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O s muitos mortos,
desaparecidos e
desabrigados das
chuvas destes
dias no Rio de Ja-
neiro acrescen-
tam mais do que
dor aos nossos
sentimentos cole-
tivos. Acrescen-

tam humanas dúvidas em face de contas que
totalizam os indevidamente mortos, os que
morreram antes do tempo ou os que passa-
ram a viver sem motivo, como o homem que
perdeu toda a família e cuja parentela é ago-
ra a solidão; ou os que perderam boa parte
dos seus e já não sabem o que fazer com o
vazio que lhes restou. Os fantasmas de nos-
sas tragédias não entram no censo de nossas
repetidas perdas. Se entrassem, este país se-
ria outro e a vida e não o voto teria priorida-
de nas políticas públicas.

Os desastres naturais revelam muita coi-
sa, na sua súbita ocorrência, nas reações im-
próprias e improvisadas, fora do roteiro tea-
tral que assegura a eficácia das máscaras dos
que poderiam evitar-lhes as consequências.
A tragédia não fica explicada no simplismo
de uma frase descabida e sem graça dita pelo
presidente da República no conforto do Co-
pacabana Palace: “Quando o homem lá em
cima fica nervoso e faz chover, só temos a

pedir para Ele parar a chuva”. É estranha a
teologia de Luiz Inácio. A começar pelo fato
de que o de “lá de cima” não é homem e o cá
de baixo e lá do alto do poder é ele mesmo,
que nessa frase se demite dos deveres litúrgi-
cos da função que ocupa neste momento de
luto coletivo. O Ser, ao qual atribui a culpa
pelo desastre, não é um ente manhoso que
sai do sério e castiga pessoas pobres e inocen-
tes, crianças desamparadas por seu capricho

e sufocadas pelo mar de lama que não evitou.
Luiz Inácio foi convencido, um dia, a trilhar
o caminho do poder por catequistas da políti-
ca que lhe ensinaram que o Ser lá de cima é
Deus e, se não me falha a memória, foi-lhe
apresentado como o Deus da opção preferen-
cial pelos pobres.

O humor descabido desdobrou-se na poli-
ticagem indevida e autodefensiva, fora de ho-
ra: “Onde eu vi obras do PAC tem menos

água”. Mas o conjunto habitacional do PAC
inaugurado por Lula e Dilma em Mangui-
nhos, em dezembro, está inundado. Por que,
então, o pai do PAC e a mãe do PAC (que
sumiu) não tomaram as devidas providên-
cias, nesses anos todos de governo, nos luga-
res há muito conhecidos como “áreas de ris-
co”? Em 2004, quando o prefeito de Niterói
era do PT, o Instituto de Geociência da UFF
entregou-lhe estudo sobre o alto risco para
as moradias no Morro do Bumba, antigo li-
xão. Os invasores também sabiam do risco.
As tragédias dessa ordem têm sido tragédias
anunciadas. Por que não removeram antes
as vítimas potenciais, não proibiram antes
construções e ocupações, não ofereceram al-
ternativas antes que fosse tarde demais? Por-
que em nossa cultura política populista a ra-
zão não traz votos, não adorna mandatos,
não confirma o poder.

Os governos federal e estadual e os muni-
cipais das áreas atingidas têm funcionários
justamente para evitar e prevenir desastres.
Por que aparecem depois para enterrar os
mortos e não antes para salvar vidas? Desde
as enchentes de Santa Catarina, em 2008,
este país tem sido colocado em face de adver-
sidades climáticas que questionam uma in-
sólita realidade de omissões sociais e políti-
cas. Cada vez mais os desastres naturais têm
sido documentais, porque reveladores do
que não se cinge ao clima e à natureza. Aca-
bam solapando os discursos fáceis, as pro-
messas pretensiosas, o politiquismo de bote-
co. O desastre revela as omissões de décadas
de populismo, de que o Rio tem sido vítima
preferencial, mais ativo agora nestes tem-
pos eleitorais. Há recursos e investimentos
para a marola da Copa de 2014 e da Olimpía-
da de 2016, mas cadê planos, recursos e com-
petência para corrigir muitos anos de erros
e de falta de coragem política no planejamen-
to urbano? Em tudo, a opção pelo supérfluo
e o desprezo pelo essencial. Esquerda não é
rótulo e de esquerda é o governo que ousa
em nome da democrática razão, em nome da
vida, e não o governo prisioneiro das passa-
geiras e mansas conveniências do poder.
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Uma nova ditadura do sexo
Classificada por meio de pulseiras coloridas, mais uma vez a mulher é colocada em desvantagem diante dos homens

ALBERTINA DUARTE TAKIUTI

Há dois anos, identi-
ficamos nos aten-
dimentos realiza-
dos na Casa do
Adolescente de Pi-
nheiros, zona oes-
te de São Paulo,
uma situação que
pode ser conside-
rada precursora

da utilização hoje disseminada das chama-
das pulseiras do sexo. À época eram conheci-
das como “pulseiras do semáforo”, usadas
em festas de adolescentes.

Funcionava assim: se a jovem estivesse
usando pulseira vermelha, é porque não que-
ria conversa. A amarela dava o sinal de que
algo poderia rolar, dependendo de sua vonta-
de e da abordagem do menino. Já a pulseira
verde era a senha de que a menina estava
claramente a fim de um relacionamento. No
melhor estilo “cala a boca e beija logo”.

