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COZINHANDO SAPOS - A desigualdade social e a erosão da democracia 

(TOMÁS RIGOLETTO PERNÍAS) 

 
 

Morador de rua na cidade de Chicago - Imagem por Garry Knigt/cc 

 
Não se trata de um problema de falta de ferramentas para conter o crescimento da desigualdade social. Pode -se 
taxar os super-salários, taxar grandes fortunas, elevar o salário mínimo. Há meios de sobra para conter a 
escalada da desigualdade social. 

 
É razoável supor que, num país democrático, o governo seja capaz de conter facilmente o crescimento da 

desigualdade social empregando políticas públicas que redistribuam a renda e desconcentrem a riqueza. O 

raciocínio é elementar: na medida em que a riqueza se concentra cada vez mais nas mãos de uma ínfima minoria, 
a vasta maioria da população irá, por meio dos mecanismos de representação democrática, eventualmente 

reverter a concentração da riqueza exercendo seu poder de maioria eleitoral. Aqueles prejudicados pela crescente 
desigualdade social poderiam influenciar as políticas públicas, modificando a distribuição dos frutos econômicos e, 

assim, revertendo a concentração da renda e da riqueza. São suposições razoáveis e, à p rimeira vista, 
aparentemente factíveis. 

Todavia, essas premissas contrastam fortemente com o que tem ocorrido “mundo real” durante as últimas 

décadas, pois estão apoiadas numa hipótese pouco realista: a ideia de que todos os cidadãos têm o mesmo poder 
de influência sobre as políticas públicas. Mesmo nas situações em que a população se posiciona a favor da 

desconcentração da renda e da riqueza, essa vontade não tem encontrado respaldo na arena política. De um lado, 
há aqueles que insistem em negar o problema, afirmando que o crescimento da desigualdade social não produz 

efeitos adversos para a sociedade; de outro, estão aqueles que declaram que nada pode ser feito sobre o assunto, 

pois os culpados seriam as “forças do mercado”, mecanismos econômicos neutros e impessoais. 
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Existe uma hipótese importante, disseminada talvez por ingenuidade, ou talvez por ignorância, que procura 
explicar por que o crescimento da desigualdade social é um fenômeno tão resiliente nas democracias modernas. 

Essa hipótese supõe que as pessoas não enxergam a desigualdade como um verdadeiro problema social, e, 
portanto, não dão atenção às políticas públicas que possam modificar a distribuição da renda. Ou seja, imagina -se 

que as pessoas simplesmente ignoram que a concentração de renda seja um problema digno de receber a devida 

atenção do poder público. 
Contudo, esse pensamento é pueril e pouco informado, dado que uma pesquisa conduzida nos Estados 

Unidos e realizada para o jornal New York Times, em fevereiro de 2019, aponta que a grande maioria dos 
votantes crê que a desigualdade social é um problema que deve ser enfrentando pelo governo. Os resultados 

foram os seguintes: 1) dos que participaram da pesquisa, mais de 60% apoiam a implementação uma taxa de 2% 
sobre o patrimônio de todos os americanos cuja soma de ativos exceder a 50 milhões de dólares; 2) a maioria 

apoia a implementação de uma taxa marginal de imposto de renda de 70% sobre as rendas que excederem 10 

milhões de dólares por ano; e por fim, 3) a maioria acredita que o governo deve criar políticas públicas que 
reduzam a desigualdade de riqueza. [i][ii] 

Á vista disso, é curioso que o desejo da população norte-americana por uma sociedade menos desigual 
encontre dificuldades para se concretizar. Esse anseio por uma sociedade mais igualitária contrasta, por 

exemplo,com a aprovação do projeto “Taxcuts and Jobs Act”, em 2017, que suavizou os encargos tributários de 

parte da população e de empresas dos Estados Unidos. A particularidade desse projeto repousa no alívio tributário 
concedido aos mais ricos, que, ao longo do tempo, irão se beneficiar de reduções de impostos mais 

generosas quando comparadas às diminuições de impostos concedidas aos estratos sociais inferiores.  Uma 
investigação preliminar revelou que, ao contrário do que Donald Trump e alguns economistas pouco habituados 

com a realidade acreditavam, a diminuição de impostos não aumentou a taxa de investimento, mas, sim, levou ao 

aumento de recompra de ações pelas empresas beneficiadas.Um processo que, vale frisar, beneficia enormemente  
aos acionistas, uma “categoria” que costuma pertencer ao 1% mais rico da população.  

Um artigo recente publicado na revista “The Economist” jogou um balde de água fria nos argumentos que 
relativizam os malefícios da crescente desigualdade social. O artigo demonstra que,tanto a hipótese da população 

não se importar com a desigualdade social, bem como a hipótese de as democracias ocidentais estarem 
“emperradas” demais para solucionar os problemas sociais, são respostas insuficientes para explicar a escalada da 

concentração de riqueza.O artigo nota que os últimos tempos foram marcados por uma grande mudança no 

sentido da política econômica: a distribuição de renda passou a acontecer cada vez mais em favor dos ricos, ao 
mesmo tempo em que as autoridades públicas passaram a se preocupar cada vez menos com a redistribuição da 

renda, a despeito do crescimento da desigualdade social.”.[iii] 
A realidade parece demonstrar que, ainda que a população reconheça o problema urgente da desigualdade 

social, e anseie por mudanças no sentido de atenuar o processo de concentração de renda e da riqueza, os 

representantes políticos não parecem interessados em lidar com esse “problema”. Diante desse obstáculo, o artigo 
mencionado sugere que grande parte do problema está relacionado ao seguinte fato: conforme a desigualdade 

aumenta, cresce também a influência que os ricos têm sobre a política, particularmente sobre a elaboração de 
políticas públicas que possam conter, ou corroborar para a concentração da renda e da riqueza.  

O artigo sugere que o crescimento da desigualdade social tende a aumentar o poder político dos ricos, o que 
lhes permite “bloquear” a concretização da vontade popular. Por um lado, o poder econômico dos ricos e reflete 

nas grandes doações e nas contribuições para as campanhas políticas,algo que influi diretamente nos resultados 

das eleições e na futura elaboração de políticas públicas; e, por outro, o poder econômico dos ricos é capaz de 
moldar a opinião pública conforme determinados interesses particulares. O financiamento de  thinktanks, os 

investimentos em empresas de publicidade e a propriedade de empresas de jornalismo, por exemplo, representam 
diferentes maneiras de utilização do poder econômico para moldar as narrativas públicas e direcionar a atenção da 

população para determinados “problemas”, em detrimento de outros. Trata-se de uma maneira silenciosa e sutil 

de influenciar o debate público, modificar opiniões e estabelecer “verdades” cuidadosamente selecionadas na 
consciência coletiva.[iv] 

Uma investigação conduzida na área metropolitana de Chicago analisou as preferências políticas dos 
endinheirados para verificar de que modo as suas opiniões diferem das posições políticas do norte -americano 

“mediano”. Um dos primeiros resultados que merece destaque, é o fato de que os Norte -americanos mais ricos 

são mais ativos na política quando comparados ao típico cidadão “médio”. Dentre os ricos que participaram da 
pesquisa, dois terços declararam ter contribuído financeiramente para as campanhas políticas, ao passo que, em 

comparação ao total da população, apenas 14% dos Norte-americanos declarou ter contribuído financeiramente 
para candidatos ou partidos. Além disso, os entrevistados foram questionados sobre outro “mecanismo de 

influência” importante: a possibilidade de “acesso” pessoal aos funcionários do governo. Conforme os dados 

https://diplomatique.org.br/a-desigualdade-social-e-a-erosao-da-democracia/#_edn1
https://diplomatique.org.br/a-desigualdade-social-e-a-erosao-da-democracia/#_edn1
https://itep.org/housetaxplan/
https://itep.org/housetaxplan/
https://diplomatique.org.br/a-desigualdade-social-e-a-erosao-da-democracia/#_edn3
https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/07/21/as-inequality-grows-so-does-the-political-influence-of-the-rich
https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/07/21/as-inequality-grows-so-does-the-political-influence-of-the-rich
https://diplomatique.org.br/a-desigualdade-social-e-a-erosao-da-democracia/#_edn4
http://faculty.wcas.northwestern.edu/~jnd260/cab/CAB2012%20-%20Page1.pdf
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obtidos, metade dos endinheirados declarou ter contato com funcionários do governo na esfera federal; 40% 
declarou ter contatado o próprio senador, e 37% tiveram contato com seu próprio representante.Diversos 

indivíduos, inclusive, se referiram ao seu “contato” pelo primeiro nome, revelando um elevado grau de intimidade 
com seus “contatos”. Sobre os assuntos tratados nos encontros, um dos entrevistados mencionou: “Eu tenho 
ações em diversos bancos. Eu estava preocupado com a legislação que ele (o funcionário do governo) e stava 
elaborando que eu acho que pode ser ruim para os bancos.”[v] 

A pesquisa ainda traz outros dados interessantes, como a opinião do “andar de cima”sob re os temas que 

merecem prioridade na agenda governamental. Quando os entrevistados foram solicitados a classificar os 
problemas do país pelo seu grau de importância, no topo da lista, considerado o problema mais importante, com 

32% das respostas, estavam os déficits orçamentários.Por outro lado, apenas 11% dos entrevistados citaram o 
desemprego e a educação como os problemas mais importantes dos E.U.A. Com relação aos níveis de despesa 

governamental, outro tema da pesquisa, as preferências dos ricos se inclinaram a favor de cortes na despesa, ao 

invés da expansão de gastos em subsídios, apoio econômico às outras nações, defesa, saúde, seguridade social e 
programas de emprego. Sobre o tema“desigualdade”, a pesquisa revelou sinais contraditórios, mas dentro do 

esperado: 62% dos entrevistados afirmaram que as diferenças de renda nos E.U.A são muito grandes. Porém, 
87% dos entrevistados disseram que “não é responsabilidade do governo reduzir as diferenças de renda”, e 83% 

foram contra redistribuir a riqueza por meio de mais impostos sobre os ricos. [vi] 

Ainda que o pequeno alcance da pesquisa exija cautela na generalização dos resultados obtidos, sendo 
necessário realizar uma pesquisa mais ampla para a confirmação dos dados, não há motivo algum para crer que 

os dados encontrados seriam diferentes no plano nacional. Assim, a pesquisa mencionada joga luz sobre as 
preferências políticas do “andar de cima” e sugere que elas podem ter grande influência sobre a elaboração das 

políticas públicas.[vii] 

Na batalha discursiva sobre os resultados positivos ou negativos que a desigualdade social pode trazer, está 
ficando cada vez mais difícil justificar os níveis atuais de concentração de renda e da riqueza. Num painel de 

discussão realizado pelo FMI em 19 de abril de 2019, cuja temática era “Income Inequality Matters”, Christine 
Lagarde trouxe algumas informações relevantes. De início, Lagarde afirmou que o grande desafio da atualidade é 

fazer com que o crescimento econômico seja mais inclusivo. Além disso, a presidente do FMI declarou que a 
desigualdade em níveis extremos prejudica o crescimento, mina a confiança e alimenta as tensões políticas. 

