, mas conseguiu cha-
mar atenção e formar admi-
radores no Brasil e no exterior,
onde seus filmes são mais bem
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Quando o lixo vira luxo
A exploração do sentimento de prazer no trash vem 
ganhando espaço no cinema, na literatura e na TV 

D

“ A autoflagelação é
característica do

sujeito pós-moderno”
Madalena Sapucaya



IVAN KASAHARA, MARCIA PATERMAN, PAULA BARCELLOS E SU ANNE TAKEDA

Zé do Caixão foi o primeiro cineasta brasileiro a produzir filmes trash



recebidos. Em 2001, um docu-
mentário sobre sua obra foi pre-
miado em Sundance, o mais
i m p o rtante festival de cinema
independente do mundo.

Se Mojica optou pelo trash para
poder viver, a jovem escritora
Shirlei Massapust, 25 anos, vive
para ser trash. Vampira convicta
e confessa, Shirlei tem uma vasta
bibliografia sobre assuntos sobre-
naturais e defende, com um
raciocínio até lógico e científico,
a existência do vampirismo:
“ A l e rgistas da universidade de
Idaho constataram carência de
p roteínas em hematomaníacos
(eles examinaram grupos, e não
um indivíduo). Em 2001, uma
investigação policial nos EUA
submeteu diversos ‘vampiros’ a
exames, constatando que os cor-
pos de um certo grupo apresen-
tavam anomalias semelhantes e,
incrivelmente, exalavam natu-
ralmente o mesmo odor, diferente
de tudo que os médicos já vi-
ram”, relata com entusiasmo.

Mas o prazer de Shirlei não se
resume a estudos. Longe disso.

Ela veste-se como vampiro (se-
melhante àqueles dos filmes do
Drácula), sente-se bem deitada
num caixão e no seu último ani-
versário reproduziu, num salão
de festas, um verdadeiro cemi-
tério. Haja estômago para rece-
ber das mãos de um garçom-co-
veiro os petiscos da festa.

Enquanto o prazer para a vam-
pira e para o Zé do Caixão está
ligado a bizarrices mórbidas,
para a professora Fátima Mes-
quita, a satisfação encontra-se no
que está bem vivo e, o pior, den-
tro de cada um. A autora do
recém-lançado Almanaque de
puns, melecas e coisas nojentas
(Editora Pandabooks) não tem o
menor pudor em cutucar tais
assuntos. Pelo contrário. “Sempre
gostei de falar coisas inesperadas,
às vezes, até abusadas, e assim
quebrar o clima. Sempre fui
muito desconfiada das coisas
ditas sérias, ou dos assuntos con-
siderados ‘dignos’. E mais ainda
da postura sisuda de certos ambi-
entes de trabalho, certas gentes,
c e rtos lugares. Às vezes, tudo

parece tão teatral! Essa coisa da
hipocrisia”, critica Fátima, que
está morando em To ronto, no
Canadá.

Mas o que levaria uma pessoa
a gastar seu tempo escrevendo
sobre a quantidade de puns que
são soltos por minuto ou o prazer
de tirar meleca em público?
Curiosidade, obsessão? “Minha
primeira idéia era escrever, na
v e rdade, um livro que ia se
chamar qualquer coisa como
‘Manual do cutuque’, porque eu
queria escrever sobre a obsessão
do cutuque. O que leva alguém,
por exemplo, a espremer cravo
de namorado em parque públi-
co? Eu não consigo entender. Mas
é uma compulsão comum, já
notou? Aí, ia escrever sobre isso,
sobre cutucar o nariz também.
Passou mais um tempo, comecei
a escrever sobre o pum, mas com
mais informação técnica. E aí um
assunto puxa o outro e deu no
que deu”, explica a autora.

O almanaque, por mais apa-
rentemente bizarro que seja, con-
quistou seu espaço na crítica e
com o público. Fátima veio ao
Brasil participar de programas de
grande audiência da televisão
aberta – o programa do Jô Soares
(TV Globo) e o da Adriane Ga-
listeu (TV Record). Segundo a as-
sessoria de imprensa da editora
Pandabooks, a vendagem do
livro está muito boa e o público é
o mais variado: de crianças a
senhoras. Talvez o sucesso seja
resultado de uma preocupação
inicial da autora: “A idéia do
almanaque também é mostrar
como tudo é relativo, como o
conceito de nojo é cultural e
datado (e, por extensão, o con-
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A vampira Shirlei Massapust e seu caixão



ceito de bom, ruim, feio, bonito
etc.)”, enfatiza Fátima, que não
esconde a satisfação que teve em
escrever sobre o que é cultural-
mente nojento.

“Tenho enorme prazer em pen-
sar que estou cutucando a hipo-
crisia. E tenho também o maior
prazer de, pela primeira vez na
vida, entender coisas do fun-
cionamento do corpo humano,
coisas do meu dia-a-dia que eu
deveria ter aprendido. Tive o
prazer de ter aprendido muito,
pesquisando para escrever o
livro”.

O grotesco na geração coca-
cola light

O que determina a identidade
cultural de um grupo é um con-
junto de vivências, crenças e cos-
tumes. Mas os movimentos cícli-
cos da moda podem desviar esse
percurso. A geração nascida nos
anos 1980 chega hoje ao novo
milênio com uma bagagem cul-
tural muito particular.

Assistiu à ascensão do movi-
mento punk-rock, à camaleônica
Madonna desde as roupas ras-
gadas, às boinas e aos coturnos,
os andróginos David Bowie e
Marilyn Manson, aplaudiu Cha-
ves, Chapolin Colorado, Os Tra-
palhões e as vídeo-cassetadas,
usou as medonhas calças semi-
bag com bolso pontudo, mas
superou, sem qualquer vergonha,
a pochete, a cintura-alta e os pro-
gramas de auditório. Colaborou
para que os ícones do bre g a
nacional Falcão e Reginaldo
Rossi tornassem-se ícones i n,
releu o grotesco de ontem, como
a franja e o look “secretária anos
80” nos cabelos femininos, os

jeans de boca estreita e analisa
tudo sob o olhar do reciclável. 

A “geração coca-cola l i g h t”
t r a n s f o rmou o lixo em luxo.
Centrifugou as brutalidades das
vídeo-cassetadas, os filmes de
violência e o “tosco”. Reuniu essa
combinação nos grandes hits da
cultura jovem atual: os progra-
mas de autoflagelação, como
Jackass. No lugar dos programas
de sátira de outrora, surgiram
“Hermes e Renato” e “Os piores
clipes do mundo”.

Jackass veio ao mundo em
1996, quando Johnny Knoxville
teve a pouco usual idéia de testar
em si mesmo objetos de autodefe-
sa, como spray de pimenta, ge-
rador de choques elétricos e pisto-
la de balas de borracha. Ele
vendeu a idéia para uma revista
norte-americana e acabou tendo
um programa na MTV, no qual,
junto com outras pessoas, já
cometeu maluquices como mer-
gulhar em uma fossa de esgoto,
unir as nádegas com um piercing,
comer uma omelete feita com
gemas vomitadas e intro d u z i r
carrinhos de metal no ânus.

O u t ro famoso programa de

sátiras e besteirol é o brasileiro
“Hermes e Renato”, formado pe-
los amigos Fausto Fanti, Marco
Antônio Alves e Felipe Torres. Em
síntese, o programa é ambienta-
do na década de 1970, quando
uma dupla de machistas metidos
a malandros apronta de tudo
para se dar bem. Os roteiros não
têm nexo, são cheios de saca-
nagem, machismo e palavrões. É
exatamente esse o segredo do
sucesso do quadro da MTV bra-
sileira.

Para o estudante do sexto perío-
do de Comunicação Social Al-
f redo Stadtherr, de 24 anos, o in-
t e ressante são os traços cômico e
b rega explorados pelo pro g r a m a .
“O que me atrai é a estética, além
de ser muito divertido. As ro u p a s
que descambam para o brega e os
q u a d ros de pancadaria são muito
engraçados. O jovem de hoje can-
sou do formal e procura diver-
são”, analisa Alfre d o .

Já para o publicitário Diogo
Maduell, de 26 anos, o fascinante
em “Hermes e Renato” e em
“Jackass” é exatamente o trash.
Mas ele percebe uma grande
diferença entre ambos. 
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“Hermes e Renato”: o trash nacional na MTV.



“A ‘tosqueira’ e a apare n t e
falta de cuidado do “Hermes e
Renato” são muito ‘maneiras’.
Digo, aparente, porque é tudo
planejado. É muito inteligente,
p o rque, parodiando, criticam
programas de TV atuais e anti-
gos. “Hermes e Renato” mostra
como a programação de TV é
p o b re. Mas “Jackass” é outra
coisa. Gosto porque os caras são
totalmente malucos e ficam se
machucando”, afirma Diogo. 

Mas o publicitário discorda de
que os astros do programa ame-
ricano tenham encontrado os tais
15 minutos de fama por meio da
paranóia do “ser original” nas
loucuras que praticam, como
inserir um carrinho de ferro no
ânus e cheirar wasabi – a raiz
forte da culinária japonesa. 

“O objetivo é descobrir os limi-
tes do corpo e ganhar grana. Não
vejo o que fazem como marketing,
mas como uma maneira que
encontraram para sobre v i v e r.
Ossos do ofício. É o showbiz”, con-
clui o publicitário.

O u t ro fã dos programas é o estu-
dante de Administração de Em-
p resas Ricardo Petrus, de 23 anos.
P e t rus, que conheceu “Jackass”
enquanto zappeava pela TV, tem

uma visão diferente. Para ele,
Jackass não passa de um caso
bem-sucedido e o que a indústria
cultural faz é apro p r i a r-se do
autêntico, transformando-o em
produto.

“Eles são um bando de play-
boyzinhos, fingindo uma parada.
É marketing puro. No início, era
muito engraçado justamente por
ser amador. A partir do momento
em que uma equipe oferece uma
estrutura e coloca uma câmera
de US$ 10 mil nas mãos deles, o
conceito muda totalmente”. 

Mas que fetiche é esse? O que
leva os jovens a ter prazer em
assistir programas que usam o
grotesco como espetáculo? Uma
hipótese é a capacidade de iden-
tificação dos telespectadores com
os personagens dos programas.
Eles são, segundo Ricardo, apa-
rentemente malucos e insanos,
mas são tão normais quanto o
espectador. “Aquele que está na
tela era um mau aluno na escola,
gosta de aparecer e faz o que todo
mundo já pensou em fazer, mas
não faz porque não é maluco”,
conclui.

João Cláudio Silva, de 26 anos,
não chega a ser um fã desses pro-
gramas da MTV, mas criou uma
comunidade virtual para conver-
sar com os amigos “joselitos”: os
colegas de atitudes “sem-noção”.
“Apesar de muito mal feito, o
conteúdo agrada. As situações
são muito criativas, difere n t e-
mente dos humorísticos tradi-
cionais”, conta João Cláudio.
Mas, para ele, a cultura do trash
não tem nada de novo. É, segun-
do ele, o resultado de um proces-
so iniciado pelas nossas mães. 

“ C rescemos ouvindo histórias

inacreditáveis e músicas de ninar
que amedrontam as crianças.
Minha infância passou pela épo-
ca tosca: os anos 1980, quando
tudo era mal feito, da música ao
cinema. Pode-se contar nos dedos
o que se salva dos 1980. E, por
esse motivo, todo mundo gosta.
Claro que tem o marketing, por-
que os profissionais da área cap-
tam o desejo da massa e o trans-
formam em realidade”, afirma
João Cláudio.

Para a psicóloga e professora da
PUC-Rio Madalena Sapucaya, há
uma diferença entre quem faz e
quem assiste. Segundo ela, a era
v i rtual permite às pessoas desafi-
ar os padrões estabelecidos pela
sociedade do conforto do sofá. 

“Os espectadores assistem àqui-
lo, pensando ‘isso eu faria, isso
não’, mas sem nunca sair de casa.
Quanto a quem realiza essas
p roezas, acho que cada risco pelo
qual eles passam e sobre v i v e m
lhes causa uma sensação de imor-
talidade. Essas pessoas têm dificul-
dade em admitir a transitoriedade
de suas vidas. A autoflagelação é
característica do sujeito pós-mo-
d e rno. Sem referências sociais, co-
mo o Estado, a família ou a
religião, sua identidade está que-
brada e a dor física é uma das saí-
das para se encontrar, para se sen-
tir vivo. Isso é sintomático da so-
ciedade contemporânea, pois a
dor é um recurso do indivíduo que
encontra poucas opções de sentir
prazer”, analisa a psicóloga.

Será? Essa pode ser uma respos-
ta. Mas, quem sabe, a mente
humana, ela própria, seja tão
b i z a rra a ponto de encontrar
prazer em atitudes que nem
mesmo Freud explica.

Janeiro/Junho 200440

Jackass: o trash como marketing?



melhor começar do começo, e o
começo do drama é o começo da
arte. Arnould de Liedekerke, crítico
da revista francesa Lire, assinala
que O retrato de Dorian Gray, de

Oscar Wilde retoma no seu início uma das mais
cultuadas frases paradoxais do autor, na qual ele
afirma que é a vida quem imita a arte e não o
inverso. Conta-se que Dorian Gray pertencia à
classe ociosa que movimentava os salões da aris-
tocracia inglesa, os olhares se curvavam diante de
sua extraordinária beleza, a grande maioria
enfeitiçada pelo Adônis que parecia ser feito de
marfim e pétalas de rosa. Aparência falsa ou ver-
dadeira, ela demonstra que, de qualquer forma, as
viciosidades do espírito, nossos desejos e pecados,
são despertadas quando iniciamos a busca pelo
verdadeiro segredo da vida, uma pesquisa sobre a
beleza.

Dorian Gray dizia que todos os elogios dirigidos a
sua beleza não passavam de eloqüência dos ami-
gos, considerava-os exagerados até olhar seu retra-
to pela primeira vez. Sim, agora o jovem passara a
ser um tema para a arte e de súbito foi tomado pela
terrível advertência da breve duração de sua vida.
Os anos chegariam, um por um, esculpindo vincos
em seu contorno perfeito. A cor dourada de seu
cabelo tão logo desbotaria, o rosado de sua face se
converteria no pálido da velhice. Aquele retrato
efêmero ficaria para sempre como testemunha do
quanto fora belo. Uma punhalada transpassou-lhe
o peito naquele momento e o fez desejar a eterna
juventude. Queria desfrutar o seu rosto invejado
para sempre, enquanto seu quadro amargaria o pó

do tempo. Por este milagre o jovem faria qualquer
coisa, não haveria uma coisa no mundo que não
desse em troca. Daria até a alma.

Arte e vida se juntam quando a transformação do
retrato começa, uma linha cruel desponta sob a
singular expressão deste. Nele concretizam-se o
saldo da injustiça e da crueldade. É um símbolo
visível da degradação e do pecado; a deliciosa con-
quista da serenidade dos gestos de Dorian, as ma-
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Espelho, espelho meu...
“As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental”,

já dizia Vinicius de Moraes. Mais do que um conceito
pré-estabelecido, a beleza representa uma forma de as

pessoas se relacionarem entre si e com o mundo.

É

Oscar Wilde e a representação cinematográfica de Dorian
Gray



gistrais modulações de seu humor e intelecto não
equilibrariam perfeitamente a poesia de sua vida
ao sarcasmo e à evolução grotesca do quadro. O
que antes evoluía numa perfeita sintonia, na qual
beleza e moral conversavam intimamente entre si,
agora evoluía num ansioso frenesi, numa perspecti-
va que transforma o encanto de sua aparência ora
em arrependimento, ora em medo.

O retrato de Dorian Gray é uma tragédia ro m â n-
tica, um ensaio e uma fábula sobre a beleza e seu
p r a z e r, uma magnífica reflexão sobre os esplen-
d o res e os limites do belo. Como afirmava Kant em
sua Crítica da faculdade de julgar (também conheci-
da como a Crítica do juízo), somente desprovidos de
qualquer interesse podemos vislumbrar as nuances
da beleza. Assim, o que importa no belo é apenas
a sua forma de re p resentação, na qual se realiza a
plena harmonia entre função cognoscitiva, sensí-
vel e intelectual. Tal harmonia é independente de
nossas observ a ç õ e s
s o b re a realidade, e
l i v re dos condiciona-
mentos individuais. O
juízo estético pro v é m
do prazer que alcança
no objeto como tal.
Exprime uma sen-
sação diferente da-
quela que é pro p o rc i-
onada pelo agra-
dável, pelo bem e pelo
útil. Um objeto é cha-
mado de belo quando ele provoca no sujeito
p r a z e r, despertando assim uma sensação agra-
dável. O belo é uma fonte de sentimento e de
prazer universal para Kant e Stendhal, uma vez
que as faculdades que implica estão pre s e n t e s
em todos os espíritos. 

A obsessão pela estética 
O Brasil está em segundo lugar no ranking de

países onde mais se realizam cirurgias plásticas no
mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica(SBCP), em 2001 foram realizadas mais de
400 mil operações no país, enquanto nos Estados
Unidos a média anual é 500 mil. Ainda segundo a

SBCP, o número de intervenções com fim estético
aumentou cerca de 580% nos últimos dez anos.
Desde 1994, ano em que o Plano Real estabilizou a
economia, ampliando assim o poder de consumo,
as cirurgias plásticas se tornaram realidade tam-
bém para a classe média. 

Os principais responsáveis pelo crescimento da
cirurgia estética no Brasil são o desenvolvimento e
sofisticação das técnicas utilizadas e abrandamen-
to do processo pós-operatório. “A plástica ajuda a
ter uma boa auto-estima. A pessoa se sente mais
bonita, confortável, e até mais confiante”, defende
a cirurgiã Ana Helena Patrus, diretora da Clínica
Santé, especializada no assunto em São Paulo.

Somente depois de sofrer quatro intervenções
cirúrgicas, a empresária Helena Dias Miranda, de
34 anos, passou a sentir prazer em se olhar no
espelho e também em ser olhada por outros. “Não
me via como uma mulher, não me achava bonita e

não tinha a menor
confiança em mim
mesma. Até evitava
olhar no espelho. Isso
influenciava o meu
relacionamento com
as pessoas, principal-
mente com os homens
e também o meu tra-
balho. Sofri de de-
pressão durante quase
toda adolescência e
recorri a tratamentos

psicológicos caríssimos que não solucionaram o
meu problema. Até o dia em que a minha irmã
sugeriu a ciru rgia plástica como uma saída.
Funcionou”, diz Helena. Na primeira operação ela
colocou próteses de silicone nos seios e fez uma
lipoaspiração no abdômen e nas coxas. Sete meses
depois, se internou novamente para realizar uma
rinoplastia (para correção do nariz) e um lifting
facial. “Minhas amigas dizem que eu pareço ter 20
anos novamente. Minha auto-estima está a mil e
hoje, mais do que nunca, sinto prazer em me arru-
mar, em sair com amigos, namorar. Posso dizer que
através da plástica resolvi os meus problemas psi-
cológicos e hoje sou uma pessoa realizada”, acres-
centa. 
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Fonte: Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para Revista Veja.



Cada vez mais cedo, os brasileiros estão recorren-
do às cirurgias plásticas. A média de idade dos
pacientes no país é de 35 anos de idade. Segundo o
cirurgião plástico Volney Pitombo, um dos mais
respeitados no Rio de Janeiro, nos anos 1980, a
média de idade era de 55 anos e, nos anos 1990, 40
anos. A divulgação de operações em pessoas
famosas ajuda a propagar os resultados das ope-
rações estéticas e faz com que jovens busquem um
corpo perfeito, parecido com o de seus ídolos. 

O u t ro segmento de mercado que está sendo
atingido pelas empresas de cosméticos, beleza e
também pela medicina estética é curiosamente o
público masculino. No Brasil, o número de cirur-
gias plásticas realizadas em homens subiu de 10%
para 30% nos últimos cinco anos.  Esse interesse do
homem moderno em tratamentos estéticos motivou
a criação da expressão em voga “metrossexual”
que surge da união das palavras metrópole e sexu-
al. O termo foi desenvolvido pelo jornalista ameri-
cano Mark Simpson para definir os heterossexuais
modernos, de 25 a 45 anos, urbanos e vaidosos,
cujos hábitos de consumo englobam tratamentos
de beleza, roupas de grife, gastronomia, decoração
e, como não poderia faltar, cirurgias plásticas. São
homens que, acima de tudo, sentem prazer em se
cuidar.

O jogador de futebol inglês David Beckham e o
ator norte-americano Brad Pitt são apontados
como os maiores símbolos desse movimento. O
atleta acompanha sua mulher, a ex-Spice Girl
Victoria Adams, nas compras e nas visitas ao salão
de beleza. Como maior lançador de moda na Grã-
Bretanha, Beckham influenciou milhares de ingle-
ses a fazer as unhas e a depilar as sobrancelhas, por
exemplo. Isso sem falar na transformação de seus

armários, depois que passou a usar somente peças
de grifes como Armani, Prada e Dolce e Gabanna,
suas favoritas. No Brasil também já existem
seguidores do movimen-
to. Os empresários João
Paulo Diniz, Alexandre
Accioly, Álvaro Garnero
e o apresentador de tele-
visão Otávio Mesquita,
que há três anos se sub-
meteu a uma lipoaspi-
ração do abdômen e a
uma rígida dieta, acom-
panhada por uma in-
tensa atividade física,
que resultaram numa
redução de 18 quilos em
sua silhueta. 

Segundo a empresa de
consultoria 2B Brasil, o
segmento de saúde e
beleza masculina já mo-
vimenta mais de US$ 10 bilhões por ano. E vem
crescendo cerca de 17% por ano desde 1998. A
marca de cosméticos alemã Nívea, percebendo esse
nicho no mercado, apostou na criação da linha
Nivea for Men, que traz o slogan “Para o homem
que ousa se cuidar”, e que já representa 11% do fa-
turamento da marca no Brasil. 
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A procura começa mais cedo

Fonte: Volney Pitombo, ciru rgião plástico para Revista Ve j a
David Beckham: símbolo dos
metrossexuais

Brasileiros se preocupam com a aparência

Fonte: 2B Brasil Research & Consulting, com homens
entre 25 e 64 anos, em São Paulo, para Revista Veja.

Anos 1980 55 anos

Anos 1990 40 anos

2000 35 anos

82% acham importante ter a pele bem-cuidada

80% gastam mais de cinco minutos diários com a aparência

78% acham importante ter o corpo esbelto

72% se pesam regularmente

68% acham certo fazer ciru rgia plástica somente por estética

25% já fizeram dieta

5% já fizeram cirurgia plástica



A preocupação com a beleza e o prazer que os
seres humanos sentem ao conquistá-la levou os
produtores das maiores redes de televisão ameri-
canas a criarem programas que mostram pessoas
dispostas a pagar qualquer preço em nome da
aparência. Atualmente, estes são os reality shows de
maior sucesso nos Estados Unidos.
“Makeover Story”, “Queer Eye for
the Straight Guy”, “I want a
famous face”, “Nip/Tuck” e
“Extreme Makeover” são alguns
dos mais conhecidos programas
do gênero, e que re c e n t e m e n t e
começaram a ser exibidos tam-
bém no Brasil.

“I want a famous face”, transmi-
tido pela MTV americana, mostra a
trajetória de jovens que sonham em ficar pare c i d o s
com seus ídolos, custe o que custar. Brad Pitt, Britney
Spears, Pamela Anderson e Elvis Presley são apenas
alguns dos nomes escolhidos. Entretanto, o episódio
mais surpreendente relatou o processo cirúrgico de
Michael, um rapaz de 23 anos que elegeu a musa
Jennifer Lopez como modelo para o seu novo visual.
Para atingir o objetivo ele passou por ciru rgias que
duraram quase 12 horas, e incluíram implante de
silicone nos seios, nas maçãs do rosto e nos glúteos,
l i f t i n g facial, raspagem da mandíbula e dos ossos da
testa e uma rinoplastia, para deixar o nariz mais de-
licado, como o de uma mulher.  Depois da operação,
Michael, que agora passou a se chamar Jessica, disse
ter aprovado o resultado, mas se arrepende de não
ter colocado próteses maiores nos seios. 

Dois dos mais conceituados ciru rgiões plásticos de
Hollywood, especialistas em odontologia estética,
uma equipe formada pelos melhores cabeleire i ros e
estilistas, dois pacientes insatisfeitos com sua aparên-
cia e algumas cenas de embrulhar o estômago. Eis a

receita de “Extreme Makeover”, que promete aos par-
ticipantes um conto de fadas em que seus sonhos se
t o rnam realidade, não apenas na mudança de seu
visual, mas principalmente de suas vidas e destinos. 

Homens e mulheres revelam histórias de sofrimen-
to relacionadas à aparência e são submetidos às

c i ru rgias plásticas e, posteriorm e n t e ,
aos cuidados com cabelos, pele e
estilo. Kim, dona de casa de 30 anos,
p a rticipou do programa. Seu princi-
pal objetivo era cuidar dos dentes,
uma vez que nunca havia ido ao
dentista. Sua transformação foi con-
siderada uma das mais desafiadoras
de todas as já exibidas. Kim se sub-
meteu a uma rinoplastia, l i f t i n g
facial, redução de lábios, re m o ç ã o

de um terc e i ro mamilo, lipoaspiração no abdômen e
coxas, tratamento odontológico estético (que incluiu
c i ru rgia nas gengivas, tratamentos de canal e
implantes de porcelana), esfoliação da pele do rosto e
do pescoço. A recuperação durou oito semanas.

Assistir às transformações estéticas é como obser-
var nossa sociedade, repleta de arquétipos, presa
em um labirinto de imagens em que todos lutam,
em um esforço helênico, para determinar as dimen-
sões perfeitas da beleza. Os mais diversos ideais cul-
tuados pelo imaginário social estão presentes nas
representações pictográficas deixadas pelo homem
pré-histórico, ou nas dançarinas de balé mergu-
lhadas num estado de suspensão encantado de
Edgar Degas. Mesmo na mais tumultuada época, a
das imagens – supostamente escandalosa, ar-
rebatadora ou imoral – pode funcionar a busca
pela perfeição física por meio da construção de sím-
bolos idealizados. A beleza é um prazer sem medo
de experimentar até onde a moral pode ser posta à
prova. 
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O belo é uma fonte
de sentimento e de

prazer universal



Michael, ou Jessica, durante o pós-operatório e depois da transformação”



homem, no in-
tuito de obter
prazer – para se
e n t reter ou “fu-
gir” da re a l i d a-

de –, curar-se de uma doença ou
entrar em contato com supostas
divindades, faz uso de dro g a s .
Religião, medicina, sociabilidade e
vício são os principais motivos
pelos quais as pessoas usam dro g a s
– lícitas ou ilícitas. Porém, se o
prazer ao consumi-la não existisse,
o sucesso não seria tão grande a
ponto de movimentar bilhões de
d ó l a res no mundo inteiro. Segundo
a Organização Mundial de Saúde,
d roga é toda substância que, após
ingerida, pode modificar uma ou
mais funções do indivíduo. 

Alguns países como Portugal e
Holanda adotaram uma postura
de liberação do consumo de algu-
mas drogas como a maconha e o
haxixe. Outro tipo de política de
combate às drogas, como a dos
Estados Unidos, considera o
usuário um criminoso.

Drogas: fatores psicológicos e
medicinais

Os efeitos que as drogas podem

causar no organismo do ser
humano e os motivos pelos quais
as pessoas se tornam dependentes
delas são amplamente conheci-
dos. Algumas drogas, ao contrário
da visão negativa que a sociedade
estabeleceu, servem como medica-
mentos preventivos e auxiliare s
no tratamento de alguns tipos de
doenças. A maconha, por exem-
plo, é usada como medicamento
para abrir o apetite em pacientes
com AIDS e a heroína é utilizada
como anestésico em pacientes
com câncer.

Mas o fato das drogas propor-
cionarem algum tipo de prazer
também traz riscos, que podem
ser de ordem legal, social ou – o
mais temido – a dependência físi-
ca e psicológica. “Como não

tinha afeição por nada, resolvi
seguir o caminho da cocaína,
vivendo um amor intenso. Mas
hoje, graças a Deus, encontrei o
carinho de algumas pessoas e
consegui sair dessa vida”, explica
Marcelo Fernandes, 23 anos, ex-
usuário de cocaína. Contudo,
uma das grandes dificuldades do
tratamento contra as drogas são
as crises de abstinência e, conse-
qüentemente, as chamadas re-
caídas.

Na edição de primeiro de ou-
tubro de 2001 da revista Journal
of Neuroscience, um artigo traz
os depoimentos dos especialistas
Kent C. Berridge e Cindy L.
Wyvell, da Universidade de Mi-
chigan, nos EUA. Em seus estudos
eles acreditam terem encontrado
uma explicação para re c a í d a s
contínuas de dependentes. Eles
afirmam ser esse processo uma
alteração química cerebral cha-
mada “sensibilização”. 

A sensibilização provoca au-
mento duradouro nos níveis cere-
brais de dopamina, que é associ-
ada à “resposta agradável” do
uso de drogas. Os especialistas
sugeriram que a sensibilização
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Vai um prazer aí?
Desde civilizações antigas até hoje, a droga sempre esteve

presente na vida dos homens de alguma maneira. As plantas
psicoativas como o ópio, a coca e a maconha, têm sido 
bastante utilizadas em atividades religiosas, culturais, 

sociais e estratégico-militares, entre outros. 

O
ALBERTO JOÃO, ANDRÉ ARRAES, EDUARDO GOMES E RODRIGO BENCHIMOL



provoca uma necessidade exces-
siva, mesmo depois que a droga
já tenha saído do sistema do
usuário. Em pessoas sensibi-
lizadas, um fator externo particu-
l a rmente associado ao uso –
como um som, por exemplo –
pode provocar uma recaída. Estes
fatores ambientais podem incluir
o som de cubos de gelo, no caso
de alcoólatras, ou o som de um
isqueiro ao ser aceso, no caso de
um fumante, explicou Berridge. 
Para que os usuários dependentes
de drogas se recuperem, muitos
grupos de ajuda foram criados.
São os casos dos Narcóticos Anô-
nimos (NA) e dos Alcoólicos
Anônimos (AA), que abriram
centros de debates para reabilitar
pessoas que reconheceram a

necessidade de um tratamento
para as dependências que têm. 

Devido à preservação do ano-
nimato e, em função disto, ao
fato de não haver registros de
comparecimento nas reuniões, é
impossível estimar o percentual
daqueles que vêm para o NA e
atingem um longo tempo de
abstinência. O único indicador
claro do sucesso do programa é o
crescimento rápido do número de
reuniões registradas em décadas
recentes e o rápido avanço desses
grupos fora da América do Norte,
onde primeiro apareceram. Em
1978, existiam menos de 200
grupos registrados em três países.
Em 1983, mais de uma dúzia de
países tinham um total de 2.966
reuniões. Em 1994, havia conhe-

cimento de 1.982 reuniões sema-
nais em grupos de Narc ó t i c o s
Anônimos em 77 países. 

Para a psicóloga Regina Célia,
falta uma visão crítica sobre a
questão do tratamento contra as
drogas. Segundo ela, “o trata-
mento aqui no Brasil e em outros
países é muito baseado em auto-
ajuda. Com isso, abrimos espaço
para o ex-usuário que dá seu
testemunho e ajuda os outros a se
livrarem do vício”.

Para a grande maioria dos médi-
cos, o uso de drogas está ligado a
questões de problemas financeiro s
e familiares. Quem vê nas dro g a s
um antídoto para o sofrimento,
não sabe explicar ao certo se o
prazer é regular e se continua por
um longo tempo. “É difícil explicar
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o relacionamento com as dro g a s .
Vivo bem e quando eu desejo vou
lá e fumo. Na hora nem quero sa-
ber se faz bem ou mal. O impor-
tante é curtir o tempo, mesmo que
d u re pouco”, afirma o menor T. M . ,
usuário de maconha.

Segundo a neurocientista Su-
zana Herculano Houzel, os fortes
componentes químicos das dro-
gas estimulam sistemas internos
de recompensação muito além de
seu ponto de equilíbrio. O proble-
ma, segundo ela, é que pessoas
viciadas continuam buscando a
sensação que tiveram da pri-
meira vez em que consumiram a
d roga. E esta sensação nunca
mais será recobrada.

N o rmalmente, os jovens que
iniciam o uso de substâncias tó-
xicas não dispõem de informa-
ções adequadas sobre o assunto.

Às vezes na busca de um prazer
ilusório e passageiro ou, em
regra, em busca de uma auto-
afirmação dentro do grupo a que
pertencem, acabam condiciona-
dos ao vício, vítimas da de-
pendência física e psicológica. Na
grande maioria das vezes, a
dependência leva o viciado a
cometer atos de extrema gravi-

dade contra si, seus familiares e
outras pessoas, principalmente
quando em busca de dinheiro
para suprir o vício.

Há ainda outro caso de vício.
Aquele causado por substâncias
i n c o n t roláveis, irreprimíveis e
que não se pode confiscar. Como
a dependência gerada pelas dro-
gas lícitas e ilícitas, a “outra”
dependência também leva aque-
les que aprisiona a cometer qual-
quer loucura. 

Subir uma favela, para comba-
ter traficantes, ou pular de pára-
quedas são atos que, para sere m
realizados, exigem uma alteração
química do organismo. E, se na
hora de se lançar de um avião em
movimento faltar estimulante,
não é preciso correr até à farm á-
cia. O próprio corpo dá conta de
p roduzir o estimulante.
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O problema é que 
pessoas viciadas 

continuam buscando
a sensação que 

tiveram da primeira
vez em que 

consumiram a droga



Na Jamaica, ape-
sar de ser conside-
rada uma dro g a
ilícita segundo a
legislação, a ma-
conha não sofre
nenhum tipo de
re p ressão por par-
te das autoridades.
Isso porque a mai-
oria de seus usu-
ários pertence à re-

ligião Rastafari, que vê na erva o “fumo da sabedo-
ria”. Líderes “rastas” determinaram que ela fosse
fumada em rituais religiosos – alegando que a erv a
fora achada crescendo na cova do Rei Salomão –,
enquanto se recitam passagens bíblicas. Alguns “ras-
tas” optam por não fumar maconha. No entanto,
muitos sustentam o uso por meio da passagem citada
em Gênesis 1:29: “E disse Deus: Eis que vos tenho dado
toda a erva que dê semente, que está sobre a face de
toda a terra; e toda a árv o re, em que há fruto que dê
semente, ser-vos-á para mantiment o ” .

O caso do mo-
vimento re l i g i o s o
do Santo Daim e ,
que começou no
interior da flo-
resta amazônica,
nas primeiras dé-
cadas do século
XX, é parecido. É
a partir da be-
bida Ayahuasca (vinho das almas) – que é obtida
pela cocção de duas plantas: o cipó Jagube
(banesteriopsis caapi) e a folha Rainha (psicotry a
viridis) ambas nativas da floresta tropical – q u e
todos os princípios desse movimento são con-
duzidos. A poção tem propriedades enteômanas,
isto é, produz uma expansão da consciência,
que, de acordo com o Santo Daime, promove o
contato com a divindade interior do homem.
E n t retanto, a bebida não é considerada dro g a
pela legislação brasileira. Logo, a religião não
s o f re re p resálias judiciais ou qualquer tipo de
p ro i b i ç ã o .