Em geral, as meninas não têm coragem de
tocar no assunto. Quando muito, falam na
terceira pessoa. É sempre uma amiga ou
uma prima que usa a pulseira. Um pouco
mais de conversa e não raro as jovens desa-
bam no choro, desesperadas, envergonha-
das de já terem usado um “crachá”, não por
vontade pura e simples, mas pela conhecida
necessidade de ser aceita no grupo.

Adolescentes são inseguros pela própria
fase que vivem. E por esse motivo, quase
sempre, alguns começam a fumar, muitos
passam a beber e outros usam drogas. É a
fase das experimentações, compreensível
por um lado, preocupante por outro. Mas
todos os adultos que estão lendo este artigo

já vivenciaram essa situação, em maior ou
menor grau.

No campo do sexo, a curiosidade aguçada
e os hormônios em ebulição, aliados às afli-
ções e inseguranças inerentes a essa fase,
compõem uma fórmula complexa que pode
gerar os mais diversos tipos de comporta-
mento, inclusive os de risco. A necessidade
de aceitação e o medo de não agradar são
fatores determinantes para que algumas des-
sas adolescentes sejam influenciadas pelo
meio e utilizem pulseiras, verdadeiras alge-
mas, que representam um carimbo facilmen-
te identificável pelo sexo oposto.

Trata-se da nova ditadura do sexo, uma
violência traduzida pela codificação da mu-
lher por meio de um adereço. E mais uma vez
a mulher fica em posição vulnerável frente
ao triunfo do machismo. Se hoje o sexo surge
cada vez mais cedo, a obrigatoriedade da rela-
ção sexual coloca novamente a mulher em
desvantagem diante dos homens.

Na adolescência, eles também têm, inva-
riavelmente, suas inseguranças. Sentem me-
do de não conquistarem o sexo oposto, de
serem rejeitados. É óbvio que uma pulseira
no braço da menina, que lhe dê sinais claros,
é um elemento facilitador. Ele não apenas se
fortalece como pode, depois, culpar a adoles-

cente se algo acontecer. Afinal, “foi ela quem
provocou”. Antes a desculpa era a da minis-
saia, do decote. Agora é a da pulseira.

As meninas que possuem uma imagem ne-
gativa de si mesmas, com dificuldade de au-
toaceitação, com as angústias comuns à fai-
xa etária, estão mais propensas a adotar com-
portamentos arriscados. Se a pulseira é um
código, as consequências de seu uso podem
deixar marcas indeléveis no corpo e na alma:
gravidez indesejada, doenças sexualmente
transmissíveis, traumas por abusos sexuais.

Há, também, aquelas que por necessidade
de autoafirmação, saem dizendo que já beija-
ram, já transaram. Perder a virgindade virou
obrigação. O que antes era um atributo, hoje
é um defeito. E, se a pulseira virou moda,
quem não usa está fora do círculo.

Proibir a utilização das tais pulseiras pare-
ce uma solução rasa. Na esfera pública, o
caminho passa pelo aprofundamento de po-
líticas nas áreas de educação, assistência so-
cial e saúde, que deem poder de voz às adoles-
centes e trabalhem suas emoções.

Essa é a filosofia que adotamos e procura-
mos aprimorar nos atendimentos das 24 Ca-
sas do Adolescente espalhadas pelo Estado
de São Paulo, que, nos últimos dez anos, per-
mitiram expressiva redução do número de

casos de gravidez na adolescência entre as
paulistas de 10 a 19 anos de idade.

Segundo o último balanço da Secretaria
de Estado da Saúde com base nos dados da
Fundação Seade, entre 1998 e 2008 houve
redução de 36,2% no número de adolescen-
tes grávidas em São Paulo. Foram 94.461 jo-
vens grávidas no ano retrasado, para 148.018
casos em 1998, resultado de um conjunto de
ações que inclui a disseminação da informa-
ção sobre a importância do sexo seguro e
distribuição gratuita de preservativos e anti-
concepcionais, além do trabalho que lida
com as aflições e inseguranças juvenis.

Em casa ou na escola, tudo o que as adoles-
centes não precisam é se sentirem oprimi-
das. Estabelecer regras e impor certos limi-
tes é fundamental, mas elas necessitam
igualmente de carinho e, principalmente,
de espaço para falar o que sentem. É dessa
forma que as pulseiras voltarão a significar
apenas um adorno, em vez de um carimbo
de mulher-objeto.
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E OBSTETRA, É COORDENADORA DO PROGRAMA

DE SAÚDE DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA

DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

SEXTA, 9 DE ABRIL

Socorro
ao Rio

Cores do
perigo

CHRISTIAN RIZZI/AE

Tramita na Câmara de Vereadores de Várzea
Grande (MT) projeto de lei que proíbe o uso, nas
escolas municipais, das “pulseiras do sexo”. Esses
adereços são apontados pela polícia como
motivadores do assassinato de duas adolescentes
em Manaus e do estupro de outra em Londrina.

Cada vez mais documentais, desastres naturais
mostram além do clima e da natureza e solapam
promessas pretensiosas e politiquismo de boteco

MARCOS DE PAULA/AE

SEGUNDA, 5 DE ABRIL

O tribunal
implacável
da chuva

Código aberto.
Signo no braço
das garotas dá
vantagem aos
rapazes: diminui
o medo que eles
têm de fracassar

O governador do Rio, Sérgio Cabral, solicita ao presi-
dente Lula o apoio das Forças Armadas no resgate
de corpos e no atendimento a sobreviventes. Os bom-
beiros avaliam que cerca de 150 corpos estejam so-
terrados no Morro do Bumba, em Niterói. Até sexta-
feira, o número de mortos no Estado era de 200.

Balanço. Os fantasmas das tragédias não entram no censo das repetidas perdas
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