Pinelopi Goldberg, economista chefe do Banco Mundial, por sua vez, comentou que a desigualdade é, 

provavelmente, o problema mais grave das economias avançadas no mundo contemporâneo. A economista 
lembrou que a desigualdade em níveis extremos produz inquietação social, e citou a Revolução Francesa e a 

Revolução de Outubro como marcos emblemáticos de um cenário desolador no que diz respeito a concentração da 
riqueza. [viii] 

As evidências se acumulam há décadas: não há mais como justificar que os patamares atuais de 

concentração da renda e da riqueza podem ser benéficos para a economia ou para a sociedade. Portanto, cumpre 
indagar: se não há argumentos sólidos que justifiquem a manutenção dos níveis atuais de desigualdade social, 

qual é o grande obstáculo que nos impede de transformar essa situação e superar esse grave problema?  
Ora, é evidente que o grande óbice para a criação de uma sociedade mais igualitária não está no campo 

econômico, mas, sim, na esfera política: o entrave está numa correlação desfavorável das forças sociais, que 
bloqueia qualquer tentativa de criação e implementação de políticas públicas que visem redistribuir a renda e 

desconcentrar a riqueza. A partir do momento em que a política não responde mais aos anseios da população, o 

aparato estatal volta a ser um mero instrumento da classe dominante, e a representação democrática não será 
mais do que um mecanismo inoperante e ineficaz para tocar qualquer tipo de transformação social.  

Não se trata de um problema de falta de ferramentas para conter o crescimento da desigualdade social. 
Pode-se taxar os super-salários, taxar grandes fortunas, elevar o salário mínimo, aumentar os investimentos nos 

serviços públicos e buscar uma relação mais igualitária da distribuição dos frutos econômicos entre o capital e o 

trabalho. Há meios de sobra para conter a escalada da desigualdade social.  
Em 1789, a sociedade francesa não dispunha de nenhuma das ferramentas ou mecanismos institucionais de 

que dispomos hoje para conter o avanço da desigualdade social. Mas a humanidade, engenhosa como só ela sabe 
ser, encontrou em seu momento histórico um instrumento peculiar para garantir a criação de uma sociedade 

menos desigual. O instrumento utilizado foi a guilhotina. 

Recentemente, Johann Rupert, que ocupa a função de “chairman” da Compagnie Financière Richemont– 
grupo controlador de empresas atuantes no segmento de bens de luxo, particularmente em joias e relógios 

(Montblanc e Cartier) – declarou estar preocupado com a crescente desigualdade social. Numa conferência 
do Financial Times realizada em Mônaco, o bilionário confessou que tem perdido o sono imaginando como a 

sociedade irá lidar com o “desemprego estrutural, a inveja e o ódio” causados pela automatização do trabalho que 

https://diplomatique.org.br/a-desigualdade-social-e-a-erosao-da-democracia/#_edn5
https://diplomatique.org.br/a-desigualdade-social-e-a-erosao-da-democracia/#_edn6
https://diplomatique.org.br/a-desigualdade-social-e-a-erosao-da-democracia/#_edn7
https://meetings.imf.org/en/2019/Spring/Schedule/2019/04/13/imf-three-chief-economists
https://diplomatique.org.br/a-desigualdade-social-e-a-erosao-da-democracia/#_edn8
https://www.businessoffashion.com/community/people/johann-rupert
https://www.richemont.com/
https://www.independent.co.uk/news/business/cartier-boss-with-75bn-fortune-says-prospect-poor-rising-up-keeps-him-awake-at-night-10307485.html
https://money.cnn.com/2015/06/10/luxury/cartier-inequality-class-war/
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virá nos próximos anos. Num lampejo de sensatez, o bilionário declara que não é aceitável que 0,1% da 
população leve todos os “espólios”, algo que, em suas palavras,  é injusto e insustentável. “Eu não sei qual é o 
novo pacto social que teremos, mas é melhor encontrarmos um”, disse o bilionário. A corda é fina, mas Rupert já 
a sente apertar o seu pescoço. Parte da elite também sente a corda no pescoço, mas se engana pensando tratar-

se de uma gargantilha Cartier. [ix] 

Em sua coluna na Folha São Paulo[x], Elio Gaspari nos lembrou que o sapo, quando colocado vivo numa 
panela com água aquecida aos poucos, é incapaz de perceber o aumento da temperatura. Dado que o seu sistema 

nervoso não reconhece a evolução gradual da temperatura, o anfíbio morrerá cozido, literalmente sem perceber. 
Num contexto de crescente insatisfação social, descontentamento generalizado com os rumos da democracia e 

indignação com os privilégios do “andar de cima”, a temperatura da água está cada vez mais quente. 
Diferentemente do sapo, a elite percebe que a água está esquentando. Contudo, ela ainda pensa que está em sua 

jacuzzi particular. A história ensina que o cozimento é lento, mas é certo. Ambos terminarão cozidos.  

 
 [i] Ver ROSENBERG, Y. Higher taxes ontheRich? Americanssayoverwhelminglyyes. The Fiscal Times. 20 de 

fevereiro de 2019. Dispnível em https://www.thefiscaltimes.com/2019/02/20/Higher-Taxes-Rich-Americans-
Overwhelmingly-Say-Yes. Acessado em 21/02/2019 

[ii] Ver CASSELMAN, B; TANKERSLEY, J. Democratswanttotaxthewealthy. ManyVotersAgree. The New York 
Times. 19 de fevereiro de 2019. Disponível 
em https://www.nytimes.com/2019/02/19/business/economy/wealth-tax-elizabeth-warren.html. Acessado 
em 21/02/2019 

[iii] The Economist. As inequalitygrows, so does thepoliticalinfluenceoftherich – concentratedwealth leads 
toconcentratedpower. 21 de julho de 2018. Acessado em 1/03/2018. Disponível em 
https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/07/21/as-inequality-grows-so-does-the-political-
influence-of-the-rich 

[iv] The Economist. As inequalitygrows, so does thepoliticainfluenceoftherich – concentratedwealth leads 
toconcentratedpower. 21 de julho de 2018. Acessado em 1/03/2018. Disponível em 
https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/07/21/as-inequality-grows-so-does-the-political-
influence-of-the-rich 

[v] BENJAMIN, L. P; BARTELS, L, M; SEAWRIGHT, J. Democracyandthepolicypreferences os 
thewealthyamericans. In: Perspective onpolitics. Volume 11, Issue 1.pp. 51-73. 2013. pp. 54 (tradução nossa) 

[vi] BENJAMIN, L. P; BARTELS, L, M; SEAWRIGHT, J. Democracyandthepolicypreferences os 
thewealthyamericans. In: Perspective onpolitics. Volume 11, Issue 1.pp. 51-73. 2013. p. 64. 

[vii] BENJAMIN, L. P; BARTELS, L, M; SEAWRIGHT, J. Democracyandthepolicypreferences os 

thewealthyamericans. In: Perspective onpolitics. Volume 11, Issue 1.pp. 51-73. 2013 
[viii] Income InequalityMatters: HowtoEnsureEconomicGrowthBenefitstheManyandNottheFew. Acessado 

em 25/04/2019. Disponível em https://meetings.imf.org/en/2019/Spring/Schedule/2019/04/13/imf-three-
chief-economists 

[ix] WITHNALL, A. Cartier boss with $7.5bn fortune says prospect ofthepoorrisingup 
“keepshimawakeatnight”. Independent. 10 de junho de 2015. Disponível 
em https://www.independent.co.uk/news/business/cartier-boss-with-75bn-fortune-says-prospect-poor-
rising-up-keeps-him-awake-at-night-10307485.html. Acessado em 30/04/2019; PETROFF, A. Cartier boss 
saysrisinginequalitywillsparkclasswar. 11 de Junho de 2015. Disponível 
em https://money.cnn.com/2015/06/10/luxury/cartier-inequality-class-war/. Acessado em 30/04/2019. 

[x] GASPARI, E. As mineradoras precisam chamar os oncologistas. 10 de fevereiro de 2019. Disponível 
em https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2019/02/as-mineradoras-precisam-chamar-os-
oncologistas.shtml#erramos. Acessado em 01/05/2019. 
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MBL usa o aborto para reposicionar a marca (ELIANE BRUM) 
 

Na disputa da direita com a direita, pelas almas, pelos cliques e pelos votos, a milícia enfrenta 

dificuldades para mudar a imagem sem perder poder de pressão 
 

 
 

CHARLES SHOLL (FOLHAPRESS) 
 

O BRASIL tem apenas três possibilidades de aborto legal: em caso de estupro, risco de morte da mãe e feto 
anencefálico. Ao propor um projeto na Câmara de Vereadores de São Paulo para dificultar a interrupção da gestação 

nestes casos, um dos mais conhecidos membros do Movimento Brasil Livre (MBL), Fernando Holiday (DEM), sabe que 
o projeto pode ser contestado na Justiça porque extrapola a competência do município. A constitucionalidade, porém, 

não importa. Não importa se o projeto vá adiante ou não, importa ser relacionado por eleitores à “defesa da vida”, 

mesmo que isso comprovadamente signifique a morte de mulheres. Importa manter seguidores que começam a se 
afastar e importa também conquistar seguidores novos, especialmente entre evangélicos neopentecostais. Nem que 

para isso seja necessário defender a tortura das mulheres. O cinismo se torna cada vez mais – literalmente – 
criminoso no Brasil. 

A estratégia de Holiday e do MBL não é nova. Mas costuma funcionar. Nas eleições de 2010, o então 

candidato José Serra (PSDB) usou o aborto como moeda eleitoral. Para se manter competitiva, Dilma Rousseff (PT) 
recuou vergonhosamente de suas posições. Sob orientação de Lula, aceitou a “ajuda” de Eduardo Cunha (PMDB) 

junto aos evangélicos, o contingente que mais cresce no Brasil, para conquistar a presidência. O que aconteceu 
depois com os personagens todos sabem. 

Desde então, as mulheres têm visto seus direitos serem leiloados no Congresso. No momento em que Jair 
Bolsonaro deve grande parte de sua eleição a líderes evangélicos do nível de Silas Malafaia e tem como principal 

interlocutor junto à bancada no parlamento o deputado federal e pastor Marco Feliciano (Podemos), chantagear com 

a vida das mulheres se tornou um esporte ainda mais popular. 
O MBL tem usado essa tática desde 2017, quando percebeu o potencial de usar os temas chamados “morais” 

para manter o ódio ativo e os seguidores mobilizados. A estratégia funcionou (muito) bem quando uma massa de 
brasileiros se deixou convencer de que o grande problema do Brasil eram os pedófilos nos museus. Durante semanas, 

a falsa controvérsia ocupou as redes sociais. Protestos diante de centros culturais foram organizados contra artistas e 

curadores de exposições. O ataque era também contra a cultura e o financiamento da cultura, sempre relegados no 
Brasil, mas ainda assim alvos de ódio. 
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A estratégia foi usada primeiro em setembro de 2017, na exposição do “Queer Museu”. Os ataques levaram ao 
cancelamento da mostra pelo Santander Cultural, em Porto Alegre. Dali em diante, a estratégia foi replicada por 

semanas, em diferentes episódios pelo Brasil, provocando ataques contra artistas, que correram o risco de morte. 
Alguns até hoje estão juntando os pedaços de suas reputações destruídas pelo incitamento do ódio por milícias como 

o MBL. 
 

Michel Temer tornou-se verbete de corrupção no dicionário, mas os manifestantes anticorrupção não 
encheram as ruas para pedir seu impeachment 

 

Por que naquele momento? Porque Michel Temer (MDB) tornava-se um verbete de dicionário para político 

corrupto. Primeiro foi mala de dinheiro. Mais adiante, seu comparsas criariam a figura do “apartamento de dinheiro”. 
O MBL liderou as ruas pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT) sacudindo a bandeira da anticorrupção. Mas foi bem 

mais compreensivo com a corrupção exponencialmente mais explícita de Temer e demorou a pedir sua renúncia nas 

redes sociais. Não houve manifestações gigantes exigindo o impeachment de Temer. 
Quando o governo Temer completou um ano, em agosto de 2017, Kim Kataguiri, um dos principais líderes do 

MBL, deu uma entrevista à revista Exame. O jornalista perguntou: “Por que vocês não foram às ruas na votação da 
denúncia contra o Temer?”. E Kataguiri respondeu: “Em primeiro lugar porque, diferente do que aconteceria com 

Dilma, Temer será julgado pelos crimes pelos quais foi denunciado. A votação na Câmara apenas resulta numa 

suspensão. Perdendo o mandato de presidente da República, Temer será julgado como um cidadão comum. Além 
disso, não há alternativa. De que adianta tirar Temer para colocar Rodrigo Maia, que também é investigado e, para 

piorar, foi eleito presidente da Câmara com apoio do PT e do PCdoB?”. 
Hoje, Kim Kataguiri é deputado federal pelo DEM de Rodrigo Maia, que é novamente presidente da Câmara. Já 

naquele momento, porém, até mesmo os seguidores mais obtusos eram capazes de enxergar que algo não fechava. 

Nenhum fato relacionado a Rousseff, a presidente destituída, chegava sequer perto do que já era evidente na conduta 
de Temer desde o início do governo. Tanto que, depois de sair da presidência, ele já foi preso duas vezes e ela 

nenhuma. Os líderes do movimento “anticorrupção”, porém, pareciam muito menos revoltados. 
 

De um dia para o outro, em 2017, o grande problema do país cheio de problemas tornou-se “pedófilos 
em museus” 

 

Como explicar o inexplicável? Como explicar não liderar movimentos de rua contra a corrupção explícita do 

presidente que ajudaram a catapultar para o poder? Criando um falso inimigo. Tática velhíssima que aqueles que são 
chamados de “nova” direita usam abertamente, apostando na estupidez de parte da população. E assim, em 2017, 

com o povo perdendo direitos, o desemprego e a pobreza aumentando e a popularidade de Temer despencando, de 
um dia para o outro o grande problema nacional virou a pedofilia nos museus. Parece uma insanidade, mas 

aconteceu. Funcionou. O MBL conseguiu. 

Serviço feito, a campanha eleitoral de 2018 começou muito antes do início oficial, os ódios foram mobilizados 
pelo bolsonarismo e pela disputa se Lula poderia ou não ser candidato a presidente. Os pedófilos que nunca foram 

pedófilos, mas sim vítimas de uma campanha de ódio, sumiram do noticiário de mentira das redes sociais das milícias. 
 

Com o ódio canalizado para falsos monstros em 2017, o Brasil elegeu a criatura Bolsonaro em 2018 
 

Com o ódio calculadamente canalizado contra falsos monstros em 2017, os homens que pregam e praticam 

monstruosidades aumentaram suas chances de serem eleitos em 2018. O resultado da ampliação da base eleitoral a 

partir da criação de monstros foi a eleição de uma criatura humana bem real chamada Jair Bolsonaro. O “mito” – ou o 
“coiso”, conforme o interlocutor – deve parte de sua vitória eleitoral às milícias, e especialmente ao MBL, mesmo que 

a organização não tenha apoiado o candidato de extrema direita explicitamente na eleição de 2018. 
Politicamente espertas, lideranças do MBL tiveram o cuidado de, ao mesmo tempo, reforçar o antipetismo sem se 

comprometer por completo com um candidato imprevisível como Bolsonaro. "Voto no Bolsonaro, mas é voto útil. Não 

é o cenário ideal, existem pessoas mais preparadas, mas infelizmente é o que a gente tem", afirmou Kataguiri após 
ser eleito deputado federal por São Paulo. "Não dá para a gente arriscar ter o programa do Haddad, um cenário de 

totalitarismo assustador.” 
Em 2019, o MBL dá sinais de buscar o reposicionamento da marca. Depois dos grandes protestos 

pelo impeachment de Dilma Rousseff, alguns de seus principais líderes, como Kim Kataguiri e Fernando Holiday, 

passaram a disputar eleições e foram eleitos por um partido de política tradicionalíssima como o DEM. Aliar-se 
explicitamente a Bolsonaro não lhes interessa. Primeiro, porque é um governo cujo futuro é imprevisível, e que tem 

como estratégia se opor ao Congresso, espaço onde Kataguiri quer alcançar proeminência. Segundo, porque seriam 
engolidos pelo bolsonarismo, o que enfraqueceria o grupo que se empenharam em construir e que lhes garante tanto 
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a sobrevivência quanto um lugar na disputa pelo poder. O bolsonarismo já tem vários personagens disputando 
protagonismo, além da própria criatura que dá nome ao fenômeno. 

O DEM, partido de Kataguiri e de alguns membros do MBL que se candidataram a cargos eletivos, lidera a 
Câmara e o Senado, o que soa muito mais promissor. Kim Kataguiri voltou a se concentrar nas bandeiras de fato 

liberais, buscando ganhar destaque na aprovação da reforma da Previdência. Tem apostado na construção do 

personagem do conservador moderado. Parece estrategicamente importante se opor também na estética aos 
conservadores da linhagem de Olavo de Carvalho e sua turma – barulhentos, sem limites e muito parecidos com o 

que o MBL era até bem pouco tempo atrás, e explicitamente contra o Congresso. 
 

O MBL compreendeu que, com Bolsonaro no poder, era necessário diferenciar as direitas para manter 
protagonismo 

 

O MBL compreendeu que, com Bolsonaro no poder, era necessário diferenciar as direitas para manter 

protagonismo. Para isso, é necessário também deixar de se comportar como milícia. No quesito “milícia”, o 
bolsonarismo liderado por Carlos Bolsonaro nas redes sociais se tornou imbatível. O MBL tenta virar menos uma 

milícia e algo mais parecido com um partido, mas sem tornar-se formalmente um partido, para poder seguir criticando 
todos os partidos e tomar partido (e deixar de tomar partido) do que for mais conveniente para a ocasião. 

Em 2019, o MBL parece outro, como foi apontado por parte de seus seguidores em manifestações na internet – e 

também nas ruas. Aparentemente ficaram para trás os tempos de chamar artistas de “pedófilos”, destroçar 
reputações (e vidas) de opositores nas redes sociais com informações forjadas, chamar todos os que contrariavam 

seu projeto de poder de “esquerdopatas”, converter qualquer pessoa que deles discordasse num inimigo a ser 
destruído. Pelo menos temporariamente, já que milícias como o MBL agem por conveniência e são capazes de 

realinhar suas táticas rapidamente se o momento exigir. 

A palavra que têm usado para justificar a mudança é “amadurecimento”. O vereador Fernando Holiday declarou 
em abril que passou a olhar os professores com melhores olhos. “Amadureci”, disse ele. Depois de invadir escolas 

públicas e incitar alunos a gravar aulas de professores que, segundo ele, pregavam ideologia, declarou-se 
“arrependido”. "A forma como eu defendia o projeto (“Escola Sem Partido”) estava absolutamente errada, que é 

transformar o professor em um dos maiores problemas da nossa educação”, afirmou à Folha de S. Paulo. "Uma parte 
da direita realmente deu início à perseguição (aos professores). A principal diferença no projeto está entre quem vê a 

maioria dos professores como doutrinadores e quem vê uma minoria como doutrinadores. A maior parte dos 

professores dá sua aula sem colocar sua opinião. Vi isso na minha vida escolar. Essa parte que enxerga a maioria dos 
professores como doutrinadores vê como problema grave, a ponto de querer o direito de filmar as aulas. É um grande 

equívoco.” 
Quando o MBL declarou que não apoiaria as manifestações a favor de Bolsonaro – e contra o Supremo Tribunal 

Federal e o Congresso –, ocorridas em 26 de maio de 2019, Holiday tuitou: “A direita não é uma coisa uniforme, e 

isso é bom. Existem várias vertentes, e usar guerrilhas digitais contra quem pensa diferente não ajuda a convencer o 
outro. Não vamos às manifestações porque consideramos um erro estratégico. Mas isso não significa que ficaremos 

parados”. Sim, é isso mesmo. O MBL estava acusando as “guerrilhas digitais” de atuarem contra quem pensa 
diferente. 

Dias antes das manifestações de 26 de maio, em entrevista ao jornal O Globo, Kim Kataguiri mostrou-se 
abismado por estar sendo chamado de “comunista”: “Estão me chamando de comunista. (...) Todo mundo que se 

posiciona contrário é comunista. Quem discorda do Bolsonaro é comunista. Essa é a definição histórica de comunismo, 

discordar do Bolsonaro. É um discurso do Olavo (de Carvalho) demonizar qualquer pessoa que discorde do discurso 
dele”. Kataguiri também se revelou chocado com a “demonização” dos políticos e da política. 

Sim, vivemos para ver isso. 
 

A guinada do MBL tem sido rechaçada por parte de seus apoiadores, que passaram a chamá-los de 
“traidores” nas redes e nas ruas 

 

Aqueles que compõem o terço da população que, segundo as pesquisas de opinião, têm demonstrado apoio 

incondicional a Bolsonaro, independentemente das bobagens que ele faz e diz como presidente, reagiu. O MBL foi 
acusado de “traidor” nas redes sociais e nas ruas por seguidores fiéis até ontem. Mesmo sem apoio do grupo, as 

manifestações de apoio a Bolsonaro foram maiores do que seus líderes calculavam que seriam, o que mostrou tanto 

que poderiam perder mais seguidores do que supunham quanto que a multidão não está sob seu controle. 
Em março de 2016, às vésperas de uma manifestação “anticorrupção”, Kim Kataguiri fez uma analogia entre as 

massas nas ruas e a série de TV Power Rangers, em artigo na Folha de S. Paulo: “Com seis anos, eu lutava contra 
monstros que eram derrotados e voltavam gigantes. Lula, depois de ter sido derrotado no mensalão, voltou ainda 

maior no petrolão. Os Rangers uniam-se e fundiam seus veículos para compor o robô gigante. Precisamos de algumas 
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centenas de milhares de brasileiros para montar o nosso”. Em 2019, o MBL está descobrindo, como o PT descobriu 
anos antes, que o “robô gigante” é fora de controle. Em algum momento, Bolsonaro também descobrirá. 

Nas manifestações convocadas pelo MBL e outros movimentos, em 30 de junho último, realizadas para apoiar 
Sergio Moro, a Lava Jato e a reforma da previdência, parte dos apoiadores compareceu, mas alguns chamaram o MBL 

e seus líderes de “traidores”. Houve violência física no Rio de Janeiro e gritos de “Ei, MBL, vai tomar no cu”, em São 

Paulo. Essa parcela da direita, treinada por milícias como o MBL a odiar qualquer opositor de ideias, exige que o MBL 
apoie o governo Bolsonaro contra os “esquerdopatas” e “comunistas”. A “Marcha para Jesus”, ocorrida em 20 de 

junho, mostrou de forma inequívoca o quanto os evangélicos neopentecostais vão se tornando mais e mais 
importantes, agora que ocupam pela primeira vez o centro do poder com Bolsonaro. 
 

Reposicionar a marca MBL e manter seguidores de direita é espinhoso quando um terço da população 

considera de centro tudo o que não é extremo 
 

Reposicionar a marca MBL e manter os apoiadores não é uma tarefa fácil num momento em que cerca de um 
terço da população considera de centro tudo o que não é extremo. A direita mais moderada não teve nenhuma 

chance nas eleições presidenciais de 2018. Foi vista como de “centro”. E essa parcela da população que se mantém 
fiel a Bolsonaro não quer “centro”, quer extremo. Afirmam que são a “direita verdadeira”. MBL e outros, acusados de 

não ser “de verdade”, a chamam pejorativamente de “direita true”. 

O que fazer então para conquistar esse público, sem ter que se alinhar a Bolsonaro? Como a reforma da 
previdência está longe de ser um dos temas mais populares do país, o mais óbvio, e que já deu certo antes, é apelar 

para os temas “morais”. Manter o ódio ativo. E, principalmente, deslocá-lo para longe de si. 
É neste contexto que pode ser compreendida a segunda ofensiva do MBL no chamado “campo dos costumes”, 

(que está mais para campo do ódio), representada pelo projeto de Fernando Holiday. Apesar de ser um projeto de 

vereador, ele conseguiu enorme destaque no noticiário nacional. O tema do aborto é um dos que mais mobiliza as 
paixões nacionais e um dos que mais encontra adesão nas camadas da população que se definem pela religião, como 

os evangélicos. Kataguiri disputa protagonismo na defesa da reforma da previdência no Congresso, Holiday age nos 
temas morais na Câmara de Vereadores da maior cidade do país. Tudo é notícia e mobilização. 
 

Holiday parece achar que não basta a mulher ter engravidado de um estuprador, ela precisa sofrer um 

pouco mais 
 

O que defende Fernando Holiday em seu projeto contra as mulheres? Criar dificuldades para aquelas que 
engravidaram do estuprador ou que podem morrer se continuarem a gestação ou que estão gerando um feto 

incompatível com a vida, caso da anencefalia. Aparentemente, para o MBL, não basta o sofrimento de gerar um bebê 
do estuprador, o sofrimento de ter que escolher interromper a gestação para não perder a própria vida, o sofrimento 

de gerar um filho que vai morrer antes mesmo de nascer ou minutos ou horas depois de nascer. Não. É preciso que 

as mulheres sofram um pouco mais, impedindo-as de exercer o seu já tão restrito direito assegurado por lei. Pesquisa 
recente mostrou que o aborto legal é negado em quase 60% dos hospitais públicos listados pelo governo para fazer a 

interrupção da gestação, o que torna o acesso ainda mais difícil para mulheres já numa condição extremamente difícil. 
O projeto de lei 01-00352/2019 (leia aqui), de Fernando Holiday, determina que as mulheres só tenham acesso 

aos seus direitos depois de emitido um alvará judicial, que será submetido à Procuradoria-Geral do Município. Ainda 
assim, antes de poder realizar a interrupção da gestação (em caso de estupro, risco de morte da mulher e feto 

anencefálico), a mulher tem que esperar 15 dias e obrigatoriamente se submeter aos seguintes procedimentos: “I) 

atendimento psicológico com vistas a dissuadi-la da ideia de realizar o abortamento; II - atendimento psicossocial que 
explique sobre a possibilidade de adoção em detrimento do abortamento; III - exame de imagem e som que 

demonstre a existência de órgãos vitais, funções vitais e batimentos cardíacos; IV - demonstração das técnicas de 
abortamento, com explicação sobre os atos de destruição, fatiamento e sucção do feto, bem como sobre a reação do 

feto a tais medidas”. 

Sim, é isso mesmo. A liderança do MBL quer que a mulher que foi estuprada e engravidou do estuprador, a 
mulher que se encontra em situação de risco de morte e a mulher cujo filho não vai poder viver por conta de uma 

malformação incompatível com a vida seja obrigada a ouvir o coração do feto, a ver a sua imagem e a assistir a 
demonstrações de “atos de destruição, fatiamento e sucção do feto, bem como à reação do feto a tais medidas”. 

 

O projeto reativa a ideia de que a mulher que deseja fazer aborto é “louca” e deve ser internada 
 

Mas não é só isso. O artigo sexto do projeto diz o seguinte: “Se, em qualquer caso de atendimento médico, for 

detectada uma gravidez em que as condições sociais e psicológicas da gestante indiquem propensão ao abortamento 
ilegal, o Município requererá medidas judiciais cabíveis para impedir tal ato, inclusive a internação psiquiátrica”. 

http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/projeto/PL0352-2019.pdf
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Sim, Holiday quer fazer a sua parte para o retorno dos manicômios e quer mandar as mulheres para lá. Como a 
reação negativa ao projeto de lei foi grande, inclusive porque é um projeto claramente contra a lei e contra tratados 

aos quais o Brasil é signatário, Holiday afirmou ao repórter Felipe Betim, do EL PAÍS, que pretende rever alguns 
pontos do projeto. 

Também repetiu o discurso do “amadurecimento”, que busca ancorar o reposicionamento da marca MBL: 

“Acredito que a gente (MBL) ajudou a simplificar o debate político de uma forma perigosa, resumindo tudo a memes e 
aumentando a tensão política. Nesse sentido, acho que o MBL precisa e já está fazendo essa autocrítica de tentar 

qualificar o debate político como um todo, algo menos simplificado e não tão polarizado como a gente fez no passado. 
Nos nossos encontros regionais temos escutado nossa militância e feito autocrítica diante de nossa militância. E acho 

que faz parte do caminho natural do crescimento e do amadurecimento político pelo qual estamos passando”. Como 
compatibilizar o “amadurecimento” com o projeto para dificultar o aborto legal protocolado em maio, não explicou. 

Mesmo que Holiday altere o projeto, até porque vários juristas disseram ser inconstitucional, o objetivo já foi 

alcançado. As ideias nele contidas já foram lançadas, e as camadas da população as quais ele e o MBL querem 
agradar já as ouviu e já se manifestou sobre elas. O MBL já fez, mais uma vez, o serviço de criminalizar inocentes, 

neste caso mulheres num momento de intenso sofrimento, tentando exercer um direito legal que o Estado falha em 
garantir. 

O próprio Holiday admite ter se inspirado em legislações de estados americanos conservadores, “especialmente o 

Alabama”. Vale a pena ver o que aconteceu no Alabama recentemente. Em dezembro, Marshae Jones, 27 anos, 
estava grávida de cinco meses quando foi baleada no ventre durante uma discussão. O tiro atingiu o feto, que 

morreu. A polícia entendeu que a mulher que puxou o gatilho tinha cometido homicídio involuntário. Mas o grande júri 
da cidade de Jefferson decidiu que a atiradora não tinha responsabilidade. Ao contrário: condenou a mãe do bebê por 

assassinato, argumentando que foi ela quem iniciou a discussão e, portanto, é ela a culpada pela morte do feto. 
 

Barrar o acesso ao aborto legal é condenar ainda mais mulheres negras à morte 
 

É esse tipo de raciocínio mais do que tortuoso que vem sendo construído. Em maio, o Alabama aprovou uma lei 
que restringe o direito ao aborto apenas aos casos em que a vida da mãe está em risco. No conservador estado do 

sul, quem foi estuprada ou foi vítima de incesto já não pode interromper a gestação. Médicos que não cumprirem a 
nova lei se arriscam a pegar até 99 anos de prisão. Estas são as fontes onde a liderança do MBL foi buscar inspiração 

no seu período de “amadurecimento”. 

O novo ataque do MBL, agora em disputa com a ultradireita bolsonarista pelas almas de direita do país, é 
desferido contra as mulheres. É obrigatório observar, porém, que as mulheres não são um genérico. Quem precisa 

dos hospitais públicos para abortar no Brasil são as mulheres mais pobres. E as mulheres mais pobres no Brasil são 
negras. Segundo o relatório “Entre a morte e a prisão – quem são as mulheres criminalizadas pela prática do aborto 

no Rio de Janeiro”, da Defensoria Pública do Rio, entre 2000 e 2012 o número de mulheres negras mortas por aborto 

cresceu de 34 para 51 mortes por 100 mil partos. No mesmo período, o número de mulheres brancas diminuiu de 29 
para 15 mortes por 100 mil partos. 

A falta de acesso ao aborto legal é também resultado do racismo estrutural do Brasil. Propor uma lei para 
dificultar ainda mais o acesso das mulheres ao aborto legal é propor uma lei para barrar principalmente o acesso das 

mulheres negras ao aborto legal. É ainda colaborar ativamente para que mais mulheres negras morram ao fazer 
abortos. E mais crianças negras fiquem órfãs porque perderam as mães por falta de acesso à saúde. E, então, mais 

famílias negras ficarão socialmente vulneráveis, como mostram as pesquisas nessa área. E assim segue o genocídio. 

Holiday, vale lembrar, também já protocolou na Câmara de Vereadores um projeto contra as cotas raciais e para 
acabar com o Dia da Consciência Negra. 

Em junho de 2018, ele gravou um vídeo, disponível no YouTube, para reafirmar aos seguidores que “o MBL é 
oficialmente contra o aborto”. Nele, reproduz imagens de um vídeo anterior de Kim Kataguiri, no qual o hoje deputado 

mostra a imagem de um feto e diz que só “um psicopata” chama aquilo de “amontoado de células”. O MBL já estava 

preocupado com acusações de seus seguidores de não ser a “direita verdadeira”. Quem converte o corpo das 
mulheres em moeda ideológica, e no Brasil é principalmente o corpo das mulheres negras, está defendendo a cultura 

da morte. E não a da vida. A guerra da direita com a direita pelas almas e pelos votos já mostrou quais são os corpos 
que serão sacrificados. Mais uma vez. 
 

ELIANE BRUM é jornalista, escritora e documentarista. Ganhou mais de 40 prêmios nacionais e internacionais de 
reportagem. É autora de um romance – “Uma Duas” – e de três livros de reportagem: “Coluna Prestes – O Avesso da 
Lenda”, “A Vida Que Ninguém Vê” (Prêmio Jabuti 2007). Site: desacontecimentos.com. Site do Jornal EL PAÍS 
(http://brasil.elpais.com), Junho de 2018. 

 

http://brasil.elpais.com/
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A reforma de Previdência e a “Traição de Tabata” (WILSON GOMES) 
 

 
 

A deputada federal Tabata Amaral (PDT), criticada por ter votado a favor da reforma da Previdência (Foto: Divulgação) 
 

A esquerda acordou nesta quinta-feira em depressão e fúria por causa da aprovação da reforma da Previdência 
em primeiro turno na Câmara Federal. Entendo a frustração, uma vez que este projeto em particular é um pacote de 

maldades daqueles que governantes só ousam propor, se muito, nos primeiros seis meses de mandato. Mas muitas 
pessoas, além disso, demonstram uma genuína surpresa com a aprovação da proposta e isto, sim, me parece 

intrigante. A aprovação da reforma da Previdência era apenas uma questão de “quando” e de “quanto” e nada mais. 

Era mais barbada prever a aprovação da reforma da Previdência do que a vitória de Bolsonaro no segundo turno 
depois que Lula fechou questão sobre uma candidatura petista para enfrentar o antipetismo. E olha que naquele caso 

já era fácil demais. 
Desde que Paulo Guedes expôs a sua proposta, a única força política que se apresentou com energia suficiente 

para lhe atravancar o caminho foi o desastre na articulação política do governo Bolsonaro. Que produziu como 

consequência o aumento exponencial dos custos exigidos pelos parlamentares, principalmente dos partidos com um 
teor de 0% de ideologia e 100% de fisiologia, que a mídia, em um equívoco estúpido, chama de centrão. Nada que 

uma promessa de generosa liberação de emendas parlamentares não pudesse resolver. 
Em segundo lugar, como em política não há espaço vazio e o que não falta no Congresso são cobras criadas, o 

presidente da Câmara ocupou voluptuosamente o espaço deixado às moscas por um governo sem apetite ou 
competência para a articulação política. E assim, Rodrigo Maia foi para a reforma da Previdência até agora o que 

Eduardo Cunha foi para o impeachment de Dilma: mostrou que é ele quem manda no Congresso e não o governo, e 

que o presidente da República pode até ter uma coalizão forte, mas quem afinal faz as entregas, se quiser, é o 
presidente da Câmara. 

De resto, se o presidente e os seus garotos não atrapalhassem, hipótese que não era desprezível ainda há pouco, 
a aprovação de uma reforma da Previdência seria bastante previsível. Primeiro, porque a entrega da reforma foi a 

condição fundamental para que a elite endinheirada do Sul e do Sudeste aderisse a Bolsonaro em 2018 e aceitasse 

usar o próprio prestígio e influência para cristianizar o paganismo bolsonarista diante do sistema produtivo e 
financeiro do país e o sistema de mídia que orbita ao redor destes. Era claro, portanto, que Bolsonaro não teria como 

manter o apoio de um setor extremamente influente da sociedade brasileira, se não se demonstrasse capaz de 
entregar tal reforma. E Paulo Guedes, o principal fiador desses sistemas na administração Bolsonaro, sempre fez 

questão de lembrar ao governo que a sua parte do pacto eleitoral precisava ser cumprida. 
Nada disso garantiria coisa alguma, contudo, não fosse a crise econômica, que é persistente e, para muitos 

setores, devastadora. No quinto ano consecutivo em que a economia do país não sai do lugar, o emprego 

desapareceu, as pessoas sentem que a sua vida está pior, e uma geração inteira de brasileiros parece estar perdendo 
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as esperanças. Cinco anos é uma vida. Por outro lado, Paulo Guedes, a Globo News e todos os envolvidos na defesa 
desta proposta conseguiram transformar o cenário da crise econômica na principal alavanca para a obtenção da 

reforma da Previdência que desejavam. E a venderam à opinião pública como a bala de prata para que o país volte a 
crescer. 

Em contrapartida, ninguém foi capaz de apresentar uma outra abordagem da reforma fora do quadro 

interpretativo economicista, ninguém foi capaz, enfim, de desafiar o enquadramento da Previdência como gasto 
público dos economistas de Chicago. Cabia à esquerda fazer isso. De forma que, antes de perder duramente, na 

madrugada da quinta-feira, na votação da reforma no Plenário do Congresso, a esquerda já havia perdido, ainda mais 
fragorosamente, a disputa pela interpretação desta reforma na opinião pública. 

E neste caso a esquerda praticamente perdeu por W.O. De que voz influente da esquerda e da centro-esquerda 
você viu surgir interpretações da reforma da previdência em que a massa prestou atenção e a que uma parte 

importante da sociedade aderiu? Fora uns vídeos recentes e pouco disseminados de Ciro Gomes, a esquerda não se 

fez ouvir, não disputou a interpretação dos fatos, não formulou um projeto alternativo que envolvesse o público, não 
liderou campanhas nem engajou pessoas. A esquerda pós-2015 parece ter perdido a capacidade de falar à massa e 

de empolgar multidões. E olha que estou me referindo principalmente ao espaço em que hoje se joga o grande jogo 
da política na esfera pública, a saber, os ambientes digitais, tão eficientemente ocupados pela nova direita. A 

esquerda simplesmente não tem aparecido para jogar. Aliás, nada diferente do que aconteceu com a PEC do teto do 

gasto público e com a reforma trabalhista 
No campo político, deu-se o mesmo. Oficialmente, o bloco da oposição tem 141 deputados e o governo tem 350. 

22 são oficialmente independentes. Pois o governo conseguiu 379 votos a favor da reforma da Previdência, enquanto 
os votos contra foram 131. Façam, pois, as suas contas. A oposição de esquerda tem pouco mais de 25% da Câmara, 

a coalizão governamental tem um pouco abaixo de 70%, mas pode expandir no máximo a 75%, como aconteceu na 

quinta. A aprovação de uma reforma como esta requer 3/5 dos deputados, mas o governo conseguiu 71 votos a mais 
do que precisaria. Em suma, amigos, foi uma derrota feia para a oposição. 

Como disse-me hoje um amigo, a oposição deveria era estar se perguntando por que, mesmo com a mais 
impopular das reformas do Estado, mesmo com um governo batendo cabeça há seis meses e com o índice de apoio 

popular mais baixo da série histórica, mesmo com uma crise econômica que não dá sinais de declínio, ainda assim a 
oposição não consegue convencer e liderar ninguém além dos 25% inerciais. A esquerda perdeu a capacidade de 

negociar, convencer e liderar também no interior do próprio sistema parlamentar. Além de ter perdido a capacidade 

de formular propostas e aglutinar pessoas ao redor delas. Prova disso é que se chegou ao Plenário simplesmente em 
uma situação, binária, de tudo ou nada: ou se era contra a reforma ou a favor desta reforma, porque outro projeto de 

reforma não havia à mesa. Nunca houve, aliás. E muita gente preferiu uma reforma ruim e cruel a nenhuma reforma, 
é bom que se diga. 

A frustração da esquerda com o modo como as coisas se conduziram na votação da reforma deveria ser uma 

frustração consigo mesma. Com a sua incapacidade demonstrada, desde 2015, de liderar a política nacional nas ruas, 
nos ambientes digitais e no parlamento. Mas pelo que depreendo da fúria registrada nas mídias sociais, a esquerda 

preferiu encontrar um culpado para onde direcionar a sua raiva, na figura da jovem deputada pedetista, Tabata 
Amaral. Parece até que a deputada é que teria esmagado todas as esperanças da esquerda na votação da reforma da 

Previdência. No fundo, sabe-se que o voto e a opinião dela não fizeram a menor diferença no conjunto dos 379 que 
aprovaram o projeto, que provavelmente os 265 mil eleitores que a constituíram deputada devem ter achado, 

inclusive, que o seu voto era “muito coerente”. Assim como se sabe que a aprovação da reforma da Previdência eram 

favas contadas e que ela aconteceu porque Rodrigo Maia a fez acontecer. Mas como odiar Maia não tem graça nem 
novidade, e a esquerda é autodestrutiva, que tal ficar com raiva de Tabata Amaral, linchá-la nas redes sociais e 

empurrar para a direita a única figurinha nova e influente que apareceu no álbum da esquerda nos últimos tempos? 
Como se vê, a esquerda perdeu a capacidade de pautar e liderar a opinião pública, de articular e liderar a política 

partidária, mas continua craque em achar bodes expiatórios para o que não consegue fazer e em consolar-se com 

explicações fáceis e fracas dos próprios fracassos. Assim, o ego fragilíssimo da esquerda pós-2015 faz com que a sua 
leitura da realidade seja cada vez mais sentimental e menos política. Desta forma, o dia depois da aprovação da 

reforma da Previdência em primeiro turno foi o dia do melodrama “A Traição de Tabata”, quando deveria ter sido a 
ocasião de uma séria avaliação política sobre as razões de ter perdido, de novo, tanto na votação no parlamento 

quanto na opinião pública. Mas isto haveria de requerer uma serenidade e uma maturidade que, aparentemente, não 

estão disponíveis. E solta o bolero, que hoje é dia de “llorar la perfidia de tú amor”. 
 

WILSON GOMES é doutor em Filosofia, professor titular da Faculdade de Comunicação da UFBA e autor de A democracia 
no mundo digital: história, problemas e temas (Edições Sesc SP). Revista CULT, julho de 2019. 
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A tentação estoica (LUIZ FELIPE PONDÉ) 
 

A própria ideia de que a prosperidade seja parâmetro de saúde mental é algo ilusório 
 

Alguns leitores me perguntaram o que eu quis dizer quando me referi dias atrás a “opção Jon Snow”, um dos 

personagens centrais da série “Game of Thrones”. Descrevi essa opção como sendo uma utopia estoica. Jon Snow, 
verdadeiro herdeiro legítimo ao trono de ferro na série, recusa desde cedo qualquer cargo de poder que lhe é 

oferecido, evoluindo ao longo da trama para uma atitude muito próxima ao ideal estoico. O que é esse ideal estoico? 

Os nomes mais famosos dessa escola filosófica são romanos, e gente poderosa, como o imperador Marco Aurélio 
e os senadores Sêneca e Cícero, todos vivendo no auge do império romano. Mas, para além de nomes famosos, a 

ética estoica permanece encantadora por seu chamado à renúncia dos engodos do mundo.  
 

 
 

Ricardo Cammarota 
 

Muitas pessoas que detestaram o final da série o fizeram por entender que o destino de seu maior 
herói, Jon Snow, foi demasiadamente melancólico.  Se o temperamento estoico sempre foi marcado por uma certa 

melancolia, como pode essa ética antiga permanecer encantadora para aqueles que se sentem atraídos pela sua visão 

de mundo? A fortuna crítica se refere a ela como “constante estoica” no sentido que, apesar das mudanças históricas 
entre o mundo antigo e o nosso, o estoicismo continua falando conosco. Qual seria esse idioma? 

O estoicismo parte do pressuposto de que há um grande engodo na vida. Esse engodo é a busca do sucesso. 
Talvez, uma das melhores sínteses do estoicismo seja as seguintes questões: vale a pena buscar o sucesso na vida? 

Isso deve ser nosso critério de felicidade? E aí, tocamos numa nota essencialmente constante do estoicismo.  

Arriscaria dizer que, se o desafio estoico (a recusa ao engodo do sucesso) era um desafio para poucos na 
Antiguidade (reis, senadores, aristocratas, Jon Snow), hoje ele foi “democratizado”. A própria ideia de que a 

prosperidade seja parâmetro de saúde mental é algo que chama a atenção para qualquer temperamento estoico. Dito 
de outra forma: o estoicismo nunca foi tão necessário em dias como os nossos, rasgados pela breguice do sucesso 

como ontologia. 
Marco Túlio Cícero, senador romano envolvido no assassinato de Júlio Cesar, um dos filósofos mais importantes 

do período romano, em seu “Paradoxo dos Estoicos”, publicado no volume “Textos Filosóficos” da Fundação Calouste 
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Gulbenkian de Lisboa, analisa algumas máximas estoicas. Sabemos que Cícero guardava uma relação no mínimo 
ambivalente, para não dizer eclética, com o estoicismo, diriam alguns, justamente, pela sua enorme vaidade moral e 

ambição política. Traços que conflitam frontalmente com a ética estoica. 
Nessa obra, entre outras máximas, duas são muito características do temperamento estoico. Vamos a elas: 1) 

“Apenas o sábio é livre, todo o insensato é escravo”; 2) “Apenas o homem sábio é rico”. De partida, sabemos que o 

estoicismo sempre relacionou felicidade a sabedoria. A primeira nos fala da liberdade do sábio. Mas liberdade em 
relação a quê? A pergunta é vasta, mas, seguramente, liberdade em relação às ambições mundanas, como 

dinheiro, poder e sexo.  
Não se trata de uma condição celibatária, tampouco de um voto de pobreza, mas do reconhecimento de que há 

um combate contínuo com o risco da insensatez, entendida como a escravidão a dinheiro, poder e sexo —
numa palavra, as paixões. Essa é busca pela autonomia estoica. Sempre se soube que essas três coisas estão 

relacionadas. Os americanos sempre dizem “siga o dinheiro”, os franceses “busque onde está a mulher na história”, 

ambas as máximas no sentido de que, onde há dinheiro e sexo (claro, estou falando do ponto de vista masculino 
heterossexual, que sempre teve a maior parte do poder no mundo; é sempre bom avisar aos inteligentinhos e seus 

irmãos caçulas, os idiotas de gênero), há briga pelo poder. As três realidades estão profundamente imbricadas. 
Se juntarmos as duas máximas estoicas citadas por Cícero, chegamos à conclusão de que a riqueza verdadeira 

não é muito dinheiro e muito poder para ter muitas mulheres, mas a capacidade de resistir à atração incontrolável 

desses três fatores sobre nossa natureza (claro, isso vale pra todos os sexos da humanidade). A utopia estoica é 
atingir a ataraxia, uma alma em repouso, que não se ilude com as promessas efêmeras do mundo. Numa cultura da 

prosperidade como a nossa, o estoicismo continuará encantador, justamente pelo seu desprezo a tudo aquilo que os 
idiotas do sucesso pregam. 

 

LUIZ FELIPE PONDÉ é filósofo, escritor e ensaísta, doutor pela USP, pós-doutorado em epistemologia pela Universidade 
de Tel Aviv, professor da PUC-SP e da Faap, discute temas como comportamento contemporâneo, religião, niilismo, ciência. 

Autor de vários títulos, entre eles, 'Contra um mundo melhor' (Ed. LeYa). Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, julho de 2019. 

 

Quem é conservador? (CONTARDO CALLIGARIS) 
 

É preciso saber o que cada um quer manter ou reformar 
 

Há muitas coisas que gostaria de preservar, embora não todas. Há muitas coisas que gostaria que mudassem, 
embora não todas. E há muitas coisas contra as quais reajo, desejando que o mundo volte atrás no tempo. Mas 

parece que reacionário, hoje, não designa quem reage, mas o simétrico de revolucionário, ou seja, revolucionário 
quer que tudo mude, reacionário quer que tudo volte para trás. 

Não sou (acho que nunca fui) revolucionário. Na verdade, revolucionários são raros. A maioria é reformista: quer 

mudar algumas coisas, mas não tudo. Uma outra maneira de diferenciar revolucionário de reformista: revolucionário 
quer que mude o que para ele é a engrenagem central da máquina social (por ex., abolir a propriedade privada), 

enquanto reformista se preocupa com coisas parciais, mas que lhe parecem decisivas na vida concreta das pessoas e 
na sua própria (menos desigualdade, escola e saúde públicas de qualidade etc.). 

Um reformista pode ser um conservador, enquanto o revolucionário, em tese, não é. Melhor dito, um 

revolucionário não é conservador até chegar ao poder, aí ele só quer se conservar no mesmo. Em geral, quando tento 
me definir — por exemplo, no diálogo com um leitor — começo declarando que sou liberal e sempre fui, até quando, 

nos anos 1960-70, eu era um militante de esquerda. O adjetivo tem sentidos diferentes segundo as culturas, portanto, 
explico: para mim, liberal significava (e ainda significa) que 1) o indivíduo é um valor maior do que qualquer 

coletividade ou grupo (nação, partido, família, religião, torcida etc.), 2) não acredito que uma sociedade igualitária 

seja possível ou mesmo desejável, mas me parece certo que a sociedade garanta que todos tenham oportunidades 
comparáveis. Ou seja, um filho de ricos entra em Harvard porque os pais fazem uma doação de 5 mi de dólares; tudo 

bem, mas um pobre deve poder entrar por mérito, com bolsa integral. 
O segundo adjetivo que me qualifica, depois de liberal, seria reformista — sempre na direção da maior liberdade 

individual possível e da solidariedade necessária para que haja oportunidades comparáveis para todos. Mas, como 
qualquer reformista, eu também sou conservador, pois há e sempre houve coisas que eu quero preservar. Alguns 

anos atrás, João Pereira Coutinho escreveu o ótimo "As ideias Conservadoras” (Três Estrelas). Ele notava que os 

conservadores preferem valorizar o que já está lá (minimamente comprovado) em vez de apostar no desconhecido. 
De fato, os revolucionários têm uma confiança perigosa na possibilidade de criar um mundo e um homem “novos”, e 

eu, como psicanalista, desconfio das utopias radicais. 
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De qualquer forma, conservador e reformista são termos abstratos: para entender de que se trata, é preciso 
saber o que cada um quer conservar ou reformar. Pode haver reformadores de direita e conservadores de esquerda. E 

mesmo casos incertos. 

 
Luciano Salles/Folhapress 

 

Como também evocava Coutinho, habitualmente, os conservadores querem preservar a família e a religião — 
sobretudo porque, assim entendo, são instituições que tendem a garantir uma certa permanência dos valores 

compartilhados.  O problema aqui é qual é o relógio do tempo que gostaríamos de parar.  
Eu, por exemplo, concordo que a família se revelou até agora imprescindível na reprodução dos humanos. Mas 

gostaria de preservar a família, não digo da república, mas do primeiro império romano, antes que os cristãos, 

tornando-se a ferro e fogo religião dominante, decidissem inventar a dita "família cristã".  Para a religião, mesma 
coisa: gostaria de preservar o paganismo grego ou romano ou, no mínimo, a situação variável e animada de quando o 

apóstolo Pedro pregava nas praças competindo com Simão Mago. Desse ponto de vista (o do tempo), portanto, sou 
muito mais conservador do que Edmund Burke. 

Até porque considero que a religião que ele queria preservar (o cristianismo assustador de antes da revolução 

francesa) contém em si os germes de uma tendência perigosamente revolucionária da qual o próprio Burke não 
gostava: o cristianismo, missionário e exclusivista, sonha com seu totalitarismo. Assista a “Divino Amor”, de Gabriel 

Mascaro, que apresenta a utopia negativa de um Brasil evangélico num futuro bem próximo. No filme, não há planos 
fechados: a expressão singular do indivíduo sumiu. Com ela, obviamente, sumiu toda a cultura, substituída por um 

livro só. 
 

CONTARDO CALLIGARIS é psicanalista, doutor em psicologia clínica e escritor. Ensinou Estudos Culturais na New School 

de NY e foi professor de antropologia médica na Universidade da Califórnia em Berkeley. Reflete sobre cultura, modernidade 
e as aventuras do espírito contemporâneo (patológicas e ordinárias). Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, julho de 2019. 
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Trabalho infantil é entrave ao desenvolvimento (KÁTIA ARRUDA) 
 

Declaração equivocada romantiza a exploração 
 

NO BRASIL, morreram 236 crianças em decorrência de acidentes de trabalho na última década, sendo 

registrado o alarmante número de 40 mil acidentes com diversos tipos de ferimentos, amputação de membros e 
traumatismos. Sob qualquer aspecto que se examine, o trabalho precoce é nefasto e prejudicial.  

No aspecto fisiológico, as crianças ainda não têm o corpo formado e, por isso, sofrem o dobro de riscos de 

acidentes, com consequência, inclusive, para a saúde pública. No educacional, afasta a criança das salas de aula e 
aumenta em 90% a defasagem escolar. No econômico, precariza e diminui a formação de mão de obra qualificada no 

futuro. No psicológico, retira as crianças do tempo próprio da infância, que jamais poderá ser recuperada. E, no social, 
reproduz o ciclo da pobreza e de gerações com déficit educacional e baixos salários, agravando a exclusão social. 

Pesquisas demonstram que crianças expostas à exploração, seja pelo trabalho, seja pelas ruas ou marginalização, 

tendem a quebrar laços de afetividade e solidariedade, o que não contribui para a diminuição da violência, muito pelo 
contrário. Na verdade, crianças só trabalham por necessidade de sobrevivência e ausência de oportunidades, questão 

que deveria ser de absoluta prioridade do Estado, conforme preceituam o artigo 7º, XXXIII, e o 227 da Constituição 
Federal.  

 

 
 

Trabalho infantil leva ao aumento da defasagem escolar e reproduz ciclo de pobreza - Apu Gomes - 16.jun.14/Folhapress 
 

O Estado brasileiro não pode abdicar da proteção de suas crianças, desde a primeira infância até seu pleno 

desenvolvimento, sem descumprir sua obrigação constitucional, além de todas as convenções internacionais sobre o 
tema e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Portanto, o combate ao trabalho infantil é uma causa 

de interesse da humanidade. Crianças mutiladas e afastadas da educação distanciam o país do caminho do 
desenvolvimento ao expor a falência de políticas públicas, econômicas e sociais. 
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Não é possível que a sociedade brasileira compactue com a divulgação equivocada que romantiza a exploração 
de milhões de crianças comprometendo seu crescimento saudável e perpetuando a miséria para os mais vulneráveis: 

as crianças pobres. Para os menos sensíveis à causa, lutem por um #brasilsemtrabalhoinfantil, nem que seja por 
questões econômicas, pois não há justificativa lógica para o trabalho precoce, que, além de tudo, agrava a questão 

previdenciária e o desemprego em uma economia que coexiste com mais de 13 milhões de desempregados. 

Não é demais lembrar que é possível a aprendizagem, a partir dos 14 anos, como alternativa viável a inserção de 
jovens, com a devida manutenção do vínculo educacional, questão ainda incompreendida e descumprida pela maioria 

das empresas brasileiras. Resta-nos a esperança declamada pelo cantor Renato Russo: “Deve haver algum lugar em 
que o mais forte não consegue escravizar quem não tem chance”. Vidas de crianças importam! 

 

KÁTIA MAGALHÃES ARRUDA é Ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, julho 
de 2019. 

 

Quem defende o indefensável? Categorias psicopolíticas para entender o 
Brasil atual (MÁRCIA TIBURI) 

 

 
 

Tais categorias dispostas aqui nos colocam diante da tarefa cada vez mais urgente do pensamento crítico (Arte: Revista CULT) 
  

Com Rubens Casara 

Introdução 
 

Em recente manifestação popular, alguns simpatizantes da ditadura militar instaurada em 1964 carregavam uma 
faixa em que era possível ler o slogan “pelo direito de não ter direitos”. Também se tornaram conhecidas as 

manifestações pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal “em nome da democracia”. 

Isso para não mencionar o apoio de parcela da sociedade a pessoas que, hoje, defendem explicitamente a prática da 
tortura ou a violação ao sistema de garantias constitucionais (que tem como única finalidade evitar o arbítrio e a 

opressão estatal contra os indivíduos, inclusive aqueles que se manifestam contra esses direitos e garantias). Mas não 
é só. 
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Há trabalhadores que defendem reformas do Estado que só favorecem os donos do capital. Há quem defenda o 
trabalho infantil e o fim do ensino público. Há dirigentes políticos que criticam o pensamento crítico e têm ódio do 

conhecimento. Há afrodescendentes que aplaudem medidas que potencializam o genocídio da população negra. Há 
mulheres que acreditam que o feminismo é puro ressentimento de mulheres feias e/ou lésbicas. E, mais 

recentemente, ficou evidente que não faltam aqueles que, em nome do combate ao crime, defendem a prática de 

outros crimes. Em todas essas manifestações, há algo em comum: a defesa daquilo que deveria ser indefensável. Em 
outras palavras, tratam-se de manifestações que atacam valores, direitos e conquistas que deveriam ser objeto de 

consenso e de defesa em uma sociedade civilizada, republicana e democrática. 
Esse fenômeno da “defesa do indefensável” aos olhos de qualquer pessoa que busque compreender a realidade, 

torna-se ainda mais interessante à pesquisa se estivermos atentos para o fato de que, não faz muitos anos, algumas 
dessas manifestações seriam imediatamente repudiadas no Brasil ou arrancariam risos diante do ridículo próprio a 

espetáculos de programas de auditório que recorriam a políticos inexpressivos e outras pessoas exóticas, dentre 

exorcistas, pessoas que se alimentam de luz ou novos messias. Os políticos que deveriam ser pessoas responsáveis 
pelo decoro, ocuparam o lugar desses personagens. 

Mas infelizmente, embora bufões, esses políticos não estão de brincadeira. Pense-se, por exemplo, na defesa da 
tortura, que nem mesmo os governos militares pós-1964 ousaram admitir ou muito menos elogiar publicamente 

diante da repugnância que uma prática como essa provoca em qualquer pessoa com o mínimo apreço à dignidade 

humana. 
Tendo isso em vista, a pergunta passa a ser: o que explica, no Brasil em 2019, a “defesa do indefensável”? Nessa 

primeira aproximação diante desse problema, estamos levantando a hipótese de que se trata de um problema 
complexo e, como tal, possui múltiplas causas, dentre elas destacando-se: a) a ignorância; b) a burrice; c) a 

vergonha; d) vantagem; e) o autoritarismo; f) a paranoia; e g) o cinismo. Não raro, mais de um desses fatores 

psicossociais se faz presente em uma mesma pessoa. Assim, por exemplo, a pessoa pode ser ignorante e burra, 
paranoica e autoritária, burra e envergonhada ou ainda ignorante, burra, autoritária e cínica. 

 

Ignorância 
 

A ignorância é a ausência de informação e conhecimento. Se o indivíduo possuísse informação de qualidade ou 
detivesse o conhecimento necessário à compreensão dos fenômenos, não “defenderia o indefensável”. Se, por 

exemplo, entendesse que o sistema de direitos e garantias existe para evitar o arbítrio de que ele mesmo pode ser 

vítima, se conhecesse os horrores históricos que levaram à criação e um sistema internacional de proteção 
aos direitos humanos, não defenderia a violação das garantias que derivam da Constituição e dos Tratados 

Internacionais. O ignorante tem salvação, mas é constantemente alvo de ações governamentais que tem por objetivo 
mantê-lo na ignorância e, portanto, passivo diante do absurdo. 

Todo governo que precisa da ignorância para se manter (ou todo governo que deseja o povo “defendendo o 

indefensável”) adota medidas concretas para impedir o pensamento crítico (acabando com cursos de sociologia e 
filosofia, por exemplo), para solapar a credibilidade das universidades públicas (diminuindo os investimentos em 

pesquisa e educação), desvalorizar a educação, empobrecer a linguagem, destruir as palavras (ou criar novas como 
“conje”), suprimir e reescrever a história (atacar os cursos de história ou divulgar versões revisionistas que atendam 

aos objetivos do governo), reforçar a ideologia disfarçada de “neutralidade” (pense-se no movimento “Escola Sem 
Partido”), instrumentalizar a imprensa (perseguir jornalistas que ousam “fazer jornalismo”, por exemplo), 

desincentivar as artes (reduzir o investimento em cultura) e destruir os projetos de leitura etc. 
 

Burrice 
 

Nelson Rodrigues dizia que se a ignorância é o desconhecimento dos fatos e das possibilidades, a burrice é uma 
força da natureza. A burrice é a incapacidade de articular e usar corretamente a informação que a pessoa possui. 

Uma pessoa burra consegue fazer o mal ao outro, mas também a si-mesma sem perceber a relação de causa e efeito 

entre a sua ação e o mal que vem a suportar. 
Pode-se dizer que a burrice é, em certo sentido, uma categoria moral, na medida em que produz efeitos na 

esfera de terceiros. Mas, não raro, ela caminha junto com a arrogância e a prepotência que não permitem a alguém 
desvencilhar-se da própria burrice. O Burro defende o indefensável porque é incapaz de entender as consequências 

dessa defesa, inclusive para ele próprio. Pensem na manifestação em defesa do “direito de não ter direitos”. Uma vez 

vitoriosa, a “tese” levaria à perda do direito de se manifestar. Pensem na “defesa da tortura” que coloca o 
manifestante na condição de potencial alvo dessa prática contrária à defesa da dignidade da pessoa humana. O Burro 

é vítima da crença, efeito de sua falta de reflexão, de que ele não possa ser vítima de um erro judicial ou de uma 
armação da polícia. 
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Vergonha 
 

A vergonha costuma ser apresentada como uma condição psicológica e uma forma de controle relacionada ao 
medo ou consciência da desonra, desgraça ou condenação. Frequentemente, a vergonha relaciona-se com dogmas 

religiosos, preceitos jurídicos, valores políticos ou preconceitos sociais. 
A vergonha pode explicar a tentativa do oprimido de se defender da recriminação e da condenação do opressor 

através do fenômeno do mimetismo. O oprimido passa a “defender” o que ele tenderia a considerar indefensável para 
se misturar com o opressor. Alguns exemplos podem ajudar a entender: o indivíduo que tem vergonha de sofrer o 

estigma de ser “pobre”, “favelado” ou “negro” passa a defender ações militares desordenadas e abusivas, que 

colocam em risco concreto a sua própria vida e a de seus familiares. Para tentar parecer “igual” ao opressor uma 
pessoa pode passar a aplaudir o discurso e a prática que a colocam na condição de vítima em potencial. 

A vergonha também pode justificar a “defesa do indefensável” sempre que ela impedir o indivíduo de reconhecer 
que estava errado em um anterior julgamento ou manifestação. Para fugir da condenação moral diante do erro, o 

indivíduo revela-se capaz de se manter no erro e continuar a defender aquilo que, com o tempo, se revelou 

indefensável. Pense-se nas pessoas que passaram a adorar e a enaltecer falsos heróis e que agora, mesmo diante da 
revelação de que esses heróis eram de barro, se fecham em uma postura fundamentalista de defesa daquilo que não 

mais é defensável. 
 

Vantagem 
 

A vantagem é o ganho, a diferença a favor, que uma pessoa ou um ente exerce ou recebe de outra pessoa ou 

ente. O fato de uma pessoa, uma classe, um grupo econômico ou uma categoria levar vantagem com o “indefensável” 

não pode ser menosprezado ao se estudar manifestações que aos olhos de um indivíduo desinteressado pareceriam 
absurdas. Vale imaginar que um grupo econômico investiu em um projeto de poder e que, mesmo depois de uma 

série de ilegalidades de seus comparsas terem sido reveladas, insiste em defender o que se tornou indefensável. 
Em uma sociedade em que o egoísmo passou a ser tratado como uma virtude, no qual os valores da utilidade e 

do interesse tornaram-se fundamentais e condicionantes da ação da maioria das pessoas, em uma sociedade em que 

muitas pessoas acham “normal” violar regras constitucionais para conseguir uma vantagem ou ter maior lucro, não é 
de se estranhar que também se “defenda o indefensável” para conseguir uma vantagem. 
 

Autoritarismo 
 

Se a personalidade democrática convive com a existência de limites tanto aos seus desejos quanto ao exercício 

do poder, a personalidade autoritária se caracteriza pela desconsideração de qualquer limite aos seus desejos e aos 
seus projetos. O autoritarismo leva ao culto da violência, ao ódio aos direitos humanos e ao conhecimento, ao medo 

da liberdade, à criação de inimigos imaginários, à confusão entre o julgador e o acusador, ao pensamento etiquetador 
(ao discurso empobrecido que recorre à chavões, slogans e frases feitas), à naturalização de preconceitos, à aceitação 

acrítica de fake news (em especial aquelas que confirmam os piores preconceitos do indivíduo autoritário) e, 
principalmente, à intolerância com qualquer limite ao poder e aos desejos do detentor da personalidade autoritária. 

A razão, os direitos, os valores, as regras, os princípios e as práticas civilizatórias que impõem limites aos desejos 

forjados no autoritarismo passam a ser odiados e afastados. Nesse movimento, não raro, o autoritário passa a 
“defender o indefensável”, desde a “prática de crimes para combater a criminalidade” à solução final administrada 

pelos nazistas no século passado. 
 

Paranoia 
 

A paranoia costuma ser definida como uma espécie de psicose que se caracteriza por uma certeza delirante que 
se funda na ausência da inscrição do “não” (e, portanto, de limites) no psiquismo do sujeito. Há uma perda do 

simbólico e o sujeito passa a recusar limites externos e a substituí-los por uma espécie de “lei imaginária’, ou seja, a 
fazer aquilo que na cabeça dele é o certo e o legal. 

O caso do juiz Daniel Paul Schreber, cuja biografia foi objeto da atenção de Freud, e que passou a acreditar que 
era destinado a ser a “mulher de Deus”, do ponto de vista dos quadros clínicos propostos pela psicanálise, não difere 

muitos daqueles que aderem a uma certeza delirante que precisa ser confirmada e, para tanto, precisam abandonar 

os fatos, as provas, as leis, a ética etc. O paranoico, como se percebe, “defende o indefensável” para confirmar a sua 
certeza delirante, as hipóteses a que aderiu em razão de um quadro mental paranoico. 

 

Cinismo 
 

Para além de designar uma doutrina filosófica grega, por extensão, o significante “cinismo” busca dar conta da 

atitude ou caráter de uma pessoa que revela desconsideração pela moral vigente, pelas normas jurídicas e pelas 
convenções sociais. O cínico vive um pacto com a inverdade como se ela fosse verdade, porque nada que seja 
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verdadeiro lhe importa. O cínico “defende o indefensável” por caradurismo ou desfaçatez. A inverdade lhe convém e a 
verdade não vem ao caso. Para que o cínico alcance sucesso ele precisa ser muito forte, muito vazio ou frio, 

emocionalmente falando. Além de suas características pessoais, é necessário um grupo de ignorantes (ver acima) e de 
burros (ver acima) que sirvam de audiência e forneçam apoio em um verdadeiro arranjo, um círculo cínico. 

Tais categorias dispostas aqui para, humildemente, nos ajudar a pensar, nos colocam diante da tarefa cada vez 

mais urgente do pensamento crítico. E isso não é pouca coisa diante do cenário atual, fruto da ausência de 
pensamento que se expande em escala nacional. A luta é mais uma vez contra o obscurantismo sempre útil ao poder. 

 

MÁRCIA TIBURI é graduada em filosofia e artes e mestre e doutora em filosofia. É professora do programa de pós-
graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Mackenzie, da graduação em Filosofia da Unicamp e 

colunista da Revista CULT. Publicou diversos livros de filosofia, entre eles “Filosofia Pop” (2011), “Sociedade Fissurada” 
(2013) e “Como Conversar com um Facista” (2015). Publicou também romances: “O Manto” (2009), “Era meu esse Rosto” 

(2012). Revista CULT julho de 2019. 

 

Um novo olhar sobre a Cannabis (DIRCEU BARBANO) 
 

Brasil tem a chance de assumir papel de liderança na discussão sobre seu uso 
 

Há um crescente processo de judicialização no país pondo em destaque o direito de acesso ao uso 
de Cannabis para fins medicinais. Somente de 2015 a 2016 foram interpostas 63 ações judiciais nesse sentido contra 

o Ministério da Saúde, e dados da Anvisa apontam o aumento progressivo de prescritores e pacientes autorizados a 
importar canabinoides para variados tratamentos. 

Além da mobilização de associações de pacientes e de mães aflitas para conter as convulsões epiléticas de suas 

crianças, contribuem para essa corrida aos tribunais algumas dúvidas e incertezas com o marco regulatório brasileiro. 
Desde 2014, é permitido o uso compassivo de extratos de CBD para tratamento de epilepsia em crianças e jovens. E, 

em 2015, a Anvisa passou a autorizar, em caráter excepcional, a importação de produtos contendo CBD e THC por 
pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado e para tratamento de saúde. 

Conhecida há milênios, a Cannabis foi usada como remédio por diferentes civilizações ao redor do mundo. No 
início do século 20, várias opções de medicamentos feitos a partir da planta estavam à disposição dos pacientes, até 

que os Estados Unidos impuseram uma política de proibição e repressão que foi seguida globalmente. No entanto, a 

partir da descoberta do sistema endocanabinoide, em 1990, foram surgindo evidências de sucesso dos canabinoides 
com finalidades terapêuticas e o uso medicinal da planta passou a ser suportado por robustas evidências científicas. 
 

Mercado da cânabis 
 

Trata-se de mais um desafio para as autoridades reguladoras de medicamentos, uma vez que a constatação 

pautada na ciência de que a Cannabis é mais uma planta da qual podem ser obtidos medicamentos eficazes e 
seguros confronta o fato de a espécie vegetal estar incluída em tratados internacionais, como a Convenção Única 

sobre Entorpecentes 1961 ou a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, restringindo e punindo seu comércio e 
uso. 

Neste cenário, reveste-se de alta relevância a posição assumida publicamente pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), após uma revisão crítica do Comitê de Especialistas em Drogas e Dependência (ECDD), de recomendar 
uma reclassificação da Cannabis nos dois principais tratados internacionais de controle de drogas, de modo que não 

constituam uma barreira ao acesso e à investigação para uso médico. De acordo com o ECDD, “preparações 
de Cannabis mostraram potencial terapêutico para o tratamento da dor e outras condições médicas, tais como 

epilepsia e espasticidade associadas à esclerose múltipla”. 
O ECDD fundamentou suas conclusões com base em análises de cada substância relacionada com Cannabis feitas 

por especialistas de cinco áreas da ciência. Parte do processo da revisão incluiu uma sessão aberta na qual 

representantes da sociedade civil sociedade tiveram a oportunidade de expressar seus pontos de vista e experiências 
sobre os usos da Cannabis. As conclusões pautadas nas ciências médicas prevaleceram e abriram espaço para um 

ajuste nos tratados internacionais. 
Não há previsão de quando a recomendação será avaliada ou se será adotada. Isso vai depender da colaboração 

entre a OMS e seus pares dentro da ONU que representam o combate às drogas, como o Comitê Internacional de 

Controle de Narcóticos (INCB),cujo presidente já deixou claras as suas preocupações: controlar a produção e o 
fornecimento de Cannabis para uso médico conforme exigido pelos tratados, prover estimativas e estatísticas dos 

requisitos nacionais e seu uso para fins médicos, assegurar a supervisão médica e regulamentar adequada do uso 
medicinal, manter a integridade de seus sistemas de regulamentação farmacêutica. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2019/04/importacao-de-maconha-medicinal-cresce-no-brasil-e-atrai-investidor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/atraso-da-anvisa-em-regular-maconha-frustra-farmaceuticas.shtml
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Frascos de cannabis no primeiro dia de comércio legal de maconha para uso recreativo em Portland, Oregon Steve 
Dipaola - 1º.out.2015/Reuters 

 
No momento em que o todo o mundo está lançando um novo olhar para a Cannabis, o Brasil tem a oportunidade 

de se unir a grandes mercados e assumir um papel de liderança nessa discussão. Para isso, basta dar valor aos 

renomados cientistas que tem, reconhecer a autonomia técnica da Anvisa e valorizar as questões de saúde 
envolvidas. Caso contrário, vai ficar para trás. 

 

DIRCEU BARBANO é farmacêutico, ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2011-2014). Jornal FOLHA 
DE SÃO PAULO, julho de 2019. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/06/anvisa-quer-dar-aval-para-cultivo-de-maconha-para-remedios-e-pesquisa.shtml
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HISTÓRIA DA ARTE 
Por que não existiram grandes mulheres artistas na história? (RAISA PINA) 
 

A verdade é que sempre existiram muitas mulheres grandiosas e excelentes nas artes, assim como em 

praticamente todas as outras áreas, mas na tradição da sociedade patriarcal, eventualmente elas sofriam 
pressões para se dedicarem exclusivamente às tarefas que lhes eram esperadas: o cuidado com a casa e a 

criação dos filhos. 
 

A pergunta do título desse texto foi feita em 1973, pela historiadora da arte Linda Nochlin, em artigo 
homônimo. Nele, a estadunidense logo avisa que a questão – tão comum e repetitiva até os dias de hoje – é 

ardilosa, porque vem disfarçada de dúvida, mas na verdade reforça uma afirmação equivocada que ecoa na 

história, de que de fato não houve grandes mulheres artistas no mundo inteiro. A sentença ainda dissimula a ideia 
de que a mulher não é capaz de ser grande no que faz. Mesmo funções historicamente delegadas à mulher, como 

cozinhar ou cozer, são mais reconhecidas e profissionalizadas quando executadas por homens – nas listas de 
maiores chefs e estilistas do mundo, por exemplo, a maior parte delas é composta por homens.  

O artigo de Nochlin disseca os avanços de gênero da década de 1960, mais especificamente sobre o processo 
de autoconsciência feminista que as disciplinas adquiriram, para propor uma nova crítica aplicada à História da 

Arte, que ainda conservava (e conserva até hoje) prerrogativa e monopólio masculinos. Os anos 60 do século XX 

significaram um questionamento importante com relação aos espaços ocupados pelas mulheres e os esforços de 
então foram canalizados para a iluminação de heroínas que a história ocultou, como provas de atuação 

sociopolítica das mulheres. 
A verdade é que sempre existiram muitas mulheres grandiosas e excelentes nas artes, assim como em 

praticamente todas as outras áreas, mas na tradição da sociedade patriarcal, eventualmente elas sofriam pressões 

para se dedicarem exclusivamente às tarefas que lhes eram esperadas: o cuidado com a casa e a criação dos 
filhos. A professora Ana Paula Simioni, em sua pesquisa de doutorado, mostrou que as mulheres artistas do século 

XIX não eram respeitadas como profissionais, mas tratadas como amadoras, como se sua dedicação só pudesse 
ser resumida em simples gosto de lazer. A profissão esperada das mulheres sempre seria resumida ao la r ou aos 

cuidados. 
Linda Nochlin comenta que, em meados do século XIX, um terço dos artistas que participaram do Salão de 

Belas-Artes era composto por mulheres. Entretanto, o número otimista desanima quando se observa que nenhuma 

delas se manteve na carreira por muito tempo e que apenas 7% foram premiadas com medalhas – nenhuma com 
o prêmio máximo. O título do artigo de Nochlin levanta mais uma questão, que ela mesma aponta e resolve. 

Quando se fala em “grandes” artistas mulheres, logo se evoca a figura romantizada do gênio, aquele que era 
agraciado com um dom metafísico, quase divino de produzir arte. E se as mulheres não eram grandes, é porque 

elas não receberam essa “bênção”. Elas até poderiam se esforçar para conseguir produzir obras de arte 

grandiosas, mas jamais conseguiriam – era o imaginário patriarcal – até porque elas eram proibidas de frequentar 
as academias de arte oficiais. No Brasil, só foram aceitas na Escola Nacional de Belas Artes depois da proclamação 

da República; mesmo assim, não podiam assistir às aulas de desenho de corpo humano (era muito imoral para 
elas). Assim fica difícil ter reconhecimento social, não é? Difícil sim, impossível não.  

Foram muitas as artistas que existiram ao longo da história, mas as violências simbólicas que sofreram, como 
a proibição de se matricularem nas academias, o impedimento de cursarem disciplinas importantes e a obrigação 

de se dedicarem exclusivamente ao lar, entre outras injustiças, mantêm muitos nomes ainda encobertos. Durante 

o Renascimento, por exemplo, as mulheres artistas geralmente tinham suas obras atribuídas a seus pais ou 
maridos, já que não assinavam as telas. É o caso de Marietta Robusti, filha de Tintoretto. E se nossa sociedade 

sempre enche a boca para falar em Leonardo, Michelangelo, Boticelli, Caravaggio e um sem fim de nomes de 
“grandes mestres renascentistas”, uma lista igualmente grande e diversa de mulheres resta ignorada.  

Properzia de Rossi, por exemplo, em pleno século XVI fez uma escultura em mármore em que uma mulher 

cheia de amor para dar puxa seu amante que quer sair da cama. Seu gesto mostra desejo e o comando de seu 
próprio corpo, que exibe decote aberto e os seios à mostra. Também no século XVI, Plautilla Nelli pintou repetidas 

vezes a imagem de Santa Catarina, de quem era devota. As irmãs Anguissola (Sofonisba e Lucia) pintavam 
diversos retratos, inclusive de si mesmas, em posições sérias e profissionais, segurando pincéis, no ofício de seu 

trabalho. A jovem bolonhesa Elizabetta Sirani enfrentou as regras da época e criou uma academia só para 

mulheres, em meados do século XVII. Em Portia Wounding her Thigh, Sirani evoca uma história do antigo império 
romano. Portia era esposa de Brutus, assassino de Júlio César. Ao saber que seu marido não lhe confidenciava 

segredos pelo receio de Portia fofocar, ela se cortou para provar que, mesmo sob tortura, conseguia manter a 
boca calada. 
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Lavinia Fontana, retrato de Constanza Isolani, 1594 
 

A tela de Sirani coloca em primeiro plano Portia com o vestido levantado e a perna à mostra, perfurada e 
ensanguentada. Sua mão segura o canivete pontiagudo. No cômodo do segundo plano da tela, há um grupo de 

mulheres que conversam em roda. A obra ilustra a recusa de Portia em incorporar o estereótipo feminino da 
mulher fofoqueira, além de materializar a violência simbólica sofrida pela segregação de gênero em cicatrizes no 

corpo e sangue. 
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Outra artista do século XVII que deu forma imagética à violência sofrida foi Artemisia Gentileschi. Estuprada 
por um amigo de seu pai, a artista teve que passar por julgamentos e perícias torturantes para comprovar sua 

virgindade anterior e exigir punição de seu agressor, que nunca chegou a cumprir a pena. Sua dor e repulsa à 
violência machista, entretanto, é protagonista de várias de suas obras, como Susana e os Anciões ou Judite 
Decapitando Holofernes. 

Ainda poderia citar Lavínia Fontana (foto acima), que por sua origem familiar privilegiada conseguiu inserção 
nas cortes e foi reconhecida ainda em vida; Fede Galizia; Lucrezia Quistelli; Judith Leyster; Clara Peeters; Rachel 

Ruysch; Caterina van Hemessen; Levina Teerlinc e diversas outras renascentistas impossíveis de serem esgotadas 
aqui. Esses nomes constituem, em sua maioria, arquétipos da mulher dentro do patriarcado: muitas não se 

casaram, muitas foram diminuídas como amadoras, algumas pararam de pintar ao se casarem e terem filhos. 
Todas essas histórias não são coincidências, mas uma forma de poder naturalizada historicamente. À mulher, 

eram delegadas as funções da casa. Qualquer outra atividade que escapasse disso era malvista e/ou subjugada.  

A situação atual melhorou, temos de fato mais mulheres ocupando os museus e as galerias, mas ainda 
estamos longe da sociedade igualitária que queremos, vide as denúncias do coletivo feminista Guerrilla Girls. 

Voltando a citar Linda Nochlin, o problema está menos nos nossos hormônios ou no nosso ciclo menstrual  do que 
nas instituições e na educação. 

 

RAISA PINA é jornalista e pesquisadora em arte, cultura e política, doutoranda em História da Arte pela Universidade 
de Brasília. Jornal LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL, julho de 2019. 

  

 


