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O que a África pode nos ensinar sobre imperialismo (BRUNO RIBEIRO OLIVEIRA) 
 

O imperialismo sobre África não é apenas um jogo geopolítico, mas uma fase natural da expansão 

capitalista. Assim que o capitalismo se torna altamente desenvolvido dentro de uma determinada 

fronteira, ele parte para sua próxima fase que, ao tempo de Vladimir Lênin, era a expansão imperialista 
sobre a África, que virou um local de luta entre os colonizadores. 
 

 

NA HISTÓRIA contemporânea mundial, nenhum continente foi tão atacado e submetido quanto o 

continente africano. Primeiro pelo tráfico escravagista, depois pelo colonialismo destrutivo. A África passou pelas  
maiores calamidades que seres humanos podem impor a outros seres humanos. Desde a segunda metade do 

século XIX, um desses responsáveis tem nome: imperialismo. E, depois de tantos anos sobre a égide de impérios 
ultramarinos, a África tem algumas coisas a nos contar sobre imperialismo. 

A partir da divisão do continente em Berlim, os poderes ocidentais (Inglaterra, França, Portugal, Alemanha, 
Bélgica e Espanha) tomaram as rédeas do desenvolvimento histórico africano. Com o discurso de “civilizar” o 

continente tratado como negro, desconhecido, exótico e perigoso, os ocidentais guardaram para si o poder de 

reinar sobre terras que pertenciam a outros seres humanos. Aos nativos nada, aos estrangeiros tudo. O 
imperialismo não foi apenas sobre a tomada de terras, como é comumente descrito e entendido. O imperialismo 

também foi sobre domar as almas e as culturas africanas através da imposição de uma epistemologia 
eurocêntrica, da imposição da religião cristã e de uma cosmovisão ocidental.   

O primeiro ato do imperialismo foi se expandir sobre terras ainda não dominadas. Em estudos hodiernos ao 

tempo do imperialismo sobre a África, tal característica já fora discutida em Imperialismo, Fase Superior do 
Capitalismo (1917), de Vladimir Lênin, intelectual e revolucionário russo. É importante retornar a essa obra devido 

ao seu impacto nos intelectuais africanos posteriores e que viriam a formar partidos nacionalistas e frentes de 
libertação contra o colonialismo e o imperialismo. 
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Em seu livro, Lênin discute a formação do capitalismo em estados territorialmente bem definidos, como é o 
caso dos estados europeus do Atlântico norte e dos Estados Unidos da América. Lênin argumenta que o 

crescimento econômico dos estados capitalistas europeus leva a um tal volume de acumulação,   que o capital 
precisa cruzar fronteiras para continuar sua expansão. Como os estados capitalistas se tornam extremamente 

ricos, eles são levados a redirecionar seus investimentos para além de suas fronteiras. O resultado, segundo 

Lênin, é o imperialismo e o colonialismo sobre a África. Portanto, o sistema do capital se globaliza e enquadra o 
continente africano. 

Deste modo, o imperialismo sobre África não é apenas um jogo geopolítico, mas uma fase natural da 
expansão capitalista. Assim que o capitalismo se torna altamente desenvolvido dentro de uma determinada 

fronteira, ele parte para sua próxima fase que, ao tempo de Lênin, era a expansão imperialista sobre a África, que 
virou um local de luta entre os colonizadores. Esses últimos passam a dividir o mundo em esferas de influência, 

por isso o continente se tornou recortado por diversas fronteiras planejadas por europeus.  

O livro de Lênin é importante para pensar a relação entre capitalismo e imperialismo sobre a África, mas 
também é importante pela influência que ele tem no pensamento africano sobre o imperialismo. 

Em 1965, Kwame Nkrumah, intelectual e líder político ganês, seguindo uma tradição leninista publicou o livro 
Neocolonialismo, Último Estágio do Imperialismo. Segundo Nkrumah, o passo seguinte do capita lismo que leva ao 

imperialismo colonialista, segue-se o estágio onde o capitalismo se transmuta para sua fase neocolonial. O que 

Nkrumah nos diz é que, mesmo com a retração dos poderes colonizadores em África, eles, em realidade, não 
deixam de operar ou controlar diversos setores do continente africano. O neocolonialismo é isso, uma nova forma 

do sistema capitalista se impor de maneira imperialista sobre a África.  
 

Nkrumah verificou que a descolonização das terras africanas não fora suficiente para impedir a ação 

imperialista dos poderes ocidentais. Retirar a bandeira de um país europeu e substituí -la por uma bandeira 
africana não acabava de imediato com o imperialismo. O imperialismo europeu abalou as estruturas das 

sociedades africanas e não era apenas territorialmente. 
Para o intelectual e revolucionário guineense Amílcar Cabral, o imperialismo não fora apenas a tomada de 

terras e a superexploração dos povos africanos. Cabral via o problema da dominação em África como um 
problema cultural. No texto Libertação Nacional e Cultura, Cabral discute como o imperialismo europeu rompeu 

com as raízes culturais africanas autóctones. 

As armas dos colonizadores destruíram não apenas suas vidas econômicas, mas acabavam com suas culturas 
autóctones. E, destituídos de suas culturas, os colonizados eram mais facilmente dominados e integrados ao novo 

sistema imperialista. Para Cabral, o cerne da luta está na cultura popular, que foi perdida com a intromissão 
imperialista da Europa. Pois, é por meio da separação de um povo de sua cultura, que as forças imperialistas 

conseguem negar ao povo dominado um processo histórico livre de instruções alienígenas.  

A cultura de determinado povo é reflexo de sua própria realidade, mas alienado dela, os dominados tornam-
se corpos separados de suas realidades materiais e imateriais. Por isso, o colonialista se esforça em introduzir sua 

cultura, história, modos de socialização e produção no mundo do colonizado. Na cultura popular que foi perdida é 
que se encontra o germe da contestação que pode levar à libertação nacional, sinônimo de colocar o povo 

colonizado de volta na sua própria história. Portanto, a luta contra o colonialismo e contra o imperialismo requer 
que o povo se encontre com suas raízes históricas. 

Dentro dessa discussão, Amílcar Cabral encontra um ponto de conexão com o caribenho Frantz Fanon. Cabral 

nos diz que as classes dirigentes de África são classes alienadas da cultura autóctone e são dominadas pela 
cultura de classe do colonizador. Por isso, a verdadeira possibilidade de quebra com o imperialismo e com o 

colonialismo não está nas classes superiores, afastadas mentalmente da realidade, mas nas massas que carregam 
uma cultura autóctone africana. Devido a isso, processos de libertação levados a cabo pelas elites, tendem a 

transformar o país numa neocolônia do imperialismo ocidental.  

Frantz Fanon não está longe dessa mesma conclusão. Para ele, as independências africanas podiam enganar 
o observador desatento. Ganhou a independência, os partidos políticos e nacionalistas controlados por burgueses 

(elites autóctones que ganharam com o colonialismo mesmo em posição subalterna), em realidade operavam 
apenas uma mudança burocrática. Saíam as elites brancas e entravam elites africanas com a mesma mentalidade, 

que tinham mais a ganhar em manter os laços de subserviência através do neocolonialismo. Tal classe, jamais 

tentaria mudar o jogo, pois ganhava com ele. 
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O pensamento desses quatro autores, 
Lênin, Nkrumah, Cabral e Fanon encontram-se 

na mente de outro pensador africano sobre o 
tema do imperialismo, Ngũgĩ wa Thiong’o. 

Thiong’o organiza o imperialismo em três tipos: 

imperialismo econômico, imperialismo político e 
imperialismo cultural. 

O imperialismo econômico, segundo o 
pensamento de Thiong’o, é o imperialismo que 

age sobre os recursos naturais, controlando-os 
para a benesse das metrópoles. O imperialismo 

econômico também domina toda a esfera 

econômica das vidas das pessoas, mas para 
exercer esse controle é necessário que o 

imperialismo econômico tenha controle político. 
Assim,  o imperialismo político age sobre todas 

as instituições de controle da vida. Judiciário, 

parlamentos, congressos, prisões, escolas e 
universidades. O imperialismo político cria uma 

situação onde todo o poder está organizado de 
modo a servir ao imperialismo econômico. Por 

outro lado, cria uma sociedade alienada de suas 

culturas autóctones ao mesmo tempo em que 
introduz a cultura do colonizador ou do 

neocolonizador. Isso leva ao terceiro 
imperialismo, o imperialismo cultural. 

Para Ngũgĩ wa Thiong’o esses três 
imperialismo agem sobre o total do continente africano. São eles que permitem a dependência e a submissão dos 

países africanos frente aos países do centro. Thiong’o acredita que o imperialismo cultural pode ser combatido na 

esfera das artes e da cultura popular. Sendo ele próprio um escritor, Thiong’o pensa que é dever dos intelectuais 
africanos produzirem em línguas africanas para poderem se comunicar com as massas, de modo a livrá -las do 

imperialismo cultural. 
Thiong’o sintetiza na sua obra todos os estudos dos autores anter iormente citados e desenvolve uma teoria 

contra-imperialista baseada nas classes de base das sociedades africanas. Thiong’o mira na possibilidade socialista 

de união entre os povos do terceiro mundo, o mundo dependente, e busca fazer com que eles se encont rem com 
suas próprias culturas e não apenas com o que nos é vendido pelos países do centro.  

A situação, sob forças imperialistas em África, fez com que esses intelectuais discutissem e articulassem 
novas ideias que hoje em dia podem nos fazer, não apenas reencontrar essas discussões, como podem prover 

novos modos de nos orientarmos no mundo capitalista. Podem servir como base para se pensar as forças 
imperialistas que ainda agem no mundo e para além do jogo geopolítico. Podemos pensar o papel das instituiçõ es 

nacionais dentro dos estados nações dependentes e que mantém relações neocoloniais, bem como compreender o 

papel da cultura nos países cujas lideranças atuam como cachorros do primeiro mundo.  
Os pensadores africanos têm muito a ensinar aos países em desenvolvimento sobre as estradas que os países 

rumam, como escolhem e seguem para abismos de fracasso ou como podem rumar para diferentes águas, de 
acordo com suas ideias críticas e radicais. Em um mundo onde o capitalismo é sagrado para estados nacionais e 

suas elites, onde os recursos são finitos e as disputas por eles realizadas diariamente, vale pensarmos por outras 

perspectivas até para pensarmos o local e a situação do Brasil e da América Latina neste início de século XXI, 
onde, mais uma vez, os governos estão sob controle de líderes encoleirados por um ocidente que os explora.  
 

BRUNO RIBEIRO OLIVEIRA é mestre em História pela Universidade de Lisboa. Jornal LE MONDE DIPLOMATIQUE 
BRASIL, agosto de 2019. 
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Doente de Brasil (ELIANE BRUM) 
 

Como resistir ao adoecimento num país (des)controlado pelo perverso da autoverdade 
 

 
 

O presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia de troca da guarda. EVARISTO SA AFP 

 

JAIR Bolsonaro é um perverso. Não um louco, nomeação injusta (e preconceituosa) com os efetivamente loucos, 
grande parte deles incapaz de produzir mal a um outro. O presidente do Brasil é perverso, um tipo de gente que só 

mantém os dentes (temporariamente, pelo menos) longe de quem é do seu sangue ou de quem abana o rabo para as 
suas ideias. Enquanto estiver abanando o rabo – se parar, será também mastigado. Um tipo de gente sem limites, 

que não se preocupa em colocar outras pessoas em risco de morte, mesmo que sejam funcionários públicos a serviço 

do Estado, como os fiscais do IBAMA, nem se importa em mentir descaradamente sobre os números produzidos pelas 
próprias instituições governamentais desde que isso lhe convenha, como tem feito com as estatísticas alarmantes 

do desmatamento da Amazônia. O Brasil está nas mãos deste perverso, que reúne ao seu redor outros perversos e 
alguns oportunistas. Submetidos a um cotidiano dominado pela autoverdade, fenômeno que converte a verdade numa 

escolha pessoal, e, portanto, destrói a possibilidade da verdade, os brasileiros têm adoecido. Adoecimento mental, 

que resulta também em queda de imunidade e sintomas físicos, já que o corpo é um só. 
É desta ordem os relatos que tenho recolhido nos últimos meses junto a psicanalistas e psiquiatras, e também a 

médicos da clínica geral, medicina interna e cardiologia, onde as pessoas desembarcam queixando-se de taquicardia, 
tontura e falta de ar. Um destes médicos, cardiologista, confessou-se exausto, porque mais da metade da sua clínica, 

atualmente, corresponde a queixas sem relação com problemas do coração, o órgão, e, sim, com ansiedade extrema 
e/ou depressão. Está trabalhando mais, em consultas mais longas, e inseguro sobre como lidar com algo para o qual 

não se sente preparado. 

O fenômeno começou a ser notado nos consultórios nos últimos anos de polarização política, que dividiu famílias, 
destruiu amizades e corroeu as relações em todos os espaços da vida, ao mesmo tempo em que a crise econômica se 

agravava, o desemprego aumentava e as condições de trabalho se deterioravam. Acirrou-se enormemente a partir da 
campanha eleitoral baseada no incitamento à violência produzida por Jair Bolsonaro em 2018. Com um presidente 

que, desde janeiro, governa a partir da administração do ódio, não dá sinais de arrefecer. Pelo contrário. A percepção 

é de crescimento do número de pessoas que se dizem “doentes”, sem saber como buscar a cura. 
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Vou insistir, mais uma vez, neste espaço, que precisamos chamar as coisas pelo nome. Não apenas porque é o 
mais correto a fazer, mas porque essa é uma forma de resistir ao adoecimento. Não é do “jogo democrático” ter um 

homem como Jair Bolsonaro na presidência. Tanto como não havia “normalidade” alguma em ter Adolf Hitler no 
comando da Alemanha. Não dá para tratar o que vivemos como algo que pode ser apenas gerido, porque não há 

como gerir a perversão. Ou o que mais precisa ser feito ou dito por Bolsonaro para perceber que não há gestão 

possível de um perverso no poder? Bolsonaro não é “autêntico”. Bolsonaro é um mentiroso. 
Podemos – e devemos – discutir como chegamos a ter um presidente que usa, como estratégia, a guerra contra 

todos que não são ele mesmo e o seu clã. Como chegamos a ter um presidente que mente sistematicamente sobre 
tudo. Podemos – e devemos discutir – como chegamos a ter um antipresidente. Assim como podemos – e devemos – 

perceber que a experiência brasileira está inserida num fenômeno global, que se reproduz, com particularidades 
próprias, em diferentes países. 

Esse esforço de entendimento do processo, de interpretação dos fatos e de produção de memória é 

insubstituível. Mas é necessário também responder ao que está nos adoecendo agora, antes que nos mate. 
Em 10 de julho, o psiquiatra Fernando Tenório escreveu um post no Facebook que viralizou e foi replicado em 

vários grupos de Whatsapp. Aqui, um trecho: “Acabei de atender a um homem de 45 anos, negro, sem escolaridade. 
Nos últimos cinco anos, viu seus colegas de setor serem demitidos um a um e ele passou a acumular as funções de 

todos. Disse-me que nem reclamou por medo de ser o próximo da fila. Tem sintomas de esgotamento que 

descambam para ansiedade. Qual o diagnóstico para isso? Brasil. Adoeceu de Brasil. Se eu tivesse algum poder iria 
sugerir ao DSM (o manual de transtornos mentais da psiquiatria) esse novo diagnóstico. Adoecer de Brasil é a mais 

prevalente das doenças. Entrei agora na Internet e vi que a reforma da previdência corre para ser aprovada sem 
sustos. O povo, adoecido de Brasil, permanece inerte. Vai trabalhar sem direito a aposentadoria até morrer de Brasil”. 

 

Não há normalidade nem jogo democrático quando um perverso governa a partir da administração do 
ódio e da mentira 

 
Alagoano da pequena Maribondo, Fernando Tenório fez residência e atuou na rede pública de saúde mental 

do Rio de Janeiro. Atualmente, mantém consultório na capital fluminense e atende trabalhadores de um sindicato do 
setor hoteleiro. O psiquiatra me conta, por telefone, que cresceu muito o número de pessoas que chegavam ao seu 

consultório com sintomas como taquicardia, desmaios na rua, sinais de esgotamento corporal, dores de cabeça 

frequentes, sentimentos depressivos. Eram pessoas que estavam objetiva e subjetivamente esgotadas pela 
precarização das condições de trabalho, como jornada excessiva, acúmulo de funções, metas impossíveis de cumprir, 

falta de perspectivas de mudança, insegurança extrema. Tinham um “trabalho de merda” e, ao mesmo tempo, medo 
de perder o “trabalho de merda”, como testemunharam acontecer com vários colegas. 

O psiquiatra diz que ele mesmo se descobriu adoecido meses atrás. “Fiquei muito mal, porque me senti quase 

um traficante de drogas legais. Estava tratando uma crise, que é social, no indivíduo. E, de certo modo, ao dar 
medicamentos, estava tornando essa pessoa apta a sofrer mais, porque a jogava de volta ao trabalho.” Na sua 

avaliação, o adoecimento está relacionado à precarização do mundo do trabalho nos últimos anos, acentuada 
pela reforma trabalhista aprovada em 2017, e foi agravado com a ascensão de um governo “que declarou guerra ao 

seu povo”. “O Brasil hoje é tóxico”, afirma. 
Após a publicação do post, Tenório sentiu ainda mais o nível da toxicidade cotidiana do país: recebeu 

xingamentos e ameaças. Um dos agressores lembrou que sua filha, cuja foto viu em uma rede social, um dia poderia 

ser estuprada. A menina é um bebê de menos de 2 anos. 
“Tóxico” é palavra de uso frequente de brasileiros ao relatarem o sentimento de viver em um país onde já não 

conseguem respirar. Na constatação de que o governo Bolsonaro já aprovou 290 agrotóxicos em apenas sete meses, 
o envenenamento ganha uma outra camada. É como se os corpos fossem um objeto atacado por todos os lados. País 

que ultrapassou a possibilidade das metáforas, a toxicidade do Brasil abrange todas as acepções. 

 
Cresce nos consultórios os casos de depressão provocados e alimentados pelo contexto político e social 

 
Mas que adoecimento é este que Tenório chama de “doente de Brasil”? Um psicanalista que prefere não se 

identificar por temer represálias explica que aumentou muito nos consultórios os quadros depressivos provocados pelo 

momento vivido pelo Brasil, em que especialmente pessoas ligadas à esquerda, mas não necessariamente ao PT, 
sentem uma total perda de sentido e horizonte. “Para a psiquiatria, a depressão é a tristeza sem contexto. Ou seja, 

ela é relacionada à estrutura psíquica de cada pessoa, às fundações e alicerces construídos na infância”, explica. “O 
que temos vivido hoje nos consultórios é o aumento da depressão com contexto, esta que não tem a ver com a 

https://brasil.elpais.com/tag/pt_partido_trabajadores_brasil
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estrutura do indivíduo e que nem vai melhorar no divã. Esta em que o uso de medicamentos só vai servir para 
obscurecer o esclarecimento das questões. Esta que só pode ser sanada por mudanças sociais.” 

O rompimento dos laços, como a divisão das famílias provocada pela polarização política, tornou as pessoas 
ainda mais sujeitas ao adoecimento mental e com menos ferramentas para lidar com ele. Como disse um filósofo, 

ninguém deixa de dormir porque está tendo uma guerra no outro lado do mundo, com exceção daqueles que vivem a 

guerra. Com isso, ele queria dizer que as pessoas perdiam o sono muito mais por pequenas dores e preocupações 
comezinhas com as quais se identificavam, como as relacionadas à família e ao mundo dos afetos, do que por 

enormes barbáries que ocorriam no outro lado do mundo. 
O que os brasileiros testemunharam foi uma inversão: a política, que sempre foi algo do campo público, invadiu o 

campo privado, passando a ser um fator íntimo, um fator primeiro de identificação. Dias atrás uma amiga presenciou 
uma conversa em que duas garotas decidiam quais os critérios para dividir apartamento com uma outra. “Não 

suportaria dividir com uma petista”, disse uma delas. Essa conversa, exceto no caso de militantes mais radicais, 

dificilmente aconteceria anos atrás: ninguém costumava perguntar qual era a orientação política antes de dividir a 
casa com alguém. 

A eleição, que costumava ser um acontecimento pontual, da esfera pública, tornou-se algo crucial na esfera 
privada. Do mesmo modo, o inverso também aconteceu. Questões íntimas, como a orientação sexual de cada um, 

como o que acontece na cama de cada um, passaram a ser discutidas publicamente. Esse fenômeno atingiu 

fortemente laços que cada um considerava incondicionais, como os familiares, laços com os quais se contava para 
enfrentar a dureza da vida. E acentuou ainda mais os quadros depressivos e persecutórios, aumentando ansiedade e 

angústia, corroendo a saúde. 
 

O sofrimento é agravado pela constatação de que as instituições não barram a violência do governo e do 

governante 
 

Uma psicanalista de São Paulo, que também prefere não se identificar, acredita que o adoecimento do Brasil de 
2019 expressa a radicalização da impotência. As pessoas, hoje, não sabem como reagir à quebra do pacto civilizatório 

representada pela eleição de uma figura violenta como Bolsonaro, que não só prega a violência como violenta a 
população todos os dias, seja por atos, seja por aliar-se a grupos criminosos, como faz com desmatadores e grileiros 

na Amazônia, seja por mentir compulsivamente. Não sabem, também, como parar essa força que as atropela e 

esmaga. Sentem como se aquilo que as está atacando fosse “imparável”, porque percebem que já não podem contar 
com as instituições – constatação gravíssima para a vida em sociedade. E então passam a sentir-se como reféns – e, 

seguidamente, a atuar como reféns. 
“Como reagimos à violência de alguém como Bolsonaro, que faz e diz o que quer, sem que seja impedido pelas 

instituições?”, questiona. “Toda a nossa experiência dá conta de que a vida em sociedade é regulada por instâncias 

que vão determinar o que pode e o que não pode, que têm o poder de impedir a quebra do pacto civilizatório, este 
pacto que permite que a gente possa conviver. Nesta experiência de que há um regulador, se uma pessoa é racista, 

ela vai ser processada – e não virar presidente do país. O que vivemos agora, com Bolsonaro, é a quebra de qualquer 
regulação. E isso tem um enorme impacto sobre a vida subjetiva. Ninguém sabe como reagir a isso, como viver numa 

realidade em que o presidente pode mentir e pode até mesmo inventar uma realidade que não corresponde aos 
fatos.” 

A documentação das experiências de autoritarismo em diferentes épocas e países costuma relatar o sofrimento 

físico e psíquico das vítimas, mas geralmente em condições explícitas. Como, por exemplo, um judeu num campo de 
concentração nazista. Ou uma das mulheres torturadas no Doi-Codi, em São Paulo, durante a ditadura militar do 

Brasil (1964-1985). Perceber essa violência explícita como violência é imediato. O que a experiência autoritária do 
bolsonarismo tem demonstrado é o quanto pode ser difícil resistir (também) à violência do cotidiano, aquela que se 

infiltra nos dias, nos pequenos gestos, na paralisia que vira um modo de ser, nas covardias que deixamos de 

questionar. 
 

O cotidiano de exceção tem se infiltrado e realizado em milhões de pequenos gestos de autocensura, 
silêncio e ausência no Brasil 

 

Há milhares, talvez milhões de pequenos gestos de conformação acontecendo neste exato momento no Brasil. 
Em silêncio. Pequenos movimentos de autocensura, ausências nem sempre percebidas. Uma autora me conta que 

conseguiu manter seu livro no catálogo da editora sem usar a palavra gênero.... para falar de gênero e sexualidade. 
Uma diretora me diz que vestiu os corpos de suas atrizes, até então nuas, numa peça de teatro. A professora de uma 

das mais importantes universidades públicas do país me relata que muitos colegas já deixaram de analisar 
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determinados temas em salas de aula por medo do “poder de polícia” dos alunos, que têm gravado as aulas e se 
comportado de forma ainda mais violenta que a polícia formal. Um curador de eventos preferiu não fazer o evento. 

Mudou de assunto. Outro deixou de convidar uma pensadora que certamente levaria bolsocrentes para a sua porta. 
Nunca saberemos o que poderia acontecer, porque o acontecimento foi impedido para não sofrer o risco de ser 

impedido. 

Há tantos que já preferem “não comentar”. Ou que dizem, simpaticamente: “me deixa fora dessa”. É também 
assim que o autoritarismo se infiltra, ou é principalmente assim que o autoritarismo se infiltra. E é também assim que 

se adoece uma população por aquilo que ela já tem medo de fazer, porque antecipa o gesto do opressor e se cala 
antes de ser calada. E em breve talvez tenha medo também de sussurrar dentro de casa, num mundo em que os 

aparelhos tecnológicos podem ser usados para a vigilância. Chega o dia em que o próprio pensamento se torna uma 
doença autoimune. É assim também que o autoritarismo vence antes mesmo de vencer. 

Um dos sintomas do cotidiano de exceção que vivemos é a colonização de nossas mentes. Mesmo pessoas que 

viveram a ditadura militar não têm recordação de algum momento da sua vida em que tenham pensado todos os dias 
no presidente da República. Bolsonaro administra o horror dos dias, com suas violências e mentiras, de um modo que 

o torna onipresente. Faça o teste: quantas horas você consegue ficar sem pensar em Bolsonaro, sem citar uma 
bestialidade de Bolsonaro? É isso o autoritarismo. Mas sobre isso poucos falam. 

 

Bolsonaro encarna a vanguarda messiânica-apocalíptica do mundo 
 

Se Bolsonaro encarna a vanguarda messiânica-apocalítica do mundo, é preciso sublinhar que os brasileiros não 
estão sós. Um amigo estrangeiro me conta que, desde que Donald Trump assumiu, a primeira coisa que ele faz ao 

acordar é conferir qual é a barbaridade que o presidente americano escreveu no Twitter, porque sente que isso afeta 

diretamente a vida dele. E afeta. 
Mario Corso, psicanalista e escritor gaúcho, aponta que não é possível pensar no que ele chama de “ethos 

depressivo” deste momento fora do contexto do Ocidente. “Veja o Reino Unido. O novo primeiro-ministro (referindo-
se ao pró-Brexit Boris Johnson) é um palhaço. E eles já tiveram Churchill!”, exemplifica. “O problema, no Brasil, é que 

além de toda a crise global, elegemos um cretino para presidente”, diz o psicanalista. “O que assusta é que não há 
freios para impedi-lo. E, assim, ele segue atacando os mais frágeis. Como Bolsonaro é covarde, ele não engrossa com 

os maiores que ele.” 

Boris Johnson não chega a ser um Donald Trump. E nem Donald Trump chega a ser um Jair Bolsonaro. Mas a 
diferença maior está na qualidade da democracia. Tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, as instituições 

têm conseguido exercer o seu papel. No Brasil, não chega a ser perda total – ou não bastou (ainda) “um cabo e um 
soldado” para fechar o STF, como sugeriu o futuro possível embaixador do país nos Estados Unidos, Eduardo 

Bolsonaro, o garoto zerotrês. Mas a precariedade – e com frequência a omissão – das instituições – quando não 

conivência – são evidentes. “Enquanto Bolsonaro não consegue uma ditadura total, porque isso ele quer, mas ainda 
não conseguiu, ele antecipa a ditadura pelas palavras”, diz Corso. “Bolsonaro usa aquilo que você definiu como 

autoverdade para antecipar a ditadura. Os fatos não importam, o que ‘eu’ digo é o que é.” 
 

“A guerra acontece quando a palavra, como mediadora, se extinguiu” 
 

Para Rinaldo Voltolini, professor de psicanálise da Universidade de São Paulo, a autoverdade é a amputação da 

palavra no sentido pleno. “Este é um grande disparador do sofrimento das pessoas, ao constatarem que estão fora no 
nível mais importante. Não é que você está fora porque não tem uma casa ou um carro, hoje você está fora das 

possibilidades de leitura do mundo. O que você diz não tem valor, não tem sentido, não tem significado. É como se, 
de repente, você já não tivesse lugar na gramática”, diz o psicanalista. “O que é a guerra? A guerra acontece quando 

a palavra, como mediadora, se extinguiu. Isso acontece entre duas pessoas, entre países. Sem a mediação da 

palavra, se passa diretamente ao ato violento". 
A autoverdade, como escrevi neste espaço, determinou a eleição de Bolsonaro. E seguiu moldando sua forma de 

governar pela guerra, o que implica a destruição da palavra. Assim, desde o início do governo, Bolsonaro tem 
chamado os órgãos oficiais de mentirosos sempre que não gosta do resultado das pesquisas. Como quando o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que o número de desempregados tinha aumentado no seu governo. 

Nos últimos dias, porém, o antipresidente levou a perversão da verdade, esta que torna a verdade uma escolha 
pessoal, à radicalidade. Decidiu que a jornalista Míriam Leitão não foi torturada – e ela foi. Insinuou que o pai do 

presidente da Ordem dos Advogados do Brasil teria sido executado pela esquerda, quando ele desapareceu por obra 
de agentes do Estado na ditadura militar. Decidiu que ninguém mais passa fome no Brasil – o que é desmentido não 

só pelas estatísticas como pela experiência cotidiana dos brasileiros. Decidiu que os dados que apontaram a explosão 
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do desmatamento na Amazônia, produzidos pelo conceituado Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eram 
mentirosos. Isso porque apenas no mês de julho de 2019 foi destruída uma área de floresta maior do que a cidade de 

São Paulo, e o índice de desmatamento foi três vezes maiores do que em julho do ano passado. E Bolsonaro decidiu 
ainda que “só os veganos que comem vegetais” se importam com o meio ambiente. 

Bolsonaro controla o cotidiano porque fora de controle. Bolsonaro domina o noticiário porque criou um discurso 

que não precisa estar ancorado nos fatos. A verdade, para Bolsonaro, é a que ele quer que seja. Assim, além da 
palavra, Bolsonaro destrói a democracia ao usar o poder que conquistou pelo voto para destruir não só direitos 

conquistados em décadas e todo o sistema de proteção do meio ambiente, mas também para destruir a possibilidade 
da verdade. 

 
O que vivemos não é mal-estar, mas horror 

 

“Narrar a história é sempre o primeiro ato de dominação. Não é por acaso que Bolsonaro quer adulterar a 
história. A história da ditadura é construída por muitos documentos, é uma produção coletiva. Mas ele decide que 

aconteceu outra coisa e não apresenta nenhum documento para comprovar o que diz”, analisa Voltolini. “Não é que 
estamos vivendo o mal-estar na civilização. Isso sempre houve. A questão é que, para ter mal-estar é preciso 

civilização. E hoje, o que está em jogo, é a própria civilização. Isso não é da ordem do mal-estar, mas da ordem do 

horror.” 
Como enfrentar o horror? Como barrar o adoecimento provocado pela destruição da palavra como mediadora? 

Como resistir a um cotidiano em que a verdade é destruída dia após dia pela figura máxima do poder republicano? 
Rinaldo Voltolini lembra um diálogo entre Albert Einstein e Sigmund Freud. Quando Einstein pergunta a Freud como 

seria possível deter o processo que leva à guerra, Freud responde que tudo o que favorece a cultura combate a 

guerra. 
Os bolsonaristas sabem disso e por isso estão atacando a cultura e a educação. A cultura não é algo distante 

nem algo que pertence às elites, mas sim aquilo que nos faz humanos. Cultura é a palavra que nos apalavra. 
Precisamos recuperar a palavra como mediadora em todos os cantos onde houver gente. E fazer isso coletivamente, 

conjugando o nós, reamarrando os laços para fazer comunidade. O único jeito de lutar pelo comum é criando o 
comum – em comum. 

É preciso dizer: não vai ficar mais fácil. Não estamos mais lutando pela democracia. Estamos lutando pela 

civilização. 
 

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), agosto de 2019. 

 

Quem ganha com a inviabilização da maconha medicinal no Brasil? 
(DENIS RUSSO BURGIERMAN) 
 

Os governantes de países como Israel são conservadores, mas nem por isso atacam pacientes de doenças graves, 
contradizem cientistas e impedem negócios 
 

ISRAEL é um país de militares. Lá, todo mundo serve o exército — as mulheres por dois anos, os homens por 
três. Afinal, é um país em guerra permanente — contra seus vizinhos, contra o terrorismo dentro de suas fronteiras. O 

serviço militar israelense não é mero exercício: é participar da guerra. Qualquer cidadão pode, em algum momento da 
vida, ver-se numa situação de combate. Boa parte da população já disparou metralhadoras, rastejou entre explosões, 

deparou-se com corpos destroçados, matou ou viu gente próxima morrer. 

Naturalmente, é um país onde muita gente sofre de um distúrbio psiquiátrico terrível: a Síndrome de Estresse 
Pós-Traumático (ou, na sigla em inglês, PTSD). Natural também que tenha havido um imenso interesse no país todo 

quando, uma década atrás, um psiquiatra contratado pelo Estado para tratar veteranos de guerra acidentalmente 
descobriu um remédio fantástico para aliviar o sofrimento dos pacientes desse mal: a maconha. Visitei o consultório 

desse psiquiatra em Haifa, no mês passado — Michael Segal é o nome dele. Como especialista em cérebro que é, ele 
preza sua química cerebral natural: nunca experimentou maconha ou qualquer outra droga ilícita, "as drogas são para 

os pacientes, não para mim", disse. "Mas, em quase 30 anos tratando PTSD, eu nunca tinha visto um paciente 

melhorar tão significativamente. Se você visse um paciente antes e depois da cannabis, ia achar que eram duas 
pessoas diferentes", diz. 
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Maconha medicinal em Los Angeles, Estados Unidos Foto: David McNew / Getty Images 

 
PTSD transforma a vida num inferno. O paciente fica num estado permanente de alerta máximo, como se o 

mundo estivesse sempre prestes a explodir. Não consegue dormir e, quando dorme, é assombrado por pesadelos 

horríveis. A vida afetiva, mesmo dentro da família, é quase impossível, porque o paciente vive com a convicção de que 
vai perder tudo a qualquer momento, e por isso foge de laços. É muito difícil ter um emprego, ou estudar, ou ser 

produtivo de qualquer forma. E, tradicionalmente, o mal é tratado com medicamentos imperfeitos, que melhoram 
superficialmente alguns sintomas sem mexer no essencial, causando efeitos colaterais terríveis. Segal relata que a 

maconha melhora cada um dos sintomas, de maneira mais profunda. "Dos meus pacientes, 29% chegam aqui 

capazes de trabalhar ou estudar. A maconha aumenta essa porcentagem para 70%", diz. 
Por causa disso, hoje, em Israel, grande parte dos veteranos de guerra consome habitualmente maconha, que 

recebe em casa do Estado, empacotada numa embalagem hermética, como parte de um programa governamental de 
cannabis medicinal que já beneficia cerca de 50 mil pessoas. O governo, conservador, nas mãos da direita política há 

quase duas décadas, apoia enfaticamente a maconha medicinal: afinal, não seria contrário ao interesse dos seus 

soldados, e não tem porque se opor a um tratamento relativamente barato com bons resultados para várias doenças 
graves. 

Mais que isso, Israel vê a maconha medicinal como uma enorme oportunidade estratégica para a economia do 
país. Terra de muito sol, portanto propícia ao crescimento da cannabis, desde os anos 1970 o país lidera o mundo nas 

pesquisas científicas sobre o sistema endocanabinóide, onde a maconha age. Com forte apoio do governo, empresas 
farmacêuticas especializadas em maconha estão se preparando para virar grandes exportadoras, já que praticamente 

todos os países desenvolvidos do mundo já legalizaram ou estão legalizando a cannabis medicinal. Duas dessas 

empresas contrataram ex-primeiros-ministros israelenses para viajarem pelo mundo fazendo diplomacia e abrindo 
mercados para seus produtos (Ehud Barak é presidente do conselho da InterCure e Ehud Olmert é conselheiro da 

Univo). 
Conto essa história sobre como o conservador Israel abraçou a cannabis medicinal para melhor destacar o 

contraste com o que se vê no Brasil. Por aqui, um ministro do governo, Osmar Terra, está pessoalmente empenhado 

em impedir qualquer avanço na ultrapassada legislação brasileira sobre cannabis, que não só proíbe o uso recreativo, 
mas torna praticamente impossível o plantio da cannabis, mesmo que seja de uma variedade não psicoativa, para 

fazer tecido, pesquisa, alimento ou remédio. 
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Embalagens de maconha medicinal, nos Estados Unidos Foto: Justin Sullivan / Getty Images 
 

Admirador de Olavo de Carvalho, Terra ganhou o apelido de Osmar Terraplanista pela forma anticientífica com a 

qual trata o assunto. Quando uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz descobriu que o uso de drogas no Brasil não 
se dava da forma como ele acreditava, mandou censurar a pesquisa por anos. Agora, quando a Anvisa timidamente 

tenta, com décadas de atraso, regulamentar a produção de cannabis no Brasil, para que possam surgir aqui empresas 
como aquelas que há de montes em Israel, ele ameaçou fechar a Anvisa (o que significaria deixar um país de mais de 

200 milhões de pessoas sem nenhuma vigilância sanitária, só para impedir que algum paciente de câncer fume 
maconha). 

Há quem diga que Terra age assim porque é um conservador. Nada a ver. Conservadores são os governantes de 

Israel, que nem por isso atacam pacientes de doenças graves, contradizem cientistas e impedem negócios. Nem por 
isso trabalham contra o interesse nacional. As ações de Terra não têm a ver com ideologia: tem a ver com interesses. 

Quais? Bom, sabemos que sua lei de drogas, sancionada no mês passado, mais do que dobrou o financiamento 
multimilionário das comunidades terapêuticas, que são organizações geralmente mantidas por igrejas, muitas vezes 

sob a liderança de políticos, para tratar dependentes, sem nenhuma base científica. Por exemplo, o deputado federal 

Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, auto-denominado “um doido”, além de “ex-gay”, recebe do governo 10 
milhões de reais por ano para manter uma organização dessas, na qual a grande estrela é Teresa, um pedaço de pau 

com o qual ele ameaça os pacientes em recaída. Em Israel com ciência, no Brasil com a Teresa, e assim vamos 
seguindo. 
 

DENIS RUSSO BURGIERMAN é jornalista e autor de livros como "O Fim da Guerra", sobre o futuro das políticas de 
drogas no mundo, e "Piratas no Fim do Mundo". Foi diretor de redação de publicações como Superinteressante e Vida 

Simples, e um dos produtores do documentario "Ilegal", sobre cannabis medicinal. Atualmente, tem viajado o mundo 
investigando a relação entre a humanidade e a cannabis, como parte da pesquisa de um livro para a editora Todavia. 
Revista ÉPOCA, agosto de 2019. 

 

https://epoca.globo.com/a-historia-do-pastor-isidorio-ex-gay-deputado-mais-votado-da-bahia-23538776
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A guerra que sangrou o Pará (GERMANO OLIVEIRA) 

 
Por que a luta brutal de facções pelo controle das drogas e dos presídios ainda é uma ferida aberta no País? 
Em Altamira, houve o segundo maior massacre da história: 62 mortos 

 


 

ERAM 7h da manhã da segunda-feira 29 em Altamira (PA), uma das dez cidades mais violentas do Brasil. Os 

carcereiros do Centro de Recuperação Regional do município, com 343 presos amontoados em celas onde só cabiam 
163 detentos, liberaram as “trancas” para que todos tomassem o café da manhã. Foi a senha para que os presos da 

facção Comando Classe A (CCA), majoritária, invadissem as celas onde estavam os integrantes do Comando Vermelho 
(CV), minoritários, e dessem início à matança. Aliado ao PCC no intuito de controlar as cadeias da região, o CCA 

incendiou os pavilhões do CV com os detentos ainda no seu interior, e 41 morreram asfixiados. Dezesseis dos que 

conseguiram escapar das chamas foram decapitados. No dia seguinte, a polícia encontrou um outro corpo 
carbonizado entre os escombros: 58 mortos de forma cruel, numa ação típica de um País de terceiro mundo, onde a 

barbárie impera. Até o New York Times, o maior jornal do mundo, noticiou. Um banho de sangue. 
A matança foi interrompida com a entrada na PM no presídio horas depois, lançando mão do uso de bombas de 

gás e balas de borracha, e, assim, retomaram o controle da unidade prisional, soltando os dois agentes feitos como 

reféns. O massacre foi, porém, o recado que o PCC/CCA deu ao CV, que tem força maior no Rio de Janeiro e menor 
estrutura em outros presídios do Norte e Nordeste: o grupo majoritário, que domina a maioria dos presídios 

brasileiros, quer comandar também o mercado de drogas na região. A rota do Norte, que traz cocaína do Peru e 
Colômbia, cruzando a floresta amazônica em barcos, através do Rio Solimões, é hoje a principal porta de entrada da 

droga no Brasil, daí o interesse estratégico a embalar selvagerias intoleráveis. 
Na terça-feira 30 à noite, as autoridades policiais do Pará transferiram 30 líderes da rebelião para Belém, para 

que a paz voltasse a Altamira. Todos foram algemados e colocados dentro de um caminhão para o transporte de 

presos, com quatro celas. No caminho para Belém, o caminhão fez uma parada técnica em Marabá, a 600 kms. Era 1h 
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da manhã de quarta-feira 31. Foi quando descobriu-se que quatro deles haviam sido mortos pelos companheiros, com 
sinais de enforcamento. E isso aconteceu mesmo com todos algemados. A contabilidade final foi macabra: 62 

detentos assassinados com requintes de crueldade, transformando-se no segundo maior massacre em penitenciárias 
brasileiras. O primeiro foi o da Casa de Detenção do Carandiru, em São Paulo, em 1992, quando a PM fuzilou 111 

presos indefesos em suas celas. 

 

 
 

SEM FIM Na transferência dos líderes da rebelião de Altamira para Belém, outros 
quatro presos foram enforcados (Crédito:Danilo Verpa/Folhapress) 

 

A disputa sangrenta entre os aliados do PCC e o CV, que passa pelo controle 

das cadeias e o tráfico de drogas, tem levado todo o estado do Pará ao caos em 
matéria de segurança pública, registrando os mais elevados índices de 

criminalidade. Entre todas as capitais, Belém é a mais violenta, com 77 assassinatos 
por 100 mil habitantes (a média brasileira é de 30,3 mortes por 100 mil). Altamira, 

onde fica o Centro de Recuperação Regional rebelado, tem um índice de 
assassinatos de 91,9 por 100 mil, classificando-se entre as mais violentas do 

mundo. Para tentar conter a violência no estado, na terça-feira 30 o ministro da 

Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, mandou para lá 40 agentes da Força-
Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP). 
 

Verdadeiras chacinas 
 

Em torno de 150 detentos foram assassinados em presídios brasileiros desde 

que Jair Bolsonaro assumiu. Nos últimos três anos, um número impressionante de 
219 presos foram chacinados no interior das cadeias, sob o olhar negligente das 

autoridades. Alguns governantes, além de incompetentes para solucionar a crise do 
sistema prisional, são também insensíveis ao problema. Perguntado por jornalistas 

sobre o que achava do massacre no Pará, Bolsonaro não se comoveu. Preferiu 

alimentar antagonismos: “Pergunta para as vítimas dos que morreram lá o que elas 
acham”. Foi mais ou menos o que aconteceu em São Paulo, depois do massacre do 

Carandiru: a sociedade rachada ao meio. Pesquisa feita à época mostrou que metade da população ficou estarrecida 
com a tragédia. Outros 50% entenderam que a polícia agiu corretamente. Segue assim, lamentavelmente, a ferida 

aberta que não para de sangrar o Brasil. 
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GERMANO OLIVEIRA escreve para essa publicação. Revista ISTO É, Agosto de 2019. 
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O turista, o vírus e o pato (LUIZ FELIPE PONDÉ) 
 

Entre fazer do consumidor um vírus ou um pato, eis a armadilha do turismo 
 

O MERCADO de turismo tem suas contradições, como todo mundo. À medida que cresce, o turismo vai 

produzindo formigueiros à velocidade da luz. Criando espaços intragáveis devido ao acúmulo de pessoas que vão 
ascendendo ao consumo do turismo. À medida em que se torna democrático, o turismo transforma o mundo numa 

grande Praia Grande ou em um imenso churrasco na laje. Nem o Everest escapa ao paradigma da viagem brega como 

ontologia. 
Sim, eu sei. Os inteligentinhos dirão que sou elitista. Mas não me interesso pelo que eles pensam. Mas, sim, 

evidentemente, a contradição do mercado do turismo é esta mesma: para crescer tem que ampliar o alcance. Para 
tal, tem que trazer mais gente para o barco, para o hotel, para o avião, para as geleiras, para os desertos, para as 

ruínas, enfim, transformar o mundo numa grande Praia Grande.  
 

Ricardo Cammarota/Folhapress 
 

Claro que os agentes que atuam nesse mercado seguem a rota clássica de buscar desenvolver produtos que 

encontrem um espaço mínimo para as pessoas respirarem fora desse imenso churrasco na laje em que se 
transformou o mundo depois que o mercado do turismo virou farofa. 

Mas, existem outras contradições nesse mercado, e que não estão apenas ligadas à oposição entre o consumo 
em escala e o de luxo. Uma delas é o modo como se dá a relação entre o turista e o lugar que ele visita. Ela pode ser 

destrutiva num sentido de mão dupla. Vejamos. 

Num primeiro sentido, o local visitado pode viver sua transformação num destino turístico como uma cidade 
invadida por uma praga de gafanhotos. Turistas, na condição natural de idiotas fora de seu próprio habitat, facilmente 

se põem a destruir o espaço que visitam, produzindo lixo, sujeira, barulho, inflação dos preços, consumismo. Podem 
mesmo implodir a estrutura feita para recebê-los. Há uma ansiedade de gozar no turista que pode fazer dele um 

vírus.  
São muitos os exemplos de cidades no mundo que tentam evitar esse vírus. Praias são destruídas por esse vírus. 

Mas — e é por isso mesmo que se trata de uma contradição estrutural do mercado, e não vejo solução pra ela —, é 

justamente esse efeito viral que gera dinheiro, riqueza, economia, emprego. O turista é um gastador por natureza, e, 
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por isso mesmo, ela gera riqueza fácil para quem o recebe. A França bem sabe disso. A Turquia também. E Portugal, 
recentemente, também. Logo, a Lua sofrerá os efeitos desse vírus. Mas, quem em sã consciência no Rio ou em 

Salvador abriria mão da praga do turismo? 
Mas, há o sentido contrário dessa relação entre o turista e o destino que o recebe. Se acima acabamos de 

descrever o turista na sua dimensão negativa, a de um idiota fora de seu habitat, produtor de lixo, barulho, sujeira e 

afins, há uma outra dimensão desta relação, na qual o turista é a vítima da estupidez de quem o recebe.  
O turista é visto, muitas vezes, pelas pessoas que usufruem de seu investimento em viagens, como um pato a 

ser frito. Por ser ele mesmo alguém com vocação a viver a condição de um idiota fora do seu habitat natural, o turista 
é visto como um pato pronto para ser achacado. 

Ao invés de ver nele alguém que traz riqueza, trabalho, futuro, economia para a população que o recebe, ele é 
tratado como objeto de ganância, a mais vil e imediatista. O gringo é a bola da vez. 

A ideia é tirar todo o dinheiro desse pato, oferecendo a ele o mínimo de retorno possível. E nesse sentido, a 

recepção do turista se faz predatória de si mesma. Mas, como o mundo é grande, e a vocação a ser idiota e pato do 
turista é um fato (a busca de diversão, comida e sexo faz de qualquer pessoa uma presa fácil), sempre haverá espaço 

para muitos dos profissionais que lidam diretamente com o turista nas ruas tratá-lo como alguém a ser achacado. 
Entre o destino de fazer do seu consumidor um vírus ou um pato, eis a armadilha do mercado do turismo (ainda 

que o turista seja um vírus ou um pato “espiritual” ou de luxo). Nem o marketing nem o branding são capazes de 

responder a esse desafio porque a vocação dessas disciplinas é, justamente, investir nesta condição de vírus ou de 
pato. 
 

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, agosto de 
2019. 

 

Homens que matam a ex (CONTARDO CALLIGARIS) 
 

Parece uma epidemia que acontece em todas as classes sociais mundo afora 
 

VINTE DE outubro de 2018: depois de seis anos de separação, homem volta e mata a ex-namorada. Quinze de 
agosto de 2019: homem invade shopping e mata ex-namorada. Vinte e seis de janeiro de 2019: homem mata ex-

mulher e depois se mata. Dois de abril de 2019: homem mata ex-namorada a tiros e tira a própria vida…  

São as primeiras linhas do resultado de uma procura na internet com as palavras do título. 
Um leitor, Alexandre Carvalho, estranha com razão “a enorme quantidade de assassinatos de mulheres por ex-

noivos, ex-namorados, ex-maridos”. 
Parece uma epidemia, em todas as classes sociais, todas as regiões do país e, de fato, no mundo afora. 

Em culturas tradicionais, mulheres são assassinadas com mais frequência por parentes próximos, que as matam 

para preservar a “honra” deles. Mas a violência doméstica é internacional e intercultural, assim como o 
assassinato pelo ex, mesmo anos depois do fim da relação. 

Veja uma reportagem recente da BBC: 1) a cada dia, em média, 137 mulheres são mortas por parentes ou 
parceiros, 2) o assassinato pelo ex acontece do Quênia à França. 

Claro, as mulheres também matam seus parceiros, sobretudo como reação à violência e ao abuso. E é muito raro 
que elas matem um ex-parceiro; com uma pitada de humor negro, alguns dirão que elas preferem deixar o ex em 

vida e pedir indenização. 

Frequentemente, o homem que se torna assassino de sua ex declara ter matado por amor. Em 2008, Ben-Ze’ev e 
Goussinsky publicaram “In the Name of Love” (Oxford Un. Press; “Em Nome do Amor: A Ideologia Romântica e suas 

Vítimas”). Eles defenderam a ideia de que a idealização romântica do amor é desastrosa: se o amor for tudo de que 
precisamos (como cantavam os Beatles), como reagiremos quando alguém nos retira, de repente, aquele “tudo”? 

Ze’ev e Goussinsky, em suma, acreditam nos homens que declaram ter matado sua ex por amor: o problema 

seria que o amor idealizado os enlouquece.  
Eu prefiro pensar que um amor possessivo, incapaz de renunciar a quem se separa de nós, talvez não seja amor, 

ou não deva ser reconhecido como tal. 
De qualquer forma, o fato de que, praticamente, só os homens matam as suas ex mostra, neles, uma 

dependência afetiva que, curiosamente, é quase sempre atribuída às mulheres. Os homens (sobretudo os de 

botequim) tendem a mostrar sua face macho, “tanto faz, sai uma mulher, entra outra”, enquanto, segundo eles, as 
mulheres ficariam “choramingando” a separação. 
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Luciano Salles/Folhapress 
 

Nesse sentido, fato interessante, que a clínica mostra: em geral, as mulheres são as primeiras a decretar a 

falência do casal. Mais fatos que insistem em dizer exatamente o contrário do que dizem os homens de botequim. 

Uma pesquisa ampla, feita na Universidade Johns Hopkins em 1981 com 4.000 viúvos e viúvas, examinou a 
relação entre viuvez e esperança de vida. E chegou a várias conclusões relevantes. 1) Para a mulher, a viuvez mal 

tem consequências, ou seja, uma vez viúva, ela vive em média o que viveria se o marido estivesse ainda vivo. 2) Para 
os homens, a viuvez é desastrosa: os viúvos entre 55 e 65 anos veem sua taxa de mortalidade aumentar de 60% 

acima da taxa dos homens casados na mesma idade. Remédio, especialmente para os homens: a esperança de vida 

não é encurtada pela viuvez se houver um novo casamento dentro de um ano. 
Não encontrei o link ao estudo de Johns Hopkins, mas achei uma extensa apresentação no New York Times da 

época. 
A conclusão, irresistível e contrária ao machismo dominante, é que a dependência afetiva de um homem é maior 

do que a de uma mulher.  
Agora, o assassinato da ex, que pipoca mundo afora nas últimas décadas, parece ter também outra causa, muito 

antiga, mas que é reavivada hoje pela própria liberdade que as mulheres conquistaram. De que se trata? 

Para muitos homens, a ideia de que a mulher tenha um desejo próprio é uma abominação, mais um truque do 
demônio. “E, veja bem, se ela for embora de mim, é para desejar com outro.” O ciúmes aqui é o de menos. O que 

importa é o princípio: como assim “desejar”? 
No lindo texto que conclui “Tomo Conta do Mundo: Conficções de uma Psicanalista” (ed. Arquipélago), Diana 

Corso lembra a fuga de casa de Norma, a protagonista de “Casa de Bonecas”, de Ibsen. A fuga de Norma, mais de 

cem anos atrás, parece abrir uma nova era para as mulheres. Concordo, mas, cuidado, na porta da casa de Norma, 
do lado de fora, ainda há atiradores que preferem vê-la morta a livre. 
 

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, agosto de 2019. 
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Pacote Moro, perfil genético e a nova eugenia  
(MARIA JOSÉ MENEZES e SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA) 
 

 
 (Arte Revista CULT) 

  

EM TRAMITAÇÃO na Câmara Federal e no Senado, o chamado pacote anticrime propõe ampliar a realização de 

perfil genético para todas as pessoas condenadas por crimes praticados com dolo, mesmo nos casos em que este tipo 
de prova material não ofereça nenhuma contribuição ao processo investigativo. Na prática, todas as pessoas que 

passarem pelo sistema prisional teriam seu DNA coletado e investigado de forma compulsória. Além disso, a 
informação só seria excluída do Banco Nacional de Perfil Genético vinte anos após o cumprimento da pena, caso fosse 

solicitada a exclusão. 

Fato é que o Brasil utiliza pouco e mal o material biológico para obtenção do perfil genético, mesmo quando o 
material poderia ser útil nas investigações policiais. Mais importante que aumentar indiscriminadamente – e sem 

justificativa científica – os dados coletados, seria utilizar de forma eficiente os dados já produzidos. Segundo o VIII 
Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), de junho de 2018, estavam disponíveis no banco 

dez mil amostras de DNA de suspeitos de crimes no Brasil. Já haviam sido coletados, desde 2014, 6.800 vestígios. 
Mas apenas dez decisões judiciais foram tomadas com todo esse aparato. O chamado pacote anticrime não apresenta 

nenhuma proposta para aprimorar o uso dos dados já existentes, em vez disso, propõe expandir indiscriminadamente 

a coleta de amostras de DNA, sem justificativa científica, com altíssimos riscos sociais. 
As novas propostas atacam direitos constitucionais e bioéticos, pois atentam contra a proteção individual da 

intimidade do cidadão e oneram o Estado com procedimentos desnecessários. O Genoma Humano é considerado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO que, em 2004, aprovou a Declaração Internacional sobre os Dados 

Humanos, com o objetivo de resguardar seu alto potencial informativo, não apenas do indivíduo submetido à coleta 

de DNA, mas de seus parentes próximos e distantes. 
O DNA pode revelar a origem de nossos ancestrais, as possibilidades de portarmos doenças geneticamente 

determinadas, pode ser utilizado para identificar a paternidade e, mais recentemente, embaladas pelo crescente poder 
computacional; busca predizer comportamentos, estilos, opções ideológicas e até as estimativas de propensão à 
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determinadas atitudes políticas. Um dos mais graves problemas é quando o sistema judicial e o aparato de repressão 
do Estado passa a indexar o DNA das pessoas presas com a possibilidade de adentrar, sem prévia autorização, à 

intimidade de um grande número de pessoas que compartilham laços consanguíneos com este indivíduo. 
É urgente lembrar que teorias eugenistas, ao vincularem a biologia ao comportamento social, foram pilar de 

regimes totalitários que defendiam a limpeza e a purificação étnica de populações. Como bem afirmou Zygmunt 

Bauman, o nazismo não foi um ponto fora da curva, foi uma expressão do horror que a modernidade tinha diante da 
indeterminação e da contingência. Tais teorias deixaram sequelas importantes no pensamento contemporâneo e a 

biologia ainda serve como base de políticas racistas. 
No início do século 21, assistimos às novas dimensões dessa perspectiva, agora operadas por sistemas 

algorítmicos. Com o avanço das tecnologias de predição, de aprendizado de máquina, da inteligência artificial, o DNA 
coletado servirá não apenas para identificar toda a rede de parentesco de uma pessoa encarcerada. Poderá ser 

utilizado para criar novos públicos calculados e novos cruzamentos, com a finalidade de projetar percentuais de 

possibilidades que nunca acontecerão. Pessoas deixarão de ter seus currículos observados porque foram realizados 
modelos de pontuação centrados em perfilamento genético e graus de similaridade. 

Novas zonas de exclusão poderão ser operadas pelo DNA. As populações marginalizadas poderão ter seus 
integrantes definidos com marcadores genéticos que retiraram elementos básicos do humano, principalmente, o livre 

arbítrio. A perigosa coleta de DNA dos presos é mais uma imposição da doutrina prisional norte-americana que o 

pacote Moro que aplicar no Brasil. Segue a lógica de que o crime não é social, mas biológico. A eugenia sobrevive na 
lógica de que a criminalidade é uma categoria biológica captada pelo DNA. Trata-se de mais uma face da necropolítica 

de segregação e discriminação de negras, negros e pobres. 
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Ética, hoje: o que a Lava Jato nos coloca como questão (MÁRCIA TIBURI) 
 

 
Obra do artista polonês Pawel Kuczynski (2011) (Reprodução) 

O CASO da operação Lava Jato desde seu começo até o momento vem sendo um dos melhores exemplos de 

ruptura com a ideia de ética no amplo contexto do Brasil. Gostaria de fundamentar essa colocação buscando entender 
em que sentido a Lava Jato se mostra em sua intenção e recepção públicas, como sendo ainda mais do que uma 

questão política ou de jogo de poder. A Lava Jato e o que dela vem se apresentando como uma espécie de situação 

limite no que concerne à problemática ética – e também moral – em nosso país. 
Conversas gravadas e conteúdos de chats entre figuras exponenciais da operação, tais como o juiz Sergio Moro e 

o promotor Deltan Dallagnol, que se apresentavam socialmente como heróis nacionais moralmente intocáveis, vieram 
apresentar uma outra face da operação insuspeitada pela maior parte do povo brasileiro que neles confiava. O site 

The Intercept coordenado por Gleen Greenwald, renomado jornalista americano que vive no Brasil com sua família e 

que já ganhou prêmios importantes tais como o Pulitzer, é o responsável pela publicação do conteúdo que choca 
aquela parte da população ainda capaz de se relacionar com algo como ética. 

Nesse ponto, já começamos a perceber com que tipo de problema estamos confrontados. Há em todas as esferas 
da sociedade muitas pessoas que aceitam as atitudes de juízes e promotores tal como vêm sendo expostas como algo 

natural. Há quem até mesmo defenda tais atitudes, por mais nefastas que possam parecer, sem refletir sobre elas de 

um ponto de vista ético e também moral. É como se a ética e a moral realmente fossem excrecências inúteis no 
momento. 

Meu interesse com esse artigo não é qualquer tipo de julgamento moral, embora todas as teorias éticas e morais 
possam e devam dar base a julgamentos, inclusive morais. Mas há, em um nível cultural, uma certa “mania de julgar” 

que se tornou nacional e que eu gostaria de tentar evitar. Portanto, me parece importante um pequeno exercício 
filosófico de suspensão do julgamento para que possamos ver mais longe. É uma tentativa que pode ser válida. 

Sugiro que, nesse momento, façamos um exercício de análise, o mais longe possível do que quer que possa soar 

como julgamento moral. Não podemos deixar de lembrar que juízes devem ser especialistas em julgamentos legais 
com base no conhecimento das Leis com as quais devem lidar minuciosamente conforme exigências profissionais 

ligadas à Constituição. Espera-se de juízes também uma atitude legal, embora deva ter base moral, que julguem de 
modo imparcial e que protejam a Lei sem a qual sua capacidade de julgar – e portanto de ser um juiz e seguir com 

sua profissão segundo a excelência (aquilo que os gregos chamaram de “areté”, e que significa aquilo para o quê uma 

coisa existe) dessa profissão – fica comprometida. 
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Nesse momento, proponho metodologicamente que nos afastemos da tentação de sermos juízes nós mesmos – 
eu que escrevo, você que atenciosamente me lê – para sermos simples “analistas” de uma questão que podemos 

denominar como “desprezo pela ética”. A meu ver é isso o que está em cena em torno da Operação Lava Jato. Ao 
mesmo tempo, não é um exagero dizer que o que está em jogo nessa operação e seus desdobramentos é o destino 

do Brasil, um destino institucional, político e, como quero abordar aqui, também um destino no campo da ética ou 

aquilo que podemos definir como sendo, em um sentido mais básico, o “destino moral” do país. 
Esse desprezo a ser analisado toca todos os poderes – formais e informais –, toca governantes, políticos em 

todas as esferas, juízes, procuradores, funcionários públicos e privados, homens e mulheres, ativistas, religiosos e, de 
um modo profundo e muito delicado, toca também aquele contingente de pessoas comuns, a população mais simples 

despreocupada de sua real inscrição social. É que hoje em dia, não podemos deixar de perceber que cidadãos e 
cidadãs comuns também fomentam o desprezo pela ética quando já não a exigem de quem governa ou ocupa cargos 

de poder em nossa nação. 

Quando falamos de ética, tendemos a pensar em uma separação entre teoria e prática, mas a ética refere-se 
muito mais à unidade entre esses mundos. Àquele momento complexo em que pensar e agir se misturam até o ponto 

de perderem seus contornos. Nessa hora todos pensam que os atos não são orientados pelos discursos. No entanto, 
no Brasil, há muitos discursos que soam coerentes em relação às ações que lhes seguem. E, ao mesmo tempo, são 

discursos que rompem com ideias clássicas da ética, ideias tais como a da liberdade e da dignidade humana que 

aparecem em várias teorias. 
Ao mesmo tempo, a ruptura com os parâmetros dos direitos fundamentais e humanos já nos coloca em uma 

situação espinhosa em termos de cultura política. Desde que os discursos autoritários e de extermínio de populações 
indesejáveis venceram eleições, é até mesmo o princípio religioso e moral básico do “Não matarás” que está sendo 

violado com o consentimento de imensos contingentes populacionais. 

É verdade que isso é uma questão política e social, mas no seu fundo é a questão ética que está em jogo. E essa 
questão pode ser traduzida nos termos da seguinte pergunta: “como nos tornamos o que somos?”, e em termos ainda 

mais diretos e adequados ao Brasil: “como nos tornamos, como população, assassinos em potencial”? À medida que 
somos cúmplices de um projeto de governo que promete a matança, é disso que se trata, do assassinato potencial. 

Mesmo aqueles que não o elegeram estão moralmente implicados nisso. E só se salvam pela crítica e pela luta contra 
esse estado de horror. 

Não precisamos analisar as conversas mostradas pelo The Intercept que, como trabalho de jornalismo 

investigativo, apenas cumpre seu papel de expôr o que lhe chega como material. Podemos ficar com uma questão 
mais geral partindo de um pano de fundo que nos é oferecido há bastante tempo pela mídia tradicional. Esse pano de 

fundo se compõe de dois exemplos de conduta em um cenário complexo no qual a “espetacularização” é a regra. 
Trata-se de fatos expostos a todos em jornais e revistas, e que dão provas bastante elementares do desprezo pela 

ética – e de sua crise – que pretendo analisar, ainda que brevemente, nesse artigo. Vamos a eles: 

Sergio Moro renunciou ao seu cargo de juiz após ter conseguido manter o principal adversário político do 
vencedor das eleições na cadeia longe das exigências do Processo Legal, atuando na contramão da Constituição, para 

assumir como ministro da Justiça no governo vitorioