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Especial

#tenhacicatrizes
David Fraga (*)

O que a Geração “mimimi” pode 

estar trazendo de bom? 

Permitam-me contextualizar, juro que ter-
mina bem.

Sou de 1978, uma época onde meninos so-
nhavam em ser o Cobra Plissken e amarrar uma 
faixa vermelha na cabeça era sinônimo de ser um 
super soldado. Mas isso não era sufi ciente pra te 
dar coragem de atravessar o salão e convidar a 
menina do outro lado pra dançar...e que salões 
enormes eles eram nessa hora, não?

Crescemos segregando meninos e meninas, 
vendo violência na TV e conservando valores fa-
miliares de prover e proteger os que dependiam 
de você e não tínhamos idéia dos sonhos delas.

Ah sim, o bulling estava lá sempre esteve e 
tivemos que aprender com ele. Sendo “Nerd” 
ou o “geek” que sou tive esta lição muitas vezes. 
Aprendi que o mundo não gostava do “diferente”.
Comecei a trabalhar aos 14, em julho de 92 e 
descobri que tinha bulling lá também e que 
sempre tem boas e más pessoas, quem te ergue 
e rói a corda e que as vezes é a mesma pessoa 

quem faz os 2. Tinha gente séria, tinha gente 
mole, mas não tinha L.E.R.

Fui empreendedor aos 15, vendia desenhos 
pra pagar o colégio, ia nas lojas de RPG via o 
povo jogar e vendia desenho dos personagens 
deles, miniaturas pintadas e coisas do tipo.

Aos 16 Valdnei de Sousa, da falecida locadora 
Tilty’s me ajudou a abrir uma loja de livros e 
cards de RPG, mas não encontrei meu público 
e ele não me encontrou...fechei no ano seguinte.

Meses depois desisti do sonho e entrei para 
o mundo coorporativo: Motorola, depois Credi-
card, veio a crise, o corte, fui balconista de lan 
House e mais uma vez o dono de lá Fabio Gol-
dengerg me ajudou a ter a minha própria Agência 
de Publicidade sendo o meu primeiro cliente.
De lá pra cá colocamos mais de 60 novos produ-
tos no mercado, trabalhamos com usinas eólicas, 
fábricas de ferramentas e roupas para cães. E 
hoje, não me vejo mais fazendo outra coisa a não 
ser lecionar, abri uma escola de Design em SP 
com minha esposa e compartilho um programa 
de empreendedorismo com Alessandro Saade 
na Rádio Geek.

Nesta trajetória vi as gerações mudar e muito, 
muitas vezes.

Hoje os garotos tiram fotos com cara de 
cachorrinho, as redes sociais deixaram aque-
le salão de festa bem mais estreito e fácil de 
atravessar. E quando a gente cresce ainda tem 
o Tinder.

As pessoas fi caram mais imediatistas sim, 
mas também mais imediatas e isso as fez fi car 
mais exigentes e urgentes para ver resultados.

Talvez por isso sejam tão ávidos pela mudança.
Cresci vendo o Silvio receber “travestis” em 

seu show de calouros, levamos anos pra apren-
der que eram Drags.

Hoje a ideologia de gênero se propaga, a luta 
racial se encontra em quase toda nossa volta, 
os satélites nos deixam ver as terras indígenas 
invadidas, as digital infl uencers nos contam 
com o que sonham as mulheres e também o 
que comem no café da manhã. (embora ainda 
não saiba porque vão em dupla ao banheiro).

O machismo que nos foi “naturalmente” in-
cutido está cercado.

Mas as pessoas causadoras desta revolução 
não tem entendido o tempo da mudança  e avalia 
do esperar, e nós antiquadamente até podemos 
criticar o quanto os extremistas  “choram” por 
suas causas, mas devemos também ver que deste 

mar de “desesperados” se esgueiram os sérios 
e que em nenhum outro momento da história 
um Pablo Vitar faria sucesso.

Temos dezenas de Negros fazendo comer-
ciais, cenário impossível há poucos anos.
A feira de games e produtos Geeks é a 
que mais fatura no mundo, os Super He-
róis vendem e a  Beyond Meat acaba de 
ser a primeira empresa Vegana na bolsa, 
arrecadando R$950 milhões em um dia.
Esta é a hora de apostar no inclusivo e nos novos 
mercados, hora e vez das exceções.

Pois diferente é quem não aceita a varie-
dade e o pensamento que evoluiu, e se está 
negando algo na sua cabeça ou reclamando do 
que leu, adivinha quem é o dono do “mimimi”?

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  é antes 
de tudo um apaixonado por pessoas e suas atividades. É 

Sócio da JAM Propaganda e fundador da Escola Guilda de 
design. Palestrante de Atendimento à Clientes e Relaciona-

mento Interpessoal, também o programa semanal dos 
Empreendedores Compulsivos na Radio G eek. Jogador 
convicto de RPG, se desenvolve hoje para atender pes-

soas com TDAH harmonizando seu aprendizado com os 
demais em sua escola.

O direito à prisão domiciliar foi negado para 
89,1% das mães e gestantes que tiveram 
prisão decretada no estado de São Paulo entre 
dezembro de 2017 e abril de 2018. O dado 
faz parte do relatório MulhereSemPrisão, do 
Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), 
lançado na terça-feira (7), e que acompanhou 
213 audiências de custódia em São Paulo

Camila Boehm/Agência Brasil

As mães e gestantes acompanhadas pela pesquisa se 
enquadravam nos requisitos do Marco Legal da Pri-
meira Infância, que garante prisão domiciliar, em vez 

da prisão preventiva, para mulheres que estejam grávidas 
ou sejam mães de crianças até 12 anos e defi cientes. Dos 
213 casos analisados, 125 eram mães ou gestantes, sendo 
que 49 dessas tiveram a prisão em fl agrante convertida em 
preventiva e seis tiveram direito à prisão domiciliar.

“Apesar de termos dispositivos na lei, desde o Marco Legal 
da Primeira Infância, garantindo que as mulheres que são 
mães de crianças até 12 anos ou gestantes podem fi car em 
prisão domiciliar ou ter alternativas à prisão, a gente via 
que os atores ignoravam muitas vezes essas alternativas e 
queriam encarcerar. E isso não encontra respaldo na lei”, 
disse Mariana Felippe, pesquisadora do Programa Justiça 
Sem Muros.

Ser mãe é justifi cativa
O fato de ser mãe, inclusive, foi utilizado em alguns casos 

como justifi cativa para se manter a mulher presa. “É reali-
zado um juízo de valor no momento da decisão na audiência 
de custódia. O fato de a mulher estar envolvida em uma 
atividade criminalizada [como o tráfi co] é utilizado para 
questionar o quão boa mãe ela é. Você usa o fato de ela ser 
acusada de tráfi co para dizer ‘você estava trafi cando, não 
estava cuidando bem dos seus fi lhos, então por isso você 
deve ser penalizada e permanecer presa’”, explicou Mariana.

A audiência de custódia é o primeiro encontro da pessoa 
presa em fl agrante com a autoridade judicial e deve ocor-
rer até 24 horas após sua prisão. Na ocasião, o magistrado 
deve verifi car se o fl agrante é legal; acolher denúncias de 
eventuais abusos ocorridos no momento da prisão e apurar 
a necessidade de se manter a prisão provisória.

Prisões decretadas
No total, as prisões preventivas decretadas nas audiências 

de custódia acompanhadas pelo ITTC chegaram a 38,5%. 

Prisão domiciliar foi negado para 
89,1% das mães e gestantes em SP

Somadas as decisões por prisão domiciliar, o número sobe 
para 41,3%. O instituto informa que, pela lei, a prisão pre-
ventiva deveria ser exceção.

Das mulheres presas em fl agrante, 56,8% eram negras. 
As acusações de crimes patrimoniais ou relacionados com 
drogas correspondem a 95% das prisões. A Defensoria 
Pública foi responsável pela defesa de 81,7% das mulheres. 
Em 99% dos casos, a mulher não teve contato com a defesa 
em local reservado e a entrevista prévia ocorreu na porta 
da sala da audiência ou no corredor. Durante a audiência, 
98,6% permaneceram algemadas.

O relatório apontou que 70% dos relatos de violência das 
mulheres nas audiências de custódia não tiveram qualquer 
tipo de encaminhamento. Quando perguntadas, 18,8% das 
mulheres afi rmaram ter sofrido algum tipo de violência 
durante a prisão. Dessas, 72,5% eram negras. Também 
questionadas, 44,4% das mulheres transexuais ou travestis 
relataram violência.

Os três tipos de violência identifi cados foram a psicológica/
verbal, a física e a revista íntima vexatória. No entanto, a 
pesquisa concluiu que tais violências ainda não são leva-
das em consideração nos processos decisórios, seja para 
determinar os encaminhamentos de apuração necessários, 
seja para reconhecer a ilegalidade do fl agrante.

Políticas de segurança pública
Para Mariana, há uma necessidade de repensar políticas 

de segurança pública porque “as pessoas acreditam que 
quando você está prendendo e quando você está tirando 
essas mulheres presas em fl agrante e colocando no cárcere, 
você está melhorando a sociedade como um todo, melho-
rando a sensação de segurança e a paz social. No fundo, 
percebemos que não é isso que acontece”.

A pesquisadora diz que nos últimos anos houve aumento 
do encarceramento, mas que isso não levou a uma maior 
segurança da sociedade. “Seria repensar a forma como 
entendemos a prisão como solução para todos os confl itos 

e problemas sociais, repensar como a gente vê a questão 
de drogas, [hoje vemos] como uma questão criminal e não 
de saúde pública”, disse.

Recomendações
O relatório traz recomendações voltadas ao aprimoramen-

to das audiências de custódia, com o objetivo de que elas 
possam se tornar cada vez mais um mecanismo de promoção 
de redução do encarceramento e de garantia de direitos.

O instituto recomenda que não deve ser condição ne-
cessária a comprovação da maternidade no momento da 
audiência, tendo em vista a difi culdade de acesso aos do-
cumentos em curto período de tempo e que a palavra da 
mulher basta para que esse direito seja garantido.

O instituto diz que a gravidade abstrata do crime, 
especialmente o de tráfi co, por si só, não pode ser con-
siderada situação excepcionalíssima ou parâmetro para 
negar a conversão da prisão preventiva em domiciliar. A 
entidade recomenda ainda que a Justiça considere ilegal 
a prisão realizada mediante prática de violência de qual-
quer tipo e haja seu relaxamento imediatamente, sem a 
posterior conversão em prisão preventiva. Procurado, 
o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que não teve 
acesso ao relatório.

As prisões preventivas decretadas nas audiências de custódia chegaram a 38,5%.
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"O fato de ser mãe, inclusive, foi utilizado em alguns 
casos como justifi cativa para se manter a mulher presa".
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