Drogas e religião

Imagem Rastafari

Representação da Ayahuasca



Quando levamos um
susto ou praticamos um
esporte radical, milhares
de moléculas de adre-
nalina são liberadas
em nossa corrente san-
güínea. O nosso orga-
nismo, então, fica “tur-
binado”, pronto para

enfrentar uma situação
de perigo ou alerta. A

adrenalina é um estimulante
natural. Funciona tanto
como um hormônio, quanto
como um neurotransmissor.

Silvio Mendes Santos, de
42 anos, contrariou a fa-
mília e se tornou cabo da

Polícia Militar aos 19
anos. “Até quando... só
Deus sabe!”, brinca.

Em plena juventude, quando sonhos dividem
espaço com medos e anseios, Silvio não teve dúvi-
da: queria ser policial. Hoje, 23 anos depois, ele
coleciona pelo corpo marcas de tiros que levou em
serviço. Fala delas com tranqüilidade. “Assim que
você leva o tiro da pistola, não sente dor na hora.
Depois que esfria, que a adrenalina vai baixando,
você sente arder”, relata.

Aumento do metabolismo, vasoconstricção car-
díaca, aumento dos batimentos e do fluxo sangüí-
neo nos músculos, dilatação das artérias periféri-
cas, broncodilatação – para melhorar a respira-
ção, que se torna mais curta e rápida –, dilatação
pupilar – para aumentar a área de visibilidade –,
aumento da sudorese – para dissipar o calor acu-
mulado no organismo. Sozinha, a adrenalina é
responsável por essa lista de efeitos.

Para alguns, a vida seria muito monótona sem o
estresse e a dose de adrenalina que ele libera no
organismo. Muitos acreditam que um pouco de
emoção e desafio são necessários para que as pes-
soas se sintam mais estimuladas a vencer os
obstáculos do cotidiano.

Como todo viciado, o policial Silvio passou por

maus momentos, mas nunca
desistiu. O pior período foi
durante os nove anos em que
trabalhou no Batalhão de
Operações Especiais (BOPE),
logo no início da carreira. Um
episódio, em especial, foi
m a rcante: uma invasão do
BOPE ao Morro da Pro v i-
dência, em 1995. Ele e mais
oito colegas se viram encurr a-
lados numa igrejinha no alto
do morro, enquanto os bandi-
dos os aterrorizavam. Eles que-
riam levar três feridos ao hospi-
tal, mas foram impedidos pelo
bando, que atirava na dire ç ã o
deles e gritava: “Vai morre r ! ” .
Por fim, os bandidos acabaram
m o rrendo assassinados pelos
próprios comparsas.

Mesmo assim, para Silvio, medo só
existe em dias de folga. “Medo todo mundo tem,
mas no trabalho, você tem que aprender a contro-
lar o seu medo. Nos dias livres, o medo de ser re c o-
nhecido como policial é constante. Principalmente
p o rque hoje os bandidos não hesitam em matar
toda a nossa família. Esse tipo de assassinato serv e
para alimentar a vaidade dos criminosos, que se
vangloriam com o maior número de execuções em
seus ‘currículos’”, conta o policial que, apesar disso
tudo, não mudaria de pro f i s s ã o .

Paixão pelo trabalho é muito bom. Mas não se
pode esquecer que o “estresse positivo” deve ser
controlado tanto quanto o negativo. Quando um
indivíduo começa a sofrer muita pressão no dia a
dia, o resultado pode ser pavoroso. Em vez de estí-
mulo, o estresse provoca queda de produção no
trabalho, mal estar físico e muitas outras conse-
qüências nocivas. Cada pessoa tem um limite para
o estresse. A mesma situação pode causar reações
diferentes nos indivíduos. Por isso, antes de mais
nada, é preciso detectar as situações que desen-
cadeiam um alto nível de estresse e, a partir de
então, evitá-las.

As drogas “naturais” 
ANA PAULA SANTOS FABRIANI E BRUNO DE LUCA
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omar um chopinho após o traba-
lho, se deliciar com um farto jan-
tar, ter uma boa noite de sexo,
suar a camisa na academia, apos-
tar numa rodada de pôquer com

os amigos, passar no shopping para umas compri-
nhas... Prazeres que amenizam as dificuldades da
vida e que não fazem mal a ninguém. Certo? Nem
sempre. Para uma parcela da população, esses sim-
ples prazeres acabam virando um grande proble-
ma.

São pessoas que sofrem do que os especialistas
chamam de transtornos obsessivos compulsivos ou
dependências. Podem estar ligados a substâncias
químicas, como o álcool e outros tipos de drogas, ou
a comportamentos comuns, como comer, jogar,
fazer sexo ou navegar na internet. Em qualquer dos
casos, o que leva ao vício é a busca incessante por
cada vez mais prazer ou a atenuação da dor. É ele
que transforma os desejos em algo irresistível e que
p rovoca a vontade da repetição. O diretor de trata-
mento da clínica de recuperação de adictos Jorg e
J a b e r, Dr. Marcelo Carvalho, explica: “O comport a-
mento compulsivo, inicialmente, está relacionado à
sensação de prazer. No entanto, a médio e longo
prazo, isso vai se caracterizando como um pro b l e m a
na vida da pessoa, um distúrbio comport a m e n t a l ,
uma doença. O prazer começa gradativamente a ser
substituído por sofrimento na ausência do vício”.

Os limites do prazer
Mas como saber até que ponto essa busca pelo

prazer é saudável? Existe uma dose exata para não
nos tornarmos escravos da agradável sensação que
tanto desejamos? Afinal, quais são os limites do
prazer?

As respostas não são simples. Não há uma fór-
mula que diga, por exemplo, quantas vezes por
semana é saudável fazer sexo, nem quantas cerv e-
jas alguém deve beber para não ultrapassar o limi-
te do agradável e invadir o terreno do incontro l á v e l .
Assim como variam os objetos de desejo para cada
um, variam as doses que separam o prazer da com-
pulsão. Apesar da indefinição, pessoas que co-
nhecem o problema de perto concordam que é o
sofrimento que gera a percepção do problema: “As
pessoas só chegam até a gente quando estão no
fundo do poço, quando já perderam família,
e m p rego, tudo” – relata A.W., coordenador do
g rupo Jogadores Compulsivos e ex-dependente.

“O prazer da droga e do álcool deixa a gente
cego. Não tinha consciência de que eu estava pas-
sando dos limites. Só procurei ajuda depois que
sofri muito: eu batia no meu filho, minha mulher
foi embora e eu fui internado por causa da bebida”
– conta Antônio Januário da Silva, membro dos
Alcoólicos Anônimos. 

CAMILA PEREIRA, DANIELA MORITZ, FLÁVIA LIMA E LAURA JEUNON

Quando o prazer
aprisiona
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A fronteira sutil entre prazer e compulsão

Segundo o Dr. Marcelo Carvalho, o prazer é necessário
para a saúde mental das pessoas

T
Daniela Moritz



O que leva algumas pessoas a perderem o con-
trole e outras não também é uma pergunta sem
resposta única: “É um problema que ocorre por
múltiplas influências: físicas, psicológicas e do
meio em que a pessoa vive” – afirma Dr. Marcelo. 

O fator biológico só é comprovado como desen-
cadeador da compulsão nos casos da dependência
de substâncias químicas, como álcool e drogas. Mas
a ciência tem avançado nos estudos que demons-
tram as relações entre o nosso organismo e o dese-
jo de repetição do prazer. A neurocientista Suzana
H e rculano Houzel, em seu livro Sexo, dro g a s ,
rock´n´roll e chocolate - O cérebro e os prazeres da vida
cotidiana, explica como isso funciona.  Nosso cére-
bro produz uma substância chamada dopamina,
que atua sobre todas as formas de compulsão. É ela
que transmite a sensação de prazer. Quando o dese-
jo se realiza, ocorre uma súbita descarga de dopa-

mina no cérebro, o que gera grande satisfação.
Essas alterações repentinas no metabolismo são
fundamentais para compreender o processo de cri-
ação da dependência.

Mas são os aspectos psicológicos os mais determi-
nantes para o surgimento do desequilíbrio em
relação ao prazer. Geralmente, o que impulsiona o
processo da compulsão são as perdas – emocionais
ou materiais –, as frustrações, a instabilidade fami-
liar ou a carência afetiva. “O comportamento com-
pulsivo é só a ponta de um iceberg. Na maioria das
vezes, ele é apenas o indicador de uma série de ou-
tros problemas emocionais e psicológicos que o
indivíduo não manifesta. São problemas latentes
que vêm à tona através da compulsão” – explica
Dr. Marcelo Carvalho. 

A experiência de F. V. confirma essa afirmação. Ele
começou a fumar maconha com os amigos, espo-
radicamente, só pelo prazer. Mas, quando se deparo u
com alguns problemas, acabou perdendo o controle e
se tornando dependente da droga. Hoje, livre do vício,
ele analisa: “A dependência foi conseqüência de pro-
blemas na minha vida e de uma certa imaturidade
minha para lidar com eles. Morava em Portugal com
a minha família e tínhamos uma situação estável. De
repente, perdemos tudo e tivemos que voltar às pre s-
sas para o Brasil. Além do aperto financeiro – algo que
nunca tinha passado na vida –, meus pais quase se
separaram, o clima ficou péssimo. Toda nossa estru-
tura foi ruindo aos poucos. Na terapia, que faço até
hoje e acho fundamental continuar, lido com meus
p roblemas e pro c u ro não deixá-los em aberto, para
não ficar vulnerável. São os vazios que te deixam nas
mãos da droga. Ela te pre e n c h e ”.
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1. Você desperdiça seu tempo de
trabalho por causa do jogo? 
2. Você tem causado infelicidade
na vida familiar devido ao jogo?
3. Sua reputação está afetada
devido ao jogo?
4. Já sentiu alguma vez remorso
após ter jogado?
5. Alguma vez você jogou mais

tempo do que havia planejado?
6. Alguma vez você jogou para
escapar de preocupação e pro-
b l e m a s ?
7. Alguma vez você cometeu
algum ato ilícito para poder
financiar o seu jogo?
8. Você tem dificuldades para
d o rmir devido ao jogo?

9. Você acre-
dita que este
impulso para
jogar deve-se
a desilusões e
frustrações?
10. Você considerou alguma vez
a auto-destruição como resulta-
do do jogo?

Como saber se o prazer está virando compulsão?
O teste abaixo é aplicado pelos Jogadores Anônimos para diagnosticar a dependência, 
mas os sintomas são comuns a quase todos os comportamentos compulsivos. 

O anonimato é imprescindível para que as pessoas se sin-
tam seguras e à vontade nos grupos de mútua ajuda. 

Laura Jeunon



Como aponta F. V., o tratamento contínuo é uma
necessidade nos casos de dependências e compulsões,
uma vez que não existe cura, apenas controle. Nesse
p rocesso, os grupos de ajuda mútua
desempenham papel essencial. O
mais famoso e antigo, os Alcoólicos
Anônimos, serviu de base para os que
vieram depois: Narcóticos Anônimos,
C o m e d o res Compulsivos Anônimos,
Dependentes de Amor e Sexo
Anônimos, Jogadores Anônimos,
e n t re outros.  Dentre os princípios das
entidades, o mais importante e
respeitado é o anonimato. É ele que
garante a integridade dos membro s ,
a segurança e a confiança no trata-
mento. As reuniões consistem basica-
mente em uma troca de experiências através de depoi-
mentos. “Não há psicólogos ou qualquer pro f i s s i o n a l
de fora. Ninguém melhor que um compulsivo para
entender e ajudar outro compulsivo”, afirma A.W.

O Dr. Marcelo Carvalho reconhece a importância
dos grupos de mútua ajuda, mas alerta para a
necessidade de acompanhamento médico em casos
que podem levar à morte, como os de dependência
química ou os de compulsões alimentares. 

A sociedade do prazer
A sociedade capitalista de hoje, através do culto ao

consumo e da produção constante de desejos, torn a
mais difícil ainda o processo de controle da compul-
são. São milhares de estímulos o tempo todo para
que as pessoas se entreguem aos prazeres. Para
quem precisa controlar o impulso de comer, de jogar
ou de fazer sexo, por exemplo, esse modelo é um
obstáculo a mais. “O prazer está, hoje em dia, muito
relacionado ao consumo. E aí entra o poder do m a r-
k e t i n g e da publicidade para vender produtos, esteja
você precisando dele ou não. É uma grande dis-
torção e uma armadilha que o ser humano criou
para si mesmo. Nós criamos isso, consumimos isso, e
agora parece que estamos sendo consumidos tam-
bém” – afirmou Dr. Marcelo Carv a l h o .

Mas não somos só nós. Ao longo da história da
humanidade, não se conhecem sociedades sem vícios.
Aliás, os primeiros re g i s t ros do consumo de álcool e
ópio datam do período entre 4000 a 3000 a.C. 

Abordar o tema da compulsão pode nos levar a
interpretar o prazer como algo perigoso, causador
de sofrimento. O filósofo alemão Arthur Scho-

penhauer, por exemplo, desen-
volveu uma análise bastante
pessimista do prazer. Para ele, a
vida é “uma morte perpétua”,
pois a sede pelo desejo é inextin-
guível. Quando uma sensação de
satisfação se prolonga, surge o
tédio; quando o tédio se detém,
t o rna-se novamente desejo. Já
para Nietzsche e Freud, é justa-
mente a idéia do pêndulo entre
satisfação e insatisfação que faz
do prazer, além de necessário, o
próprio motivador da vida.

É desta visão mais otimista que compartilha o Dr.
Marcelo Carvalho: “O prazer é algo completa-
mente necessário. Nós estamos nesse mundo para
sermos felizes. A incapacidade de ter e produzir
prazer é que leva as pessoas a desenvolverem com-
portamentos compulsivos na tentativa de buscar
externamente, através de um objeto ou de uma ati-
tude, o prazer que elas não conseguem produzir
internamente”.
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Assim como variam
os objetos de desejo

para cada um, 
variam as doses que
separam o prazer da

compulsão



Onde procurar ajuda

A.A. – Alcoólicos Anônimos
Tel: (21) 2253-9283

(21) 2233-4813

C.A. – Comedores Anônimos
Tel: (21) 2524-6137 

(21) 2262-8468

D.A.S.A. – Dependentes de Amor e 
Sexo Anônimos
Tel: (21) 3334-3203

J.A. – Jogadores Anônimos
Tel: (21) 2516-4672

N.A. – Narcóticos Anônimos
Tel: (21) 2533-5015



o rmalmente o
prazer é associa-
do a uma sen-
sação boa, a al-
go positivo. Mas

como fica essa relação quando
para se atingir esse estágio de
graça é preciso passar por algum
p rocesso doloroso, seja ele físico
ou psíquico? Será que neste caso
os fins realmente justificam os
meios? Afinal, como algo que nos
faz sentir dor pode ser prazeroso? 

Apesar da aparente contra-
dição entre os termos, a busca
pelo prazer parece ser a meta
final das experiências que en-
volvem dor. Invadindo-se o cam-
po relacional da associação entre
os opostos, encontram-se o sado-
masoquismo, as cirurgias plásti-
cas, a depilação, os piercings, as
tatuagens e até o parto. 

Apesar das dores serem distin-
tas para cada um dos exemplos e
para cada um que passa por elas,
o objetivo parece ser sempre o
mesmo: alcançar o prazer, seja
ele sexual, estético, emocional ou
até mesmo social. 

Além das fronteiras do sexo –
O sadomasoquismo

Tapas, chicotadas, mãos alge-
madas, boca amordaçada. Pode
p a recer tortura, mas no campo da
sexualidade tais práticas podem
adquirir novo significado e ser
caracterizadas como prazero s a s .

No sadomasoquismo, o que
está em jogo são questões de
poder, de domínio, utilizadas na
obtenção do prazer. Para o psi-
canalista Armando Colognese
Júnior, o sadismo e o masoquis-
mo (como também o voyeurismo
e o exibicionismo) configuram
um par antitético, ou seja, não se
opõem de todo, mas também não
necessariamente se completam.
“As características essenciais do
sadomasoquismo são a humi-
lhação e o domínio. O verdadeiro
relacionamento sadomasoquista
requer dominar e humilhar o
outro, escolhido como parceiro, e
não um jogo erótico combinado,

acertado previamente”.
Segundo o psicanalista, um

sádico escolhe alguém que se
mostra controlador e até com ati-
tudes de superioridade, enquanto
o masoquista pre f e re parc e i ro s
que se mostram contro l a d o s
quanto à própria agressividade,
pessoas que até temem ser agres-
sivas. “O prazer do sádico será
ver seu parc e i ro humilhado,
‘quebrando’ esse controle e se
colocando em um papel submis-
so, subjugado, dominado – o que
de fato causaria um verdadeiro
sofrimento psíquico que pode ser
pior do que muitas dores físicas.
Já o prazer do masoquista, ocor-
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A p a rentemente opostos
Quando a dor e o prazer estão intimamente interligados 

N
ADRIANA GÓES, CASSIANA MELLO, FERNANDA FIGUEIREDO E SABRINA PANZERA

Aplicação de um piercing



rerá quando seu parc e i ro, des-
c o n t rolado e agressivo – mesmo
não querendo sê-lo – re a g i r. Os
dois ‘gozam’ ao ver a dor, a sub-
missão e a subjugação do outro .
Mesmo que sejam, de alguma
f o rma, agredidos”, concluiu o
psicanalista. 

A procura por objetos carac-
terísticos do sadomasoquismo
também contribuiu para o cresci-
mento do comércio que envolve
p rodutos de sexo. Para Joseir
Esteves, vendedor do Sexy Rose,
um sexshop do centro do Rio de
J a n e i ro, não existe um perf i l
traçado de consumidor na procu-
ra por objetos. “Não existe um
público fixo, mas a maioria se diz
heterossexual”, ressalta. Segundo
o vendedor, os produtos mais
procurados são algema, chicote,
máscara e mordaça. A loja tam-
bém possui uma área reservada
com cabines que exibem filmes
eróticos, um quarto escuro e um
bar.

Pela continuidade da vida –
A dor do parto e o prazer de
ser mãe

O nascimento de um filho re-
presenta a transformação da dor
em muitos momentos de prazer e
alegria. Como descrever a emo-
ção de ser mãe pela primeira vez?
Tanto aquelas que já tiveram fil-
hos há muito tempo, como as
que acabaram de passar pela
experiência, descrevem o ins-
tante como se o estivessem viven-
do novamente, com a mesma
intensidade. Os olhos chegam a
brilhar e a se encher de lágrimas.
Essa é realmente uma emoção
que só pode ser contada por
quem já passou pela vivência.

Muitas mulheres sonham em ser
mãe desde crianças. A estudante
Selma Cristina Silveira, de 23
anos, sempre cresceu pensando
em ter um filho, mas não esperava
que ele viesse tão cedo. Além disso,
o parto a amedrontava. “Quando
descobri que estava grávida fiquei
desesperada, pois uma gravidez
indesejada, no auge da minha
juventude, transformaria a minha
vida e ainda tinha o medo de sen-
tir dor, o que me deixava em pâni-
co”, declara Selma.

Mas essas angústias e aflições
de uma mãe de primeira viagem
sumiram no momento em que
nasceu Matheus – hoje com três
meses. “O medo me acompa-
nhou até a hora em que entrei no
centro cirúrgico. Quando tomei a
anestesia, comecei a sentir sen-
sações estranhas, não conseguia
me movimentar da cintura para
baixo. Percebi que estava pronta
para dar à luz e esperar ver o
meu bebê. O momento em que
ele foi tirado da minha barriga
foi emocionante, era um instante
que se eternizava no meu pensa-
mento”, confessa a mamãe.

Não importa a idade, nem a
quantidade de filhos, ser mãe é
sempre uma experiência intensa.
A dona-de-casa Maria José Sertã,
de 79 anos, teve 14 filhos, todos
de parto normal. A cada parto a
alegria foi diferente. “Os três
primeiros filhos foram mais emo-
cionantes. Os outros foram pro-
porcionando uma emoção mais
moderada. Até porque eu já
começava a ter uma certa pre-
ocupação com o nascimento dos
o u t ros filhos”, declara. Há 59
anos, quando nasceu seu pri-
meiro filho, faltava informação

sobre anticoncepção e havia a
influência da Igreja Católica, que
não aprova o controle da natali-
dade.

Maria José concorda que ser
mãe é uma experiência maravi-
lhosa, mas ela não planejava ter
tantos filhos. Não tomava pílula,
pois acreditava estar sempre no
início de uma nova gravidez e
temia causar algum pro b l e m a
para a criança. “Com certeza o
prazer de ter um filho compensa
a dor do parto. Hoje não me
arrependo, mas sei que poderia
ter tido menos filhos. Não havia
tempo para dar muita atenção a
cada um, já que o intervalo de
uma gravidez para a outra era de
meses. Acho também que isso
serviu de exemplo para meus fi-
lhos e netos, que hoje têm no
máximo três filhos”, conta Maria
José.   

Em nome da beleza (a estética)
Quando entramos no mundo

da estética, a relação entre dor e
prazer fica ainda mais patente.
Em nome da elevação da auto-
estima, ferida pela cobrança de
padrões singulares de beleza
impostos pela sociedade, as mu-
l h e res, em especial, se submetem
a procedimentos no mínimo incô-
modos. Os tratamentos voltados
à beleza não são poucos, nem

Com muito prazer 53

Compradora experimenta algemas

Fernanda Figueiredo



baratos ou indolores. Vão desde
uma simples depilação de cera
até uma ciru rgia de lipoaspi-
ração, por exemplo.

Basta assistir a uma sessão de
depilação em qualquer salão de
beleza para conferir o quanto as
mulheres sofrem, não só para
manter a higiene pessoal como
também para se encaixar na fór-
mula do ideal estético. É o que
garante Paula Oliveira, de 23
anos, que vai ao salão pelo
menos uma vez ao mês para
fazer depilação e delinear a so-
brancelha. “Acho que retirar os
pêlos do corpo é higiênico e deixa
a mulher mais feminina, mais
sensual e isso vale qualquer sa-
crifício”, declara a estudante de
fisioterapia, que passa cerca de
três horas por mês sofrendo com
a retirada de cada pelinho das
pernas, axilas e virilha.

A conexão que a sociedade
contemporânea faz entre beleza e
felicidade tem como resultado a
p rocura cada vez maior por
cirurgiões plásticos. Em busca de
a c e rtos minuciosos no corpo,

toma-se como base o “manual”
de beleza escrito e reafirmado
todos os dias pela mídia em
geral. Este é o caso da ginecolo-
gista Wágida Cardoso, de 30
anos, que há cerca de dois anos
se submeteu, em uma mesma
cirurgia, a uma lipoaspiração e a
um implante de prótese de sili-
cone nos seios. “Após o parto do
meu filho, fiquei com umas gor-
duras a mais, então decidi fazer a
lipoaspiração. Aproveitei para e-
mendar o implante de silicone
porque sempre achei meus seios
pequenos e não me sentia feliz
com eles”, diz ela. 

Mas nem sempre a re a l i z a ç ã o
de uma ciru rgia é a solução mais
adequada e mais satisfatória.
Wágida conta que no pós-ope-
ratório sentiu dores que poderiam
ser comparadas às de um part o .
Segundo ela, não valeu a pena ter
passado por todo esse sofrimento
p o rque, embora à primeira vista
o prazer de ver o corpo com con-
t o rnos perfeitos tenha sido muito
compensatório, com o tempo per-
cebeu que ele é ilusório. “É pre c i s o
analisar muito bem antes de se
optar por uma ciru rgia plástica,
p o rque nem sempre a satisfação
com o resultado é perm a n e n t e ,
tampouco vale o dinheiro e a de-
dicação investidos. Faria tudo de
novo no caso da prótese de sili-
cone, mas não outra lipoaspi-
ração”, afirma Wágida.

Vale ressaltar que não são
poucos os cuidados que se deve
ter no período após a cirurgia. No
caso da lipoaspiração, o cirur-
gião plástico André Gonçalves de
Freitas recomenda evitar esforços
por 30 dias, não se expor ao sol
pelo menos por oito semanas,

andar a passos curtos e evitar o
fumo pelo menos até 15 dias
depois da ciru rgia. Ele ainda
acrescenta que é comum o apa-
recimento de edemas (inchaço) e
equimoses (manchas roxas), que
se resolvem sozinhos em cerca de
21 dias. 

Quanto às possíveis compli-
cações, o cirurgião afirma que
elas são raras, mas podem acon-
tecer hematomas, seromas (acú-
mulo de líquido), irregularidades,
infecções, tromboses e acidentes
durante a cirurgia. André ainda
destaca que o resultado final
pode ser constatado somente a-
pós seis meses, embora atinja os
80% no quarto mês.

Mas afinal, após tantos proce-
dimentos cautelosos e dolorosos,
será que realmente o prazer de se
ver mais bonita supera qualquer
dor e sacrifício? Esta é uma ques-
tão que não deve ser esquecida
quando se pensa em adotar um
tratamento estético em nome do
aperfeiçoamento de algum deta-
lhe do corpo.

A mudança da natureza
humana - Piercings
e tatuagens

Outras formas de obtenção de
prazer que implicam dor são as
tatuagens e os body piercings. Os
dois rituais são tradições mi-
l e n a res comprovadas pela his-
tória e pela antropologia. Por
exemplo, a múmia mais antiga
do mundo, encontrada em 1991
na Itália e datada de 5.300 anos
antes de Cristo, tinha tatuagens
acompanhando toda a espinha
dorsal, além de uma cruz em
uma das coxas e desenhos tribais
por toda a perna. 
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Há uma lenda de que, nos pri-
m ó rdios, marcas involuntárias
adquiridas em guerras, lutas cor-
porais e caças geravam orgulho e
reconhecimento ao homem que
as possuísse, pois eram expres-
sões naturais de força e sobre-
vivência aos perigos. O homem,
então, partindo da idéia de que
as marcas na pele seriam um
sinônimo de diferenciação e sta-
tus, passou a marcar-se volun-
tariamente, fazendo ele mesmo
ferimentos pelo corpo. Com o
passar do tempo, deu-se espaço
para a criação de desenhos, uti-
lizando-se tintas vegetais e espi-
nhos para imprimi-los sobre a
pele. 

Nos dias atuais, as coisas mu-
daram, mas nem tanto assim. A
tatuagem e o piercing podem re-
presentar uma demonstração de
originalidade e uma vontade de
ultrapassar limites da chamada
“normalidade”, a fim de se per-
tencer a um grupo. Segundo a
psicóloga Cleives Vidal, no caso
da tatuagem e do piercing, o indi-
víduo os faz por uma necessidade
de aceitação, de pertencimento,
de mudança; por uma vontade
de transgressão ou por insegu-
rança. “Ele se submete a este
processo doloroso, porque precisa
p e rtencer a algum grupo ou
modismo. A dor aí não importa
tanto, porque ele precisa se posi-
cionar”, declara. 

A tatuagem também está inti-
mamente ligada a modismos e à
estética, assim como a grupos
alternativos, como os metaleiros
ou os punks. Ainda há pessoas
com estes adornos pelo corpo que
podem sofrer algum tipo de pre-
conceito. Segundo o designer Ro-

mano Maciel, carioca de 30 anos,
isto acontece mais fre q ü e n t e m e nt e
q u a ndo se tem muitas “coisas
desenhadas ou penduradas em
si mesmo”. Ele já sentiu na pele
o que é ser olhado de form a
d i f e rente na rua. 

Romano confessa que sentiu
dor na hora de fazer os mais de
quarenta desenhos que possui.
“Em alguns lugares, a dor é qua-
se insuportável, como na parte
interna do braço, na costela e
perto da virilha. Mas eu penso
que é parte do processo, afinal,
você está se marcando com algo
que é para vida toda. Se não tiver
dor, não tem graça. É legal a
gente lembrar como foi fazer
cada desenho, incluindo a dor”,
diz. Ele explica que começou a se
i n t e ressar pelo assunto aos 19
anos, quando fez a primeira ta-
tuagem: a figura de uma índia
no braço esquerdo. Hoje, são
q u a renta e três tatuagens, como
caveiras, notas musicais, pan-
teras, tribais... tudo bem varia-
do. 

O body pierc e r (pessoa que apli-
ca os adornos) Anderson Cou-
tinho, de 22 anos, também
pensa que a dor faz parte do
pacote quando se faz uma tatu-
agem ou um p i e rc i n g. Ele conta
que não pára para pensar na dor
antes de se perf u r a r. “Se não
houver a dor, a pessoa não dá o
valor merecido”. Ele já teve 14
p i e rc i n g s. Hoje tem 11, porq u e
enjoou de alguns e os re t i ro u .
São peças espalhadas pelo corpo
todo: língua, rosto, orelhas e
mamilos. 

Anderson diz que os furos nos
mamilos foram bem doloridos.
Assim como a chamada “expan-

são de piercing” (alargamento dos
furos nas orelhas por meio do uso
de brincos redondos de raio cada
vez maior) que ele fez nas ore-
lhas. “A média de expansão é de
oito a dez milímetros. O meu é
bem largo, hoje estou com 18
milímetros. A pessoa tem que ir
fazendo aos poucos. A primeira
que eu fiz foi de 1,6 mm para 5
mm. De lá para cá, venho ex-
pandindo um pouco mais a cada
ano”. Anderson esperou comple-
tar dezoito anos para colocar os
adornos no corpo. 

Ele afirma que o fez por achar
que combinava com seu estilo de
ser e não por questões de modis-
mos. Na hora de aplicar os p i e rc i n g s
em outras pessoas, revela que já
viu de tudo: aqueles que real-
mente desistem ou que nunca
pensam em fazer por causa da
dor, estes só vão para acompa-
nhar e encorajar os amigos. Há
também os que fazem, mas cho-
ram, gritam e têm até queda de
p ressão. Porém, o resultado é
quase sempre igual. Assim que
terminam de colocar o piercing,
os clientes ficam extasiados e
“demonstram grande sensação
de prazer”, garante. 

Adeptos exibem seus desenhos
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Nos produtores, ócio é produtivo; e nenhum
criador, de qualquer magnitude que seja,

jamais foi capaz de pular esse estágio mais
do que uma mãe pode pular a gestação.

Jacques Barzun

s dez horas da manhã você acor-
da. Toma o café ainda de pijama.
Lê alguns jornais. Confort a v e l-
mente acomodado numa poltro-
na, você começa a organizar suas

tarefas. Ouvindo uma boa música, se lembra das
idéias que teve na noite anterior para aquele texto

que precisa entregar no fim do dia. Faz algumas
anotações e, finalmente, se senta em frente ao com-
putador para concretizar a obra. Você já está em
ritmo de trabalho. 

Este deve ser o sonho de muita gente e é também
a descrição do ideal de um trabalhador moderno.
Ou seria melhor dizer pós-moderno? Vivemos na
era pós-industrial. Ao mesmo tempo em que a
sociedade da informação se instaura, ainda esta-
mos sob a pressão da produção industrial. Apesar
de tantas transformações, o tempo ainda é escasso. 

Cada vez mais, a criatividade se apresenta como
o valor máximo desse novo mundo. Dizem que
daqui a algum tempo ela será a única capaz de
manter os nossos empregos. Até porque as má-
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Trabalho e lazer:
uma união criativa

Prazer é o melhor combustível de trabalho na era pós-industrial 

Condensar estudo,
trabalho e prazer. É
o que propõe o
sociólogo italiano
Domenico de Masi

com a teoria do ócio criativo. Ele
não prega a diminuição das horas
trabalhadas, mas que a re s p o n-
sabilidade não seja tão estafante.

Só poderemos atingir um nível
melhor de bem estar e felicidade
quando nos dermos o luxo de ter
nas atividades criativas o nosso
maior tempo gasto, em que tra-
balho formal e tempo livre se
c o n f u n d a m .

O avanço tecnológico pro m o v e
uma constante substituição do
trabalho braçal pelo uso das

máquinas. Com mais agilidade e
velocidade na produção, o tempo
l i v re se estende e abre espaço
para o ócio criativo. E isso está
distante de significar pre g u i ç a ,
sedentarismo ou alienação. Uma
analogia possível, segundo o
sociólogo, seria a do poeta deita-
do numa rede, compondo seus
versos mentalmente. 

De Masi afirma que o único meio
de gerar idéias geniais é através do
ócio criativo. O ritmo acelerado de
trabalho imposto pela sociedade
industrial, que ainda resiste, não
o f e rece ao homem tempo para
que possa se desenvolver como um
todo. Não é mais possível haver
uma separação estanque entre

labor e lazer. “Você pode sair
daqui, ir ao cinema, fazer amor,
p a s s e a r, dorm i r, mas ainda assim,
vai estar pensando no artigo que
tem que escrever”, exemplifica.
Ser feliz com o desempenho pro-
fissional é o caminho para elevar
a qualidade de vida.

A teoria do italiano aponta um
ideal de sociedade para uma
nova ordem econômica, política
e social. No entanto, algumas
e m p resas já funcionam com no-
vos modelos de trabalho, per-
mitindo que funcionários desen-
volvam suas atividades em casa,
no conceito home off i c e, ou  que
tenham horários flexíveis de
e x p e d i e n t e .

“Se a necessidade é a mãe das invenções, o ócio é o pai das idéias”
DO M E N I C O D E MA S I

À



quinas já fazem quase todo o trabalho braçal. Mas,
não há como nos tornarmos criativos sem termos a
oportunidade de vivenciar experiências prazerosas
e construtivas.  

O sociólogo italiano Domenico
de Masi desenvolveu a teoria do
Ócio criativo – um sincre t i s m o
entre trabalho, aprendizado e pra-
zer, para que o homem se desen-
volva em todas as suas condições e
tenha um aproveitamento inteli-
gente e construtivo do tempo. Ele
aposta numa sociedade em que as
pessoas aprendam a ocupar o
tempo com atividades que tragam
satisfação e agreguem valor.

Na era da informação, o poder não está mais vin-
culado aos donos dos meios de produção de bens
materiais, como na sociedade industrial, mas à pro-
dução de valores, símbolos, serviços, design, estética
e conhecimento. A sociedade das idéias passa,
então, a exigir ainda mais da inovação e da cria-
tividade. Diante desta perspectiva, a educação para
criação e empreendedorismo assume um papel fun-
damental na formação de pessoas que saibam uti-

lizar o seu tempo livre para acumular conhecimen-
to e fertilizar novas idéias. Saber escolher um bom
filme, um bom livro e estar aberto a boas relações
de amizade são grandes elementos para a troca e

f ruição de experiências, alimen-
tando a criatividade e o espaço de
reflexão e crítica. 

A professora da PUC-Rio Karina
Kuschnir, doutora em antropologia
social, aponta a importância de
reservar um tempo para sentir-se
bem fazendo o que se gosta, para
aprender e refletir. Segundo ela, a
repetição automática das ativida-
des diárias leva à robotização do

ser humano. Conversar sobre diferentes assuntos e
contemplar a arte ajudam a desacelerar e a desen-
volver o pensamento. 

O problema do lazer
Muitas áreas de estudos dedicam-se à pesquisa da

função social do lazer. O que fazer com o tempo
que sobra? O simples fato dessa preocupação exis-
tir revela que o homem está consciente de sua
autonomia para aproveitar o tempo livre sem o
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O ócio criativo 
associa trabalho,

aprendizado e prazer
ao aproveitamento

inteligente do tempo



A visão positiva do trabalho é
muito recente na história da
humanidade. No século XVII, o
matemático e filósofo René Des-
c a rtes declarava não dedicar
muito tempo do seu dia ao tra-
balho. Dizia ocupar mais horas
do dia com os afazeres cotidi-
anos. Para um homem que
gostava de acordar depois do
meio-dia, talvez isso fosse ver-
dade. No entanto, com sua
enorme produção intelectual, o
mais provável é que se dedicasse
muito ao trabalho.

Durante toda a Antigüidade e a
Idade Média, trabalhar era uma
coisa negativa. O trabalho era para
escravos, servos, seres embru t e c i d o s
e considerados inferiores. Ser um

trabalhador era o mesmo que per-
tencer a uma hierarquia inferior.
Os nobres, que se consideravam
s u p e r i o res, não praticavam nen-
hum ato que fosse próprio dos
estamentos mais baixos. Para eles
isso seria o mesmo que atentar
contra a própria natureza, que
colocou os senhores da terr a
acima dos outros homens.

Os primeiros a terem uma visão
positiva do trabalho são os mer-
c a d o res burgueses da alta Id a d e
Média e início da Idade Mo d e rn a .
Esses homens enriquecem pelo
próprio esforço, através do comér-
cio de produtos importados do
Oriente. De acordo com a visão
rígida dos medievais, eles estavam
pecando ao buscar o lucro .

Com o ressurgimento das ci-
dades na Europa, o trabalho
assalariado passa a ser uma
opção para os trabalhadores que
fogem das propriedades feudais.
Este é pelo menos um efeito
colateral desta modalidade de
trabalho. 

Os golpes finais na concepção
pejorativa do trabalho são, po-
liticamente, a Revolução France-
sa e a independência dos Estados
Unidos, que varrem a nobreza e
a sua vida ociosa. E, finalmente,
do ponto de vista econômico, a
Revolução Industrial determ i-
na a nossa nova concepção de
trabalho e de tempo. Tu d o
passa a girar em torno da pro-
d u ç ã o .

Nem sempre o trabalho dignificou o homem



sentimento de culpa por não estar
produzindo formalmente, ou seja,
trabalhando. 

Isso reflete o início de transfor-
mação do sistema de pro d u ç ã o
na sociedade industrial, em que o
homem era essencialmente pro-
dutor e só poderia atingir a ple-
nitude nas horas de trabalho. Ta l
pragmatismo gerava um conceito
negativo de ócio e de lazer. Na
era do ditado “tempo é dinheiro ” ,
o lazer é aceito apenas como um
recurso que revigora o traba-
lhador para o aumento da pro d u-
t i v i d a d e .

Para Victor Mello, doutor em
lazer e professor da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, esse fenômeno social
moderno pode ser compreendido de forma multi-

facetada. O lazer é um merc a d o
em ampliação, é uma área aca-
dêmica, é motivo de políticas pú-
blicas, uma necessidade individual
e um direito social. “Creio que o
âmbito do lazer hoje se apre s e n t a
como estratégia na elaboração de
p ropostas que visem à constru ç ã o
de uma nova ordem social”.
Segundo Vi c t o r, as saídas estão no
próprio cotidiano. “A função dos
acadêmicos é de mediadores e insti-
gadores, contribuindo para desesta-
bilizar os valores construídos anteri-
o rmente, buscando novas con-
dições e formas de conceber a vida
em sociedade”, diz.

Autor do livro Lazer: princípios,
tipos e formas na vida e no trabalho, José Vicente de
Andrade afirma que o fato de alguém ter prazer ou
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Começar o dia indo à praia,
almoçar e depois trabalhar. Essa
é a rotina do casal João Baptista,
56 anos, e Regina Coeli, 54, que
decidiu trocar o ritmo intenso do
Rio de Janeiro pela tranqüili-
dade de Búzios. Desta forma, eles
conseguiram conciliar trabalho
e lazer, produzindo inclusive nos
tempos livres.

Ela é coordenadora geral de
uma escola da rede privada de
ensino no Município de São

Gonçalo, onde precisa ir apenas
duas vezes na semana. O res-
tante do tempo ela dedica à fac-
uldade de Pedagogia, que con-
cluirá no final deste ano. Ele é
médico dermatologista e tam-
bém vai ao Rio duas vezes por
semana para trabalhar. Na
Região dos Lagos, ele tem expe-
diente toda sexta-feira numa
clínica de estética.

Segundo João e Regina, a de-
cisão de viver parte da semana
em Búzios melhorou muito a
qualidade de vida dos dois. “Ago-
ra nossas preocupações são ou-
tras. Não vivemos mais aquela
correria que é a vida na cidade
grande. E, mesmo assim, conti-
nuamos produzindo, exercitan-
do nossas mentes”, afirma Regi-
na Coeli. 

Ela passa algumas horas, na
frente do computador, fazendo
sua monografia e ele, estudando
os novos conceitos da medicina.
Quando está no Rio, o casal de-

dica-se apenas ao trabalho for-
mal. 

Regina e João acreditam que o
estágio de vida que alcançaram
é um privilégio de poucos. “A
sociedade brasileira possui uma
condição econômica muito mi-
serável. Nem todo mundo pode
se dar ao luxo de trabalhar
quando quiser. Tem que traba-
lhar para sobreviver”, ressalta o
médico. 

Alternativas de vida

“Repetir a 
rotina diária 

automaticamente nos
transforma em robôs.

Conversar sobre
diversos assuntos e

apreciar a arte ajuda
a desacelerar e a 
pensar em algo 

diferente”
Karina Kuschnir



Depois de 
passar a 
manhã na
praia, 
o médico
João Baptista 
sai para 
trabalhar 
na Clínica
Búzios

Regina divide seu tempo entre a
monografia e a praia

Felipe Santoro Felipe Santoro



sentir-se em lazer na profissão
que exerce não descaracteriza
nem o prazer nem o trabalho.
Apenas mostra que é muito bom
ter-se por profissão o que se faz
por lazer.

Para o escritor, no futuro, o
ócio será encarado como estado
de uso racional, afetivo e cons-
t rutivo da liberdade de ser e de
a g i r. “A realidade pare c e - m e
estar tão pesada, assim como o
d e s c o n f o rto das relações huma-
nas. O que, em breve, deve
p rovocar algum tipo de re a ç ã o
conjunta das pessoas contra a
sistematização merc a d o l ó g i c a
do que se denominava ócio”. As
relações tendem a ser re d i m e n-
sionadas e desconectadas dos
i n t e resses do consumismo, aten-
tando para a existência do
tempo livre, do ócio e do prazer.

Educação para a criatividade
O lazer não pode ser encarado

como um exercício compensa-
tório pelas ho-
ras de traba-
lho. A diversão
e o descanso
não podem ser-
vir apenas co-
mo ameniza-
dores da pres-
são do cotidi-
ano, que ainda
mantém o mo-
delo de socie-
dade industrial e exige um ritmo
exagerado dos trabalhadore s .
Precisamos conquistar uma nova
forma de desenvolver ações pra-
zerosas, enriquecedoras do desen-
volvimento subjetivo e que estim-
ulem a construção de conceitos.
Para atingir esse grau, devemos

passar por um processo de mu-
danças comportamentais, cultu-
rais e políticas.

Por ser conside-
rado espontâneo,
hospitaleiro, ale-
gre e sensual, po-
de-se dizer que o
povo brasileiro
está bem pre-
parado para as
mudanças na re-
lação trabalho-
l a z e r. Essas ca-
racterísticas po-

tencializam a capacidade de
transformar a vida em inspiração
artística.  Um exemplo disso é a
valorização de produtos culturais
brasileiros no cenário mundial,
como a música, o carnaval e,
mais recentemente, o cinema.

A formação de indivíduos ple-

nos é o desafio de todas as áre a s
de intervenção da pedagogia,
como a educação artística, estéti-
ca e esportiva, por exemplo. A
c o n s t rução de um ser re f l e x i v o
passa pela experiência lúdica,
que possui um alto teor de re a-
lização. O prazer de vivenciar
experiências genuínas e poéticas
é diferente do simples divert i-
mento. Ou seja, do simples ato
de evasão, de entre t e r-se para
“matar o tempo”. 

Para conquistar e garantir
espaço na nova sociedade que se
f o rma, o modo passivo de con-
sumir os prazeres empacotados
pela indústria cultural deve ser
reavaliado. O interesse agora é
nutrir uma cultura do ócio ativo
e participativo, trabalhando pa-
ra fabricar idéias e acre s c e n t a r
i n f o rm a ç õ e s .

Experiências lúdicas
promovem a 

realização. Não são
apenas para 

matar o tempo. 
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á três anos, a
professora apo-
sentada Norma
Valle, de 72 a-
nos, passa as

tardes no Espaço Criança Espe-
rança, no morro do Cantagalo,
o rganizando livros nas prate-
leiras e incentivando jovens de
comunidades carentes a adquirir
o hábito da leitura. Um pouco
mais longe, em uma escola
municipal na Tijuca, Luciano
Rodrigo de Oliveira, 31 anos,
estudante de história e morador
da Rocinha, dá aulas para 46
alunos de um pré-vestibular
comunitário. Mas o que têm em
comum essas e muitas outras
pessoas, tão diferentes, separadas
pela distância e por trabalhos
distintos? Não pense que é o ofí-
cio ou o trabalho comunitário
que desenvolvem. Na verdade, o
que aproxima Norma de Lu-
ciano, e de outras pessoas, é o
simples prazer em ajudar o pró-
ximo, sem a expectativa de um
retorno financeiro. 

Para enfrentar a rotina, que
começa às 9h da manhã, a
aposentada, que mora no Ma-

racanã, pega dois ônibus até
chegar ao local de trabalho, no
alto do morro, onde permanece
até às 16h. Além de cuidar da
biblioteca, Norma ajuda as cri-
anças com deveres de casa e
pesquisas. “Ainda dou aula par-
ticular para um menino que não
sabe ler e escrever”, acrescenta. A
idade parece não atrapalhar seu
desempenho e vontade de traba-
lhar. “Só desisto desse trabalho
quando eu estiver cansada, mas
essa hora ainda não chegou”,

conta. O prazer em ajudar traz
para a aposentada um resultado
que não tem preço. “As crianças
gostam de mim, me chamam de
tia e avó. Melhor isso do que ficar
em casa à toa, né?”, questiona. 

Luciano Rodrigo também pa-
rece estar contente com seu tra-
balho voluntário. O prazer em
ajudar é tão grande, que ele faz
questão de encontrar um espaço
na sua movimentada rotina para
se dedicar a essa tarefa. “Eu faço
faculdade de História, desenvolvo
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Histórias de pessoas que enfrentam preconceitos e obstáculos
para acrescentar à vida dos outros
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pesquisas com meu professor, tra-
balho de madrugada em um
sebo e ainda tenho que dar
atenção aos meus filhos”, conta
entusiasmado. As aulas que o
estudante ministra na Escola
Municipal Orsina da Fonseca são
aos sábados e fazem parte de um
movimento conhecido como Pré-
Vestibular para Negros e Caren-
tes (PVNC), que capacita pessoas
economicamente desfavorecidas,
principalmente negros, a presta-
rem o vestibular.

Além das aulas teóricas, o pro f e s-
sor voluntário oferece aos seus
alunos aulas práticas no Centro da
Cidade para que conheçam a
a rquitetura do Rio de Janeiro. “Meu
objetivo é fazer com que essas
pessoas se movam socialmente e
contribuam para um país me-
lhor. Infelizmente são poucos os
que se comprometem com essas
causas”, lamenta Luciano. Olavo
Alves Lima, 44 anos, freqüenta-
dor do curso desde o ano passa-
do, mostra-se satisfeito com a ini-
ciativa. “Profissionais como Lu-
ciano transmitem um conteúdo
que me dá possibilidades reais de
ingressar na universidade”, diz
otimista.

Seguindo caminho semelhante
à Norma e Luciano, o Frei José
Pereira acreditou que um terreno
que recebeu como doação, há 20
anos, mudaria a sua vida e a dos
moradores de São João de Meriti.
No coração da comunidade, o
espaço virou sede de um projeto
batizado como “Ação Comu-
nitária de São João de Meriti”. A
idéia do Frei Zé, como é conheci-
do na região, era abrigar as cri-
anças do bairro durante o dia,
enquanto suas famílias traba-

lham, tirando-as das ruas e
dando educação, carinho e am-
paro. 

Assim foi feito. O projeto recebe
hoje 110 crianças de três a 12
anos e funciona de segunda a
sexta, das 8h às 17h. Os meninos
e meninas recebem três refeições
por dia e são acompanhados por
cinco professoras e três recreado-
ras. Os mais velhos, de seis a 12
anos, são levados para a escola e,
quando voltam, recebem suporte
nos deveres de casa. 

Sérgio Cardoso de Lemos, 61
anos, e sua esposa Ana Nery, 56,
trabalham como voluntários no
projeto há 16 anos. Eles contam
que a instituição vive inteira-
mente de doações e que o sonho
de todos que lá trabalham é
poder receber um número maior
de crianças. “Infelizmente temos
que nos limitar a 110 beneficia-
dos, já que as dificuldades para
arrecadar as doações necessárias
ainda são grandes. Todo mês
temos o desafio de conseguir
mais apoiadores e pessoas dis-
postas a ajudar nossa entidade.

O esforço é válido e nada nos
desanima”, diz Sérgio esperan-
çoso.

Também determinada a fazer a
sua parte, Jane Cotts não vê ne-
nhum problema em acordar um
pouco mais cedo para dedicar
algumas horas do seu dia a aju-
dar aqueles que precisam. Há
q u a t ro anos ela faz parte do
“Pequeninos de Jesus”, um proje-
to ligado à paróquia de Nossa
Senhora de Copacabana, que
oferece, nas manhãs de segunda
à sexta-feira, café da manhã e
evangelização para os que vivem
nas ruas do Rio. O projeto sobre-
vive das doações feitas nas mis-
sas de domingo na paróquia e
conta também com o apoio de
c o m e rciantes, lojistas e mora-
dores dos bairros de Copacabana
e Botafogo. C e rca de 40 volun-
tários se revezam para atender
os desabrigados. Cada equipe,
composta por sete membros e
um coord e n a d o r, escolhe um dia
da semana para se dedicar ao
p ro j e t o .

“São em média 200 pessoas de
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todas as idades e das mais vari-
adas procedências que vêm até
aqui não só em busca de comida,
mas também de uma chance de
reintegração social”, conta Jane.
D e s e m p regados, jovens dro g a-
dos, mães solteiras que foram
expulsas de casa pelos pais,
famílias inteiras que moram nas
ruas e mendigos estão entre os
que recebem auxílio. Através do
convívio diário com essas pes-
soas, os voluntários do projeto
procuraram observar seus proble-
mas e tentar ajudar. “Nós ti-
ramos documentos para eles,
damos orientação pessoal e psi-
cológica, encaminhamos para
médicos, dentistas e oport u n i-
dades de emprego”.

O u t ro exemplo de quem se soli-
dariza com o próximo é o da
fisioterapeuta Anna Lílian Gon-
çalves, que mesmo com uma ro t i n a
estafante, sempre tenta achar um
tempo para ajudar as pessoas.
Anna tem quatro filhos e trabalha
em seu consultório de fisioterapia,
mas também atende pessoas em
suas próprias casas sem cobrar pelo

tratamento. “Desde que me form e i
s e m p re pro c u rei atender pessoas
que não podem pagar o tratamen-
to. Normalmente, uma indica a
outra. Vou tentando encaixar o
maior número possível de pessoas
no meu dia. Atualmente, estou
com cinco pacientes fixas que não
c o b ro pelo atendimento”, conta a
f i s i o t e r a p e u t a .

Anna já pensou em re a l i z a r
o u t ro tipo de trabalho voluntário,
mas depois percebeu que como
fisioterapeuta, poderia auxiliar
muito melhor as pessoas que não
podem arcar com os custos de um
tratamento. Então, resolveu fazer
do seu próprio trabalho uma
maneira de ajudar, geralmente
atendendo pessoas idosas. 

“O que é interessante em traba-
lhar com a fisioterapia é que você
pode perceber de imediato a me-
lhora, e os idosos vibram com ca-
da conquista. Uma coisa que para
qualquer um é simples, como con-
seguir re s p i r a r, para um idoso que
está com problemas re s p i r a t ó r i o s
é uma alegria conseguir fazer
d i reito”, comenta Anna.

A fisioterapeuta acredita que
hoje não conseguiria viver sem
ajudar, pois realizar esse tipo de
trabalho voluntário modificou
sua vida. “Saber que eu ajudei
uma pessoa idosa a ter qualidade
de vida, ver a satisfação no seu
rosto, saber que eu consegui
diminuir ou até abolir a dor de
alguém, ver cada conquista da
pessoa devido ao meu trabalho é
muito gratificante, não há di-
nheiro no mundo que pague”,
diz Anna emocionada.

Já no caso de Nilce Silva dos
Santos, a vontade de ajudar as
pessoas surgiu a partir de um
acontecimento em sua vida que a
fez mudar. “Era casada e sofri
agressão física do meu marido. A
partir desse momento, resolvi que
isso nunca mais aconteceria. Foi
quando conheci o Centro de De-
fesa da Vida e resolvi trabalhar
como voluntária para ajudar
mulheres que passaram pelo que
eu passei”, revela Nilce, que é
agente comunitária de cidadania
na instituição. 

O Centro tem o objetivo de ofe-
recer orientação sobre os direitos
das mulheres de viverem sem vio-
lência nem discriminação e de
e x e rc e rem plenamente sua ci-
dadania. Ele orienta e encamin-
ha mulheres vítimas de violência
doméstica e sexual para serviços
de atendimento especializado. As
m u l h e res, através do Centro ,
obtêm ajuda de psicólogos, advo-
gados, assistentes sociais, dentre
outros.

Além disso, o Centro de Defesa
da Vida realiza oficinas, em que as
m u l h e res aprendem alguns traba-
lhos manuais como costura, pin-
tura, culinária e artesanato. Os
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p rodutos que elas fazem são co-
m e rcializados e a renda fica com
elas. No Centro, há também a a-
p resentação de seminários com
exibição de vídeos, discussões, pa-
lestras e dinâmicas de grupo. 

“As reuniões que o centro pro-
move são essenciais para traba-
lharmos a auto-estima das mu-
lheres e fazer com que elas pro-
gridam. Essa possibilidade delas
aprenderem um trabalho manu-
al é importante para que algu-
mas mulheres consigam se livrar
da dependência financeira dos
seus maridos, pois muitas sofrem
violência doméstica por depen-
d e rem economicamente deles”,
explica Nilce.

Nilce acredita que o trabalho
voluntário não só ajuda a quem
é beneficiado por ele, mas tam-
bém a quem o pratica. “É tão
bom perceber as mudanças na
vida de cada uma das mulheres

que a gente ajuda. Vê-las se reer-
guerem, recuperarem a auto-esti-
ma. Isso me faz um bem enorme
também, notar que eu sou capaz
de ajudar alguém a progredir, a
ficar mais feliz. É um sentimento
inexplicável”, constata Nilce nu-
ma alegria esfuziante.

Criado para diminuir um pou-
co o sofrimento de alguns, o
Projeto S.O.S Vida, sediado em
uma sala nos fundos da igreja
Santuário das Almas, no bairro
de Icaraí, Niterói, funciona há
q u a t ro anos como sustentação pa-
ra os que procuram sua ajuda. Os
25 voluntários, que atualmente
se revezam em turnos de duas
horas, atendem telefonemas com
o intuito de ouvir o desabafo de
quem quer falar, normalmente
pessoas depressivas ou solitárias.
Eles não se identificam para evi-
tar que isso interfira no serviço.

“ Trabalhamos com todos os

tipos de problemas. Nosso objeti-
vo é ouvir a pessoa. Não fazemos
aconselhamento, de forma que
ela possa ter tempo para fazer
uma auto-reflexão, para achar
dentro dela própria a solução de
seu problema”, explica a coorde-
nadora do projeto, Luiza Mendes.

Ela ainda ressalta que por mais
que o S.O.S Vida funcione em
uma sala de uma igreja católica,
a religião não é fator determi-
nante no recrutamento dos vo-
luntários. “Temos ajudantes que
nem são católicos praticantes, pes-
soas de outras paróquias, mas
que estão envolvidas com a ini-
ciativa. Pessoas que querem doar
um tempo seu para aliviar a dor
do outro”, declara Luiza.

O projeto, que possui apenas
uma linha telefônica para conta-
to, é mantido por doações dos
próprios voluntários e de pessoas
que fazem parte da paróquia,

PVNC
Os interessados em participar do movimento Pré-
Vestibular para Negros e Carentes devem ligar
para o disk PVNC: (21) 2243-1168 ou enviar um e-
mail para pvnc@bol.com.br.

Pequeninos de Jesus
O projeto fica na Rua Real Grandeza e o telefone
é 2527-4426. 

Centro de Defesa da Vida
Para quem quiser mais informações sobre como
ajudar, o telefone é 3774-3993.

S.O.S Vida
Mais informações sobre como ser voluntário no
projeto ou como fazer doações: 2704-3291.

Pastoral da Criança
Através do site www.pastoraldacrianca.org.br é
possível fazer inscrição para trabalhar como vo-

luntário. Mas antes, não deixe de apurar, no
próprio site, em quais municípios a organização
precisa de voluntários. 

Cruz Vermelha
O s i t e w w w. c v b . o rg.br traz mais informações sobre
a instituição e como ajudar. O telefone de contato
com a central de voluntariado é 2667-8026.

RITS
A Rede de Informações para o Terceiro Setor (Rits)
mantém um banco de dados com informações
sobre voluntariado. Os interessados devem aces-
sar o site www.rits.org.br.

RioVoluntário
O RioVoluntário cadastra pessoas para atuar
em diferentes entidades. A instituição lista os
p rofissionais de que mais precisa. Outras infor-
mações pelo telefone 2262-1110 ou no s i t e
www.riovoluntario.org.br.

Veja aqui como doar um pouco de seu tempo
por um prazer insubstituível
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mas os integrantes esperam que,
com o tempo, a estrutura seja
ampliada e o serviço passe a fun-
cionar 24h por dia. 

Instituições são reconhecidas
mundialmente por seus 
trabalhos voluntários

A solidariedade, tão presente nos
dias de hoje e que move cidadãos a
a j u d a rem o próximo, também se
estende a diferentes org a n i z a ç õ e s ,
que atuam socialmente através de
p rojetos comunitários. A Pastoral
da Criança e a Cruz Ve rmelha são
dois exemplos disso.

A Pastoral da Criança é uma
o rganização que luta contra a
m o rtalidade, a desnutrição e a
violência na família. Para isso,
capacita líderes comunitários em
todo o país, que atuam como vo-
luntários nas comunidades a que
p e rtencem, mobilizando famílias

para o cuidado com os filhos. Ho-
je, mais de 36 mil comunidades
são beneficiadas e cerca de 242
mil voluntários já foram tre i n a-
dos. Segundo a fundadora e coor-
denadora da Pastoral, Zilda Arn s
Neumann, o sucesso do pro g r a m a
deve-se à sua valorização. Cerc a
de 90% dos recursos re c e b i d o s
pela organização são aplicados
na educação, na capacitação, no

acompanhamento do voluntaria-
do e de suas ações. “O voluntaria-
do talvez seja o setor que mais
pode ajudar o país e o mundo a
e n f rentar os problemas e, assim,
p a rticipar no desenvolvimento de
uma sociedade mais justa e frater-
na, a serviço da vida e da espe-
rança”, destaca a coord e n a d o r a .

A Cruz Ve rmelha, fundada em
1908, é desde então uma institui-
ção modelo no socorro de vítimas
de catástrofes naturais ou de guer-
ra, negociando até a libertação de
p r i s i o n e i ros, de acordo com o pre-
visto na Convenção de Genebra.
O voluntariado sempre esteve
enraizado nos princípios da org a-
nização, que tem mais de 100 mi-
lhões de membros não-re m u n e r a-
dos, espalhados por 176 países.
No Brasil, está presente em 18
estados, além do órgão central,
com sede no Rio de Janeiro .

Madre Teresa de Calcutá, um dos maiores exem-
plos de generosidade e amor ao próximo, se dedi-
cou aos pobres do mundo inteiro. Lutou durante
toda a vida para conseguir concretizar o sonho de
fazer o bem. Fundou a Congregação Missionárias
da Caridade que, a partir de 1952, começou a se
expandir pela Índia e por todo o mundo. A Ordem
das Missionárias da Caridade possui hoje mais de
4.500 freiras e está presente em 133 países. 

Em 1972, Madre Teresa recebeu o prêmio da
Fundação Kennedy e em 1978, o então presidente
da República da Itália, Sandro Pertini, entregou-
lhe o prêmio Baszan. Em 1979 ela recebeu o
Prêmio Nobel da Paz por seus admiráveis traba-
lhos. Em 5 de setembro de 1997, a mulher que
tinha como lema “um coração feliz é o resultado
inevitável de um coração ardente de amor”, fale-
ceu depois de sofrer uma parada cardíaca. Em 19
de outubro de 2003, Madre Teresa foi beatificada
pelo Papa João Paulo II. 

H e r b e rt de Souza, o Betinho, também é símbolo
da determinação e do trabalho incansável pela
cidadania, pela valorização da solidariedade e dos
d i reitos humanos. Hemofílico, contraiu o vírus da
AIDS em uma das inúmeras transfusões de sangue
a que era obrigado a se submeter. Em 1986, Betinho
fundou a Associação Brasileira Interdisciplinar de
AIDS, a ABIA, uma das primeiras e mais influentes
instituições do país na luta pela organização da
defesa dos direitos dos port a d o res do HIV. Em 1992,
criou a “Ação da Cidadania contra a Miséria e pela
Vida”. A “Campanha contra a fome” ou “Cam-
panha do Betinho”, como ficou conhecida, contou
com o apoio de grande parte da população
brasileira. Em 1994, lançou a campanha “Natal
sem fome”, que arrecadou em sua primeira edição
600 toneladas de alimentos. Em 9 de agosto de
1997, Betinho morreu deixando o exemplo de
quem, indignado frente às injustiças e exclusões
sociais, soube reagir.

Pessoas que deram a vida pelo prazer de ajudar

Notar que eu sou
capaz de ajudar

alguém a progredir, a
ficar mais feliz, é um

sentimento 
inexplicável”

Nilce Silva Santos
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elos, cartões pos-
tais, latinhas. Você
coleciona alguma
coisa? Se a respos-
ta imediata é não,

pense mais um pouco. Não seri-
am os retratos que você guarda
uma coleção de momentos que já
se foram? A fotografia é o ele-
mento-base de uma das coleções
mais difundidas no mundo. O
motivo é simples: a vontade de
eternizar a memória de cada um
por meio de objetos materiais. 

E quando reunimos outros itens
que não estão relacionados com
a história de nossas vidas? O psi-
canalista Daniel Kupermann diz
que o desejo humano é tão
abrangente, que qualquer objeto é passível de ser
colecionado. Desde crianças somos atraídos por
elementos os mais diversos. Das figurinhas e
bonecas às obras de arte, o que é comum aos cole-
cionadores é o prazer de buscar incessantemente
mais itens para o acervo.

“Eu compro para ler. Eu coleciono justamente
para poder reler quando quiser. Meu prazer é
saber que tenho leitura suficiente para o resto da
vida”, conta o ator Fernando Caruso. Já o oftal-
mologista Marcelo Martins Ferreira Jr. afirma que
o prazer está em “vencer o desafio de todo dia
conseguir mais um modelo”. Para ele, o ato de
colecionar virou uma “paranóia saudável”.

Como se pode ver, as motivações são muitas e dis-
tintas. Os objetos também. Já no período pré-históri-
co o homem colecionava. Mesmo os nômades le-
vavam consigo não apenas os elementos impre s-
cindíveis para a própria sobrevivência, mas outro s ,

dos quais, por algum motivo, não
queriam abrir mão. Onde mora,
p o rtanto, o prazer de colecionar?
A pergunta inspira uma coleção
imensurável de re s p o s t a s .

Colecionar para ler
A paixão por quadrinhos sur-

giu logo que o ator Fern a n d o
C a ruso foi alfabetizado. No iní-
cio, eram as revistinhas da
Tu rma da Mônica. Mas aos dez
anos, Fernando resolveu pro c u-
rar algo novo. Foi aí que com-
p rou a primeira revista do
Homem Aranha. “Foi a Teia do
Aranha número 19”, lembra. “Eu
a d o rei. Logo que terminei saí à
p rocura de outros números”. 

Depois de passar por quase todos os jornaleiros
do bairro, Fernando só conseguiu encontrar a
número 18. A revista era mensal. Por isso, teve que
esperar até o mês seguinte para comprá-la. “Foi a
dificuldade de encontrar as publicações que me fez
começar a colecionar”.

Treze anos depois, Fernando tem uma coleção
respeitável. Mais de mil revistas – todas lidas. Para
alcançar a marca, o ator já foi longe. Viajou duas
vezes para San Diego, nos Estados Unidos, para
uma convenção de quadrinhos onde a diversão é
comprar mais revistinhas. Na última viagem, ele
precisou de uma mala extra para trazer os mais de
quinze quilos de “novas preciosidades”. 

O prazer em colecionar preocupa Fernando, que
espera não ficar obcecado como outros cole-
cionadores que conhece. Para o futuro, faz planos
ambiciosos: “Gostaria de um dia abrir uma biblio-
teca de quadrinhos”.

ARBEL GRINER, EDUARDO LEVY, LETÍCIA VALLE E MARIANA SOUSA

Sem dedos para contar
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O prazer em colecionar mais... mais e... mais

S Como a vida é muito
curta, guardar 

objetos significa a
perenidade daquilo
que é temporário. 

Esse comportamento
gera um enorme
apego às coisas 

materiais.
Vera Tostes (Historiadora e 

diretora do  Museu Histórico
Nacional)





Colecionar por... colecionar
No consultório, duas paredes inteiras tomadas

por óculos exóticos. Na varanda, quatro gôndolas
de modelos variados. Em casa, outras aquisições
esperam apenas ser catalogadas para poderem ir
para o ambiente de trabalho do colecionador. O
oftalmologista Marcelo Martins Ferreira Jr. re g i s t r a
tudo o que tem. Ao todo são cerca de 940 óculos,
sendo que 852 estão numerados e expostos no s i t e
do médico. Quem vê tanta dedicação e org a n i z a-
ção não imagina que esse h o b b y começou por
a c a s o .

O pai de Marcelo, também oftalmologista, foi
quem despertou no filho o prazer em colecionar.
Em 1995, Marcelo levou para o consultório oito
óculos exóticos que pertenciam ao pai. O sucesso
com os clientes foi grande. A partir daí, não paro u
de pro c u r a r, comprar e fabricar. Pois é! Marc e l o
também cria peças originais usando materiais
como arames e até camisinhas. Além disso, com-
pra de 50 a 60 óculos por mês de uma artesã, que
os faz especialmente para a coleção. Parentes, ami-
gos e clientes também o ajudam a aumentar o
n ú m e ro de itens.

“Uma vez, um colecionador de selos de Manaus
me enviou um óculos-rádio pelo correio, que fun-
ciona também como w a l k m a n. Embora ele não me
conhecesse, ele disse saber a alegria que é para um
colecionador adquirir algo diferente”, conta Marc e l o .

Há cinco anos, o médico contratou uma firma
para montar um s i t e da coleção. Ele diz que não
tem graça guardar o que reuniu em um armário.
Gosta que os óculos sejam vistos e adora poder tra-
balhar olhando para eles. Para Marcelo, trabalho e
hobby se complementam.

“Eu penso no meu pai que só trabalhava e, quan-
do parou, não sabia fazer outra coisa. Até assim ele
me ensinou. Colecionar é uma terapia e vai conti-
nuar sendo quando eu me aposentar”. Para os dois
filhos, o médico faz planos: quer que dêem con-
tinuidade ao acervo. 

Coleção em família
Passada de pai para filho, a coleção se consolida

como parte da história da família. Durante um pas-
seio num shopping, o analista de sistemas Ricardo
Lima se encantou com uma pista manual de corri-

da de cavalos. Comprou a pista e cavalinhos de
chumbo. Cada miniatura ganhou o nome de um
cavalo do Jóquei Clube. Com o tempo, a diversão
do pai pôde ser compartilhada com o filho,
Rodrigo. Em casa, Ricardo começou a realizar com-
petições. Além da corrida de cavalos, campeonatos
de futebol de botão.

Hoje, com 30 anos, Rodrigo segue os passos do
pai na profissão e no prazer em colecionar. Juntos
eles possuem 700 cavalinhos de chumbo e mil
botões, divididos em cem times. Rodrigo foi além.
Soma ainda 400 chaveiros, 300 tampinhas de gar-
rafa e 200 miniaturas de carros.

Colecionar por idolatrar
O estudante de psicologia Rodrigo Cardoso tem

23 anos. Desde os oito coleciona objetos relaciona-
dos ao ídolo do rock Elvis Presley. O fascínio nasceu
nos primeiros contatos com a música do cantor
norte-americano. Good Rockin’ Tonight – The best of
Elvis, um disco de vinil, foi a primeira peça, adquiri-
da em 1989. Atualmente, possui cerca de 300 CDs,
quase todos os DVDs já lançados sobre Elvis, além
de revistas e livros que nem consegue contar.

O estudante visa à multiplicidade. Coleciona
porque gosta de ter artigos diferentes relacionados
ao ídolo. Desde 1996 ele faz parte do fã-clube Rio
Elvis Presley Society, um grupo que se reúne aos
sábados para trocar informações, ver vídeos e,
sobretudo, tocar as músicas do rei do rock.

Colecionar itens ligados a pessoas idealizadas
pode se aproximar da dimensão do fetiche – que,
segundo Freud, é a figura central da perversão. A
psicanálise se vale do mito de Don Juan para
explicar a relação. O mais famoso conquistador de
mulheres teria se rebelado contra a perda do objeto
de desejo primordial: o seio da mãe. Por causa do
trauma, Don Juan decide se vingar das mulheres.
Passa a colecionar o nome daquelas que seduz em
uma extensa lista. O principal prazer do sedutor
não é o ato sexual, mas a expansão da coleção.

Essa visão, que aproxima o ato de colecionar da
patologia, é rechaçada por Rodrigo. O estudante
também é fã do ato de colecionar. “É muito mais
saudável que uma criança ou um adolescente se
interesse por algum tipo de expressão artística do
que ficar de bobeira.”
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O h o b b y de Rodrigo comprova que o coleciona-
mento ajuda a pre s e rvar a memória e a conhecer
a história. Sobre Elvis, ele sabe tudo. Já gastou
US$ 75 em um CD pirata, mas explica por que
vale a pena. “Hoje, os músicos gravam separada-
mente no estúdio. Na época do Elvis, gravavam
ao vivo e ao mesmo tempo. Às vezes, gravavam
até 40 vezes a mesma música para então escolher
a melhor versão. Os CDs piratas estrangeiros vêm
com os takes que não foram escolhidos e, muitas
vezes, você pode ouvir os músicos e o Elvis con-
v e r s a n d o . ”

A coleção – desfalcada em 11 peças que o fã não
tem dinheiro para comprar – parece estar sempre
aberta a novidades. O colecionador não tem uma
meta específica para completar sua obra. “Meu
prazer não está em colecionar por colecionar. Gosto
de ter as novidades para ouvir e ver como o Elvis
era rico artisticamente”.

Coleção e história
A necessidade de juntar itens utilitários propiciou

o nascimento da coleção. A historiadora Ve r a
Grecco diz que com o passar dos tempos o ato de

colecionar adquiriu novas atribuições, desde reli-
giosas e elitistas até históricas, culturais ou simples-
mente prazerosas. Assim, foi perdendo a dimensão
utilitária e ganhando, cada vez mais, um teor sim-
bólico. 

As grandes coleções da humanidade conquis-
taram templos, onde são reunidas e preservadas. O
museu surgiu na Idade Média, quando a Igreja pas-
sou a juntar pinturas, esculturas e objetos sacros.
Ainda neste período, a reunião de obras de arte sig-
nificava prestígio para a elite feudal. A criação do
museu moderno, entre os séculos XVII e XVIII, foi
possível graças a doações feitas por colecionadores
particulares.  

Hoje, com o capitalismo, o simbólico pode ser
ofuscado pelo simples desejo de consumo. Daniel
K u p e rmann – colecionador insaciável dos livros e
a rtigos que ele mesmo produz – alerta para uma
questão: “Devíamos ficar atentos a uma ord e m
compulsiva que é própria do capitalismo. Ver se nã o
v i r a m o s uma espécie de colecionadores com com-
pulsão em trocar de objetos. Se não fomos captura-
dos a partir de nossa própria constituição dese-
j a n t e ” .

Dr. Marcelo Martins Ferreira Jr.: o oftalmologista encontrou nos óculos profissão, diversão e planos para o futuro.



Dono de uma das mais comen-
tadas coleções do Brasil, o cantor
Wando abre o guarda-roupa e
revela: mais importante do que
as quatro mil calcinhas que cole-
ciona são as histórias que elas
contam.   

Eclética – Como começou a sua
coleção de calcinhas?

Wando – Quando lancei o disco
Tenda dos prazeres, descobri que
uma capa de disco é um porta-
calcinha perfeito. Eu e a grava-
dora pensamos em vender uns
discos com calcinha e outro s
sem. A gravadora só colocou nas
lojas discos sem calcinha, e as
pessoas reclamavam. Eu estava
fazendo o show “Tenda dos Pra-
zeres” no Canecão, no fim dos
anos 1990, e resolvi distribuir
umas calcinhas, já que não ti-
nha nas lojas. Falei de brin-
cadeira: “vamos tro c a r, uma
nova pela sua usada?”. Acabou

que as fãs levaram a sério. Virou
uma coisa do show, que não dá
para não fazer.

E – Tem alguma calcinha especial?

W – Tem uma que eu acho bas-
tante criativa. Uma mulher dese-
nhou na calcinha um mapa que
me guiava para chegar no obje-
tivo, que era ela. O que eu acho
interessante não é a calcinha em
si, mas os recados. Isso o homem
jamais pensaria. 

E – Você já pensou em abrir uma
grife de lingerie?

W – Não. Mando fazer peças
exclusivas, bordadas com o meu
nome, para o show. Nunca colo-
co no palco um número grande
de calcinhas. Assim, quem con-
segue uma peça, jamais dá para
alguém. Guarda, pois é uma
peça especial.

E – Qual a sua meta como cole-
cionador?

W – Não tenho meta. Claro que
no dia em que eu tiver dez mil eu
vou ficar mais feliz. Na verdade,
é uma coleção que começou
porque as pessoas começaram a
me trazer. Só depois de algum
tempo eu fui pensar: por que não
fazer uma coleção de calcinhas?
Hoje eu estou pensando em abrir
o Museu da Calcinha, para as
pessoas poderem contar as his-
tórias das suas calcinhas.

E – Quantas calcinhas você
recebe por show?

W – Varia muito, mas posso

considerar umas 20 a 30 por
s h o w. Eu faço uma seleção,
p o rque não adianta guard a r
todas as peças que recebo. 

E – Qual a satisfação que a
coleção de calcinhas traz para
v o c ê ?

W – É perceber o carinho e a
confiança das fãs. Para uma
pessoa dar uma peça íntima
para outra é preciso muita con-
fiança. É porque ela acre d i t a
naquilo que falo. 

E – Já recebeu alguma cueca?

W – Já. Eu tiro um grande
s a rro e digo para o cara: “Vo c ê
está no s h o w e rrado e até vou
dar uma calcinha para você
levar para casa, mas não vou
pegar a sua cueca”.

E – Qual a simbologia de uma
coleção de calcinhas?

W – Antigamente, ver uma cal-
cinha era uma coisa fantástica.
Eu me lembro que a primeira
calcinha que vi na vida era
a m a rela. A calcinha tem um
fetiche muito forte. As mulhere s
deviam mostrar menos. É o mis-
tério que cria o grande intere s-
s e .

E – O que acha da sua coleção?

W – Eu acho que eu faço uma
coisa normal. Tem gente que
coleciona figurinha e tem gente
que coleciona até arma. Eu cole-
ciono calcinhas. Não sei se eu
sou o único do mundo. Devo ter
uns seguidores por aí.

Na trilha de Don Juan

Wando: O cantor com calcinhas da
sua coleção
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odo ser humano
tem desejos. Desde
criança, somos a-
costumados à idéia
de que não pode-

mos ter tudo que queremos e que
devemos extrair o prazer das
pequenas conquistas do cotidi-
ano. Essa noção perpassa os anos
e, quando vemos, já somos tão
reféns das nossas ocupações que
( re)descobrir o prazer pare c e
quase impossível. É o momento
em que a noção de que o tempo é
infalível torna-se senso comum, e
poucas pessoas são capazes de
buscar novas alternativas para
não deixar que a vida perca seu
sentido. Nesse contexto, a ter-
ceira idade poderia ser vista
como a menos propícia para se
traçar novos rumos. Porém, se
percebe que, cada vez mais, os
idosos encontram formas para
fugir do futuro que as outras pes-
soas, mais do que a vida, lhes
impõem. 

Tradicionalmente, existem lo-
cais mais procurados por essa
faixa etária. Ciente disso, a equipe
da E c l é t i c a foi a dois lugares difer-
entes, ao Centro e à Zona Sul do
Rio de Janeiro. O teatro Carlos
Gomes e o cinema Espaço Uni-
banco, famosos pela alta fre q ü ê n-
cia de idosos, foram os destinos
escolhidos. Nossa re p o rtagem con-

versou com três pessoas que, já na
t e rceira idade, continuam tendo
histórias tristes, felizes, planos, re s-
ignações, senso de humor, dias
bons ou ruins e notou que, ainda
que as limitações do corpo re s t r i n-
jam, os desejos permanecem. Para
atendê-los, os idosos subvertem a
idéia de tempo, pois, apesar de
lhes restar, teoricamente, menos
tempo de vida, são eles que mais
tempo têm para se dedicar à
vida. 

No cinema com Lia e Isaac
Lia Lipman cruza o saguão do

Estação Unibanco com passos
f i rmes. Está sozinha, encami-
nhando-se com uma xícara de
café em mãos para uma das
mesas do cinema de Botafogo. A
professora primária aposentada,
de 74 anos, é solícita ao pedido
de entrevista. Mas adverte: “Meu
filho, você vai ter que falar alto e
ter paciência. Minha audição
não é mais a mesma e minha
g a rganta está ruim, vou falar
bem baixinho”.

A fragilidade pintada por Lia
não se confirma. Em poucos mi-
nutos de conversa, a mulher
apresenta-se firme, falando alto e
escutando com clareza. Conta
dos filmes (vê, ao menos, dois por
semana), de suas pinturas e dos
cursos de línguas. 

“Fui casada por 35 anos. Me
separei já com a idade avançada.
Depois que fiquei sozinha, tive
que procurar coisas para me le-
vantar”, diz Lia, para logo de-
pois, em meio a risos, corrigir-se.
“Mas não sou infeliz assim. Não
sinto a falta de um companheiro.
Fico pensando, será que gostaria
de alguém dentro de casa,
alguém que eu tivesse que servir
cafezinho, servir jantar, vendo se
está tudo bem com ele? Não
estou mais para isso não, não
aceito não. Quero viver sozinha”.

O marido de Lia ainda a procu-
ra. O motivo do afastamento? A
mulher parece não se sentir à
vontade para revelar. Separados
há alguns anos (a professora não
consegue precisar), os dois vêem-
se toda semana. Com muitos a-
migos no passado, Lia explica
que o marido hoje está sozinho,
isolado: “Ele realmente me pro-
cura muito. Não tem mais com
quem conversar, bater um papo,
contar as coisas dele. Me liga
todo dia, pelo menos de manhã
para me dar bom dia. Ficamos
assim, ficamos só na amizade”. 

Assim, com carinho e resigna-
ção, Lia vai descrevendo o ex-
companheiro. Fala dos quatro fi-
lhos, das viagens e do caso que
teve logo após a separação, “um
romance bom, mas só porque era
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novidade”. É, porém, quando dis-
c o rre sobre seus planos, seus pro-
jetos, que Lia exacerba a sere-
nidade que a maioria das suas
frases anteriores já carre g a v a .

“Plano, não tenho nenhum. Só
v i v e r. Viver já é um grande
plano, você não acha?”, pergun-
ta a professora, afirmando nem
pensar que terá 80 anos em
pouco tempo. “O meu futuro fica
para Deus. Eu tento me cuidar,
faço hidroginástica e fisioterapia.
Cuido do meu corpo, é o que
posso fazer”. 

Quando não está no cinema,
estudando línguas, pintando ou
cuidando do corpo, Lia gosta de
ver TV e escutar música. Tem
muitas amigas. Inclusive, para o
dia seguinte, já está marc a d a
sessão de cinema com uma delas.

“Mas para hoje, você não vai
acreditar, estou esperando o meu
ex-marido”, confessa ruborizada
a professora.

Ao chegar, Isaac Lipman não
se assusta com o jovem conver-
sando com a sua ex-mulher. Com
cumprimento de mãos firm e ,
a p resenta-se e olha para Lia,
como quem quisesse entender o
que se passa.

“Ele está fazendo uma entre-
vista comigo. Quer saber com que
tenho prazer, se tenho algum
plano, o que espero da vida”, Lia
a p ressa-se em explicar. Depois,
p e rgunta para o homem: “Vo c ê
quer falar também?”

Isaac, 75 anos, funcionário apo-
sentado do Banco Central, judeu
de nascimento, mas praticante
há apenas quatro anos, com
problema de audição que o obri-
ga ao uso de aparelho de cor-
reção em um dos ouvidos, aman-

te das viagens, das pinturas, dos
livros e do cinema, não se furta a
responder de imediato: “Meu
maior sonho é casar com ela
novamente”.

As atenções voltam-se para Lia.
Ela não parece surpresa, apenas
ri. Isaac corta o silêncio entre g a n-
do uma carta à ex-mulher, dando
a entender que aquilo era assun-
to deles e de mais ninguém. Com
Issac à mesa, o encontro passou a
ser um monólogo do homem
s o b re a vida e, é claro, sobre Lia.

“Você sabia que há pessoas que
existem e outras que vivem? Você
sabia disso? A faculdade lhe ensi-
nou isso?”, indaga Issac, rindo e
respondendo sua própria pergun-
ta. “A vida ensina, meu filho”.

O homem continua a pre g a r
suas lições. Leciona que também
existem os criativos e os empurr a-
dos: a mulher, a criativa, incentiva-
va a ele, o empurrado, a apro v e i t a r
um pouco mais a vida. “Eu estou
em casa sem nada para fazer. Ela
me telefona e diz: vamos ao cine-
ma às 16:30h no Unibanco”, expli-
ca Isaac, pedindo então licença
para ir comprar o ingresso.  

Lia já leu a carta. Está pensati-
va. Finalmente, decide mostrar o
texto, apresentando-o como “um

dos motivos da separação”. Es-
crito por uma menina de treze
anos, filha de uma amante de
Isaac, o papel é uma declaração
de amor escancarada a quem a
adolescente chama de pai.

“Isaac teve esse caso a 15 anos.
A mulher tinha uma filha de
dois. Como ela era muito pobre,
Isaac resolveu assumir a criança.
É, ele tem o coração muito bom”,
conta a mulher, revelando nos
olhos, pela primeira vez, um
traço de tristeza. “Eu ainda fiquei
com ele depois disso. Mas, nos
anos seguintes, ele teve ainda
mais amantes. Tive que me sepa-
rar”.

O homem volta. Pergunta a Lia
a b e rtamente sobre a carta. A
mulher faz-se desinteressada. No
momento em que se pre p a r a
para retomar o monólogo, Isaac
cede a uma pergunta: se ama a
menina que lhe escreveu a carta.

“Eu gosto só dela”, diz, apon-
tando com a cabeça para Lia, mas
se retifica. “Bom, eu gosto sim da
menina, porém, tenho um sonho
maior: que a Lia goste dela”.

A mulher interrompe o ex-
marido, afirmando que a ques-
tão já foi respondida. Pergunta se
há mais alguma pergunta. Existe
sim, e essa é delicada de se tocar:
sexo. Lia, no entanto, não rubo-
riza como outrora.

“O sexo foi muito bom no nosso
casamento. Isaac era um cava-
l h e i ro, mesmo depois da velhice,
nunca deixou de ser paciente.
Hoje, não faço mais, mas antes de
nos separarmos...”, conta Lia,
omitindo o final da frase.

Isaac completa, lembrando-se
da época da separação, data es-
quecida pela mulher:
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“É, há seis anos ainda fazía-
mos...” O homem também não
fala a frase até o fim, mas todos já
estão rindo.

Lia pede desculpa. Está na hora
da sessão. Os dois andam próxi-
mos (mas não de mãos dadas)
em direção à fila. Para o fim de
semana, já está combinado o
teatro. Pretendem também via-
jar. Juntos.

No teatro com Cleonice
Cleonice Marques, 76 anos,

num sábado à noite, está... adi-
vinhem: esperando as amigas pa-
ra saírem juntas. Vão se encon-
trar para, como está na moda se
d i z e r, fazer um “pro g r a m i n h a
básico”. Saem em grupo. 

“Noite de sábado é para sair
com as amigas”, afirm a ,
enquanto se aproximam mais
duas senhoras, as tais amigas.
Uma delas prefere ficar longe da
câmera fotográfica e da re-
portagem. Quer saber do que se
trata, mas demonstra uma certa
insegurança. Talvez pelo senti-
mento de exposição da fragili-
dade física, ou pela mera rejeição
à presença de estranhos em meio
ao grupo tão unido há anos, ela
simplesmente prefere se manter
fora de foco. Apesar disso, pede
para ver a carteirinha que com-
p rova que o re p ó rter é mesmo um
re p ó rter e que não vai usar aque-
las fotos para outro fim. Até o
nome do editor da revista quer
s a b e r.

“Ela foi jornalista a vida toda”,
aponta Cleonice para a amiga, a
senhora que não quer falar. Dito
isso, aquela desconfiança toda
parece estar explicada. 

P rovas apresentadas. Mas a op-

ção de não participar da re p o r-
tagem permanece. Tudo bem, con-
tinuemos com a atenciosa Cleo-
nice, que demonstra estar mais à
vontade com a situação.

Muito simpática, conta que
não perde a chance de estar num
dos teatros da cidade. Admi-
radora antiga das artes, diz-se
apaixonada em especial pelo
teatro. Não à toa, marcou com as
amigas de assistirem a badalada
Ópera do malandro, de Chico Bu-
arque.

A peça é longa, mais de três
horas de duração. Porém, nada
que tire ou mesmo abale o ânimo
de Cleonice. No intervalo da peça,
ela sai sozinha para “olhar o mo-
vimento”. As amigas, demons-
trando menos disposição, per-
manecem em seus lugares. A
entusiasmada espectadora, não.
O b s e rva em silêncio o zanzar das
pessoas. Só fala o necessário.

“Ei, menino, me ajuda a descer
essa escada”, convoca o funcio-
nário do teatro. As limitações físi-
cas, naturais da idade, pare c e m
contrastar com a empolgação da
mente. Precisa apoiar-se nos cor-
rimãos do agitado Te a t ro Carlos
Gomes para se l o c o m o v e r. Anda,
c i rcula em meio ao burburinho. O
sinal toca. Respeitosa, encaminha-
se de volta ao seu assento e não
entende o que classifica de ”falta
de educação do pessoal mais
n o v o ”:

“Quando o primeiro sinal toca,
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Cleonice sorri na platéia de a Ópera do malandro

As limitações físicas,
naturais da idade,

parecem contrastar
com a empolgação

da mente
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é para que todos voltem ao seu
lugar”, ensina. “Eu já estava vol-
tando, ainda tinha gente saindo.
A peça vai recomeçar e ainda
tem um monte de gente lá fora”.

Nossa equipe a aborda nova-
mente e pergunta se ela gostou da
primeira metade da peça. Cleo-
nice demonstra ser uma crítica
das mais severas: “Musicais não
fazem muito meu gênero não.
Não é meu estilo preferido. Mas
é... é uma peça boazinha”. Um
certo desdém flutua com a afir-
mação. “Pre f i ro os clássicos”,
completa, mas sem perder o sor-
riso no fim da frase.

Começa o segundo ato. Mais
uma hora de união das amigas.
No fim, elas se levantam ligeiras,
nem esperam terminar a longa
salva de palmas. Querem fugir do
tumulto que se formaria nas
escadas do teatro em poucos se-
gundos. A re p o rtagem tenta al-
cançá-las. Já na calçada, a última
p e rgunta: “gostou, Cleonice?”

“Ah, sim! Muito boa, muito boa
mesmo a peça.”

Tentamos saber o porquê de tão
b rusca mudança de opinião de-
pois do segundo ato. Mas já era

t a rde, as três amigas já estavam
no táxi. A noite parecia estar ape-
nas começando. E o tempo pare-
cia ser muito precioso para se
p e rd e r.

No bingo com Guido
Quem passa pela rua Volun-

tários da Pátria, em Botafogo,
não consegue deixar de notar o
letreiro vermelho que caracteriza
o bingo Casas Lotéricas Voluntá-
rios da Pátria, ainda que sem
curiosidade para ver o que se
passa lá dentro. Com a nossa
equipe nunca foi diferente, mas,
dessa vez, tínhamos a tarefa de
entrar e encontrar um idoso que
pudesse participar da matéria –
trabalho facilitado pelo empre-
gado que estava na porta: “A
casa abre à uma hora, mas o
bingo só começa às cinco.
Pessoas de idade você vai encon-
trar qualquer dia, mas o movi-
mento bom mesmo é no fim de
semana”.

Munidos da informação, volta-
mos lá em um sábado à noite.
Dia chuvoso, primeiro fim de
semana do mês. Mais apropria-
do, impossível.

A primeira impressão não é

muito confortável. O lugar não é
exatamente o que se costuma clas-
sificar como aconchegante, a-
bordar alguém naquela situação
não seria nada fácil. Os que
estavam jogando não esboçavam
nenhum interesse em conversar –
e os que saíam muito menos,
sempre com uma expressão insa-
tisfeita, de quem esvazia todo o
bolso sem levar um tostão.

Foi então que um senhor sen-
tou-se ao lado da nossa re p ó rt e r,
pediu uma cerveja e se pôs a falar.
Falou do jogo, dos netos, da vida,
falou de tudo o que estava na
pauta para a matéria sem que ela
tivesse perguntado nada.“Você é
j o rnalista? Então anota aí: pes-
soas na terceira idade são mal
humoradas e impacientes”.

O senhor, de 60 anos, chama-
va-se Guido Arcoverde. “É ita-
liano o nome, por isso que sou
um velho mais animado do que
os daqui”. Nem precisava dizer.
Um grupo de senhoras, sentado
em uma mesa no café do bingo,
recusou-se a colaborar com a
equipe, mostrando-se de saída e
com pressa. Não trocou mais do
que algumas palavras, limitan-
do-se a responder que estava ali
apenas para “passar o tempo”.
Guido, ao contrário, parecia con-
firmar a impressão de que idosos
adoram conversar.

Logo na primeira jogada, Guido
fez bingo e garantiu R$ 66 para as
próximas. Tinha dinheiro de so-
bra para continuar a conversa por
um bom tempo. “Eu venho aqui
só no fim de semana e só jogo
com o dinheiro que eu ganho. Já
vi gente sair daqui desesperada
p o rque gastou tudo o que tinha.
Eu não faço questão de ir embora

“A pessoa quando é
jovem tem muito

mais opção de 
diversão. Hoje, tive

que descobrir outras
coisas que me 

dessem prazer”
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com dinheiro, mas também
enquanto estou ganhando eu vou
gastando”, explica ele, sorr i n d o
em seguida, o olhar atento a toda
a movimentação da casa.

Dono de uma empresa de ma-
terial de construção, Guido ga-
rante que, durante a semana, é
“um cara família”. Porém, quan-
do chega sexta-feira, não tem
nem mais discussão em casa: a
mulher já sabe que ele não vai
chegar tão cedo.“Eu gosto muito
de sair à noite, tomar uma cerve-
ja, mas minha mulher não gosta
de sair nem de beber. Vivo ten-
tando tirar ela de casa, mas não
tem jeito”.

A conversa flui, e Guido ani-
ma-se a tal ponto que suspende a
p a rtida. Os funcionários insis-
tem, mas ele pede mais uma
cerveja e se põe a falar de novo,
ainda sem que nenhuma pergun-
ta fosse feita. “Não tenho ne-
nhum vício, jogo apenas para me
distrair um pouco. Não sou como
as pessoas que sentam aqui todo
dia e só fazem isso da vida”.

Distração ou não, Guido che-
gou dizendo que tinha que bus-
car o neto e só ia jogar vinte mi-
nutos. Já se passava quase uma
hora e ele ainda continuava por
lá. Outro funcionário aproxima-
se e pergunta se ele tem certeza
que não vai voltar a jogar naque-
la rodada. “Agora não, estou
batendo papo com a jornalista
aqui”, brinca ele.  

Os jogadores ao lado, concen-
trados, começam a re c l a m a r. Gui-
do dá de ombros, bate na mão de
nossa re p ó rter e fala mais alto, em
tom provocativo: “Eu disse que
velho é rabugento, não disse?”

Definitivamente, Guido não ti-

nha o perfil de um típico fre-
qüentador do local. De qualquer
forma, ele também estava ali,
apostando seu dinheiro assim co-
mo outros. A pergunta principal,
então, podia ser feita: por que
tanta gente joga bingo na ter-
ceira idade? 

“A pessoa quando é jovem tem
muito mais opção de diversão do
que nós. O que eu mais gostava
de fazer na vida era jogar futebol.
Hoje não posso mais, tive que
descobrir outras coisas que me
dessem prazer”, fala Guido, em
tom sério. 

Há seis anos, ele sofreu um aci-
dente de carro que quase o deixou
paralítico. Hoje, ele faz quase
tudo, apesar de ter dois parafusos
nas costas e não poder mexer o
pescoço. “Fiquei três meses no
hospital sem saber se ia poder
voltar a andar e fazer sexo nor-
malmente. Mas graças a Deus

não deixei de fazer nenhum dos
dois”, fala ele, com naturalidade.

Depois da terceira cerveja, Gui-
do já apresentava a repórter co-
mo filha para os funcionários da
casa. Rindo a maior parte do
tempo, só se emocionou quando
questionado sobre a sua família.
“Tenho dois filhos de verdade e
dois emprestados. Os netos agora
também viraram filhos empres-
tados”, afirma o italiano. Seus
olhos enchem d’água, e o que era
uma entrevista vira uma conver-
sa informal e amigável, com di-
reito a despedida emocionada. 

A pergunta final acabou não
sendo feita, mas não era preciso
fazê-la para concluir o que im-
p o rtava saber. O prazer, para
Guido, não era o jogo. Sentar em
qualquer lugar, jogar conversa
fora e tomar quantas cervejas o
dinheiro desse, já era o bastante
para ele.
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julgar pelo que disseram sobre
seus ofícios, escrever e esculpir
devia ser muito fácil para Carlos
Drummond de Andrade e Miche-
langelo, respectivamente.  Nosso

poeta professava que escrever nada mais é do que
cortar palavras. Já o escultor italiano nunca escon-
deu seu “segredo”: simplesmente retirava do bloco
de mármore tudo que não era necessário. Simples,
não é? Um mero exercício de lapidação. Resta saber
apenas se é divertido construir a pedra.

O jornalista Luis Fernando Veríssimo, saxofonista
nas horas vagas, já declarou que a música é a ativi-
dade que lhe dá mais prazer. Bem mais do que es-
crever, que é seu trabalho. A romancista Patrícia
Melo também endossa a tese de Armando No-
gueira, segundo a qual escrever é chato, bom
mesmo é ter escrito. Para ela, o melhor momento de
fazer literatura é chegar ao final de uma obra. O
escritor Luiz Antonio Aguiar, vencedor do Prêmio
Jabuti em 1994, diz que seu caso é justamente o
contrário: “Escrever é o ato em si, orgasmático e
alongado. Ter escrito é uma satisfação plácida, boa,
mas não se compara ao ato em si. Existe prazer em
todas as etapas do processo, mas quando o texto
ganha corpo, os personagens ganham ímpeto, é
uma delícia”.

Segundo uma personagem de Rubem Fonseca
que gosta mesmo de vinhos e charutos, escrever é
uma doença. Não faltam, aliás, conceitos para a
escrita: uma forma de questionar o mundo, de
observar as coisas ao redor com um olhar de sur-
presa, de fugir da passividade, de responder ao
C r i a d o r, de liberar sentimentos. A psicanalista
nova-iorquina Leslie Kaplan, por exemplo, costu-
ma vociferar contra a idéia de que a literatura é
uma terapia. A seu ver, não se respeita o ideal do

artista, que é bem mais do que liberar sentimentos.
O mito do autor angustiado, deprimido, sobretu-

do solitário, para quem escrever é uma medida pro-
filática, um inusitado recurso para amenizar o
sofrimento do dia a dia, também se esvai nas
palavras do jornalista Joaquim Ferreira dos Santos.
Ele gosta de passar por seus textos antigos e ficar se
perguntando quem foi que escreveu aquilo, que
outro ele inventou naquele momento. 

“Eu adoro escre v e r. Dói, mas é bom. Prin-
cipalmente quando os pés saem do chão. Mas
acabar um texto – e às vezes ele fica legal – é um
prazer que deve ser comum a qualquer profissional
que trabalha com criatividade. Tem a ver com
aquela música do Caetano, do como é bom tocar
um instrumento. Escrever é o meu instrumento. É
tudo música ou poesia, e se você viu um passe de
quarenta metros do Gérson, sabe do que eu estou
falando”.

No mundo da literatura, invariavelmente so-
b revêm algumas risadas quando o assunto é inspi-
ração. A comparação com a medicina já viro u
resposta-padrão: “você não pergunta ao médico
antes da ciru rgia se ele está inspirado hoje...”. É a
velha história dos 90% de transpiração e 10% de
como você preferir chamar o resto. O editor da
Editora Capivara e cronista do s i t e w w w. t r i b u-
n e i ros.com, Carlos Andreazza, cita com admiração
o envolvimento emocional de Flaubert com as suas
personagens, mas diz não ser gênio como ele.

“Escrever é muito bom. Não romantizo o ato,
embora respeite e seja fascinado pela tradição do
escritor inspirado de repente por um raio fulmi-
nante. Preciso de distanciamento, silêncio, tempo e
esforço. Quero então valorizar a profissão. Escrever
é o meu trabalho. Escrevo todo dia e gosto de escre-
ver. Se não gostasse, se sofresse, honestamente,

Janeiro/Junho 200474

FELIPE MOURA BRASIL, JOANA VEIGA E LEONARDO BITTENCOURT

Tenho prazer sim!
Autores condenam a tese de que escrever é chato
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procuraria outra coisa pra
f a z e r. Chato é ler textos
ruins” – comenta ele, suge-
rindo Uma história da leitu-
ra, livro do argentino Al-
berto Maguel.

A pressa nem sempre
tira o prazer

O prazo, principalmente
nos jornais diários, é um
dos responsáveis pela a-
bundância de textos ruins.
Contudo, a angústia da
pressão nem sempre tira a
qualidade do texto e tam-
pouco o prazer do autor ao
redigi-lo. O jornalista João
Pimentel, autor do livro
Blocos: uma história informal
do carnaval de rua, diz que é
“muito bacana” ter suas
matérias no jornal, ir à
praia e ver as pessoas len-
do, mas não deixa de res-
saltar que, quando o as-
sunto é interessante, todas
as etapas do processo são
prazerosas.

“No jornal, o ritmo é diferente e muitas vezes
temos que escrever matérias enormes em um tempo
curto. Isso é angustiante porque sabemos sempre
que, no fundo, poderíamos fazer melhor se tivésse-
mos mais tempo. Mas o jornalismo diário é assim.
Já o processo do livro, para mim, foi fascinante. Ter
tempo para pesquisar, desenvolver idéias, escrever,
apagar, reescrever, achar tudo uma ‘m...’ até ver o
resultado final na prateleira foi como um parto” –
lembra ele.

Em seguida, resume: “Sinto um enorme prazer
quando estou escrevendo. Viajo nesse universo das
palavras, nas diversas formas de contarmos uma
história”.

Assim como ele, diversos jornalistas encontram
tempo e disposição para obter prazer (e tudo bem,
vá lá, dinheiro, apesar de serem raríssimos os
casos) escrevendo outros tipos de textos. Uns

seguem a linha da não-
ficção, outros envere d a m
por trilhas ficcionais e até
poéticas. Apesar de ter
escrito romances, Luis Fer-
nando Veríssimo não se
diz escritor, isso seria ape-
nas uma eventualidade,
ainda que seu talento seja
reconhecido em ambas as
á reas, o jornalismo e a li-
teratura. Há, porém, quem
fique famoso muito mais
por sua obra fora do pa-
drão jorn a l í s t i c o .

“ D i z e r-se dentista, car-
p i n t e i ro ou advogado é
uma coisa. Assumir-se es-
critor é outra, ainda mais
num país largamente a-
nalfabeto. Diga-se escritor
e ature a fama de pre t e n-
sioso, no mínimo... Vi
uma vez uma ficha médi-
ca do Drummond. Na
linha destinada à pro f i s-
são, lá estava: ‘jorn a l i s t a ’ .
É um mistério esse ‘ser
escritor’” – conta

A n d reazza, lamentando a falta de edição no
Brasil do livro Ser escritor, da francesa Natalie
H e i n i c h .

Joaquim Ferreira dos Santos, por sua vez, cana-
liza todo o seu prazer com a escrita para o jornalis-
mo. “Escrevo profissionalmente. Quando eu morrer,
não adianta procurar inéditos. Tudo que eu escrevi
tinha um prazo e o chicote de um editor por trás.
No dia seguinte saiu no jornal. Nunca tive uma
idéia, uma inspiração, um suor noturno que me
fizesse correr para a máquina com aquela necessi-
dade imperiosa de consolidar algo genial que a
musa me mandou e a humanidade não pudesse
perder. Nada disso. Tudo pautado, tudo ganchado,
tudo conectado com a urgência de uma edição
qualquer. Gosto disso. Nem doença, nem terapia.
Um trabalho que procuro transformar em prazer e
levar alguma diversão às pessoas”.
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Para as crianças, a fantasia é um dos caminhos
Educadores em geral sofrem com a dificuldade de

mostrar o prazer da literatura para os jovens. Um
personagem-escritor de Rubem Fonseca definiu a
tentativa como “aquele esforço pedagógico bem-
intencionado que tenta induzir estudantes estúpi-
dos e semi-analfabetos a aprender a gostar de ler”.
Os discursos variam: há quem condene a utilização
de obras densas na escola, como as
de Machado de Assis, no Brasil, e
as de Victor Hugo, na França, cul-
pando-as de afugentar o jovem
leitor e, por conseguinte, escritor; e
há quem reitere a importância do
contato com os grandes mestres
ainda no período escolar.

Lucia Maria, professora de por-
tuguês e literatura do colégio Santo
Inácio, com 25 anos de magistério,
sendo dez em alfabetização, expli-
ca que o incentivo deve ser mais
forte no Ensino Fundamental, ou
seja, o gosto precisa ser bem desen-
volvido antes da leitura de obras
mais complexas, por assim dizer.

“É mais fácil trabalhar com criança, para incen-
tivar. A passagem da leitura para a escrita não é
direta, você tem que estar sempre motivando e su-
gerindo, até mesmo com atividades lúdicas, por-
que, caso contrário, eles não escrevem. O jogo tem
que ser bem dinâmico para despertar o gosto pela
escrita. Se for chato, eles criticam, não gostam. É
recomendável a escolha pelo fantástico, pelo ma-
ravilhoso, para entrar no universo deles. Super-
heróis, coisas de terror, extraterrestre, seres que não
existem”.

Especializado em escrever para o público infan-
to-juvenil, Aguiar não se limita à barreira do fan-
tástico.”Nem sempre é fantasia. Às vezes, depen-
dendo do texto, é bastante documental. O impor-
tante, creio, é ter a consciência de que o que a
gente escreve dialoga com um leitor individual.
Pode parecer óbvio, mas a gente escreve para ser
lido, uma coisa que é mais constante, mais pre-
sente, no autor de literatura para crianças e
j o v e n s ” .

O tempo dedicado à internet está obrigando esse

público que já cresce sendo educado a partir da
imagem, sobretudo televisiva, a ler e até mesmo
escrever. E-mail, msn, orkut, blog, fotolog e sites em
geral exigem do jovem a palavra escrita.
Andreazza, porém, se mantém cético em relação à
eficácia do método.

“Jovem não lê. Estou com Borges: sonho com um
paraíso que seja algo próximo de uma biblioteca. E

acrescento: que só tenha leitores
velhinhos, várias velhas Colettes
loucas por mais e mais livro s .
Jovem não lê, acho que nem
mesmo na internet: lê fragmentos,
parágrafos, mas não tem capaci-
dade de abstração. Quem escreve
na internet portanto, tem de saber
que o espaço é limitado e que é
preciso investir numa linguagem
s o b retudo rápida. Textos curt o s ,
sempre: é a concessão necessária.
Mas o português tem de ser im-
pecável”. 

Para ele, é possível conquistar
leitores na rede, formar um públi-

co. A internet é um veículo notável de divulgação.
Mas quem escreve não pode se resumir a ela. “O
escritor tem de ir além: a internet não fixa a obra,
talvez só o nome do autor. Escrevo na rede, mas
não me descolo jamais de um trabalho de fôlego:
contos, ensaios, um romance, muita pesquisa. O
texto no papel não tem preço e o livro é o objetivo”.

Pimentel, por sua vez, valoriza a liberdade ofere-
cida pelo texto virtual. “Na área de cultura temos
mais liberdade tanto no estilo quanto para desen-
volvermos uma idéia, opinar, e muita gente con-
funde as coisas. O texto jornalístico precisa ser
antes de tudo direto, informativo e bem escrito.
Gosto de escrever de uma forma geral, mas sou um
jornalista na essência. A internet abriu um espaço
maior para as pessoas escreverem sem ter compro-
misso com editor, com espaço, ou conteúdo. Para o
exercício da liberdade”.

Aguiar só faz uma ressalva: é preciso sempre pen-
sar no prazer do leitor. “Agora, é importante dizer
que prazer é uma coisa relativa. Subjetiva, pessoal e
complexa. Mário de Andrade escreveu numa cart a :
“A própria dor é uma felicidade”. É algo assim.
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“ D i z e r-se dentista,
c a r p i n t e i ro ou 

advogado é uma
coisa. Assumir- s e
escritor é outra, 
ainda mais num
país largamente 

a n a l f a b e t o ”
Luiz Fernando Veríssimo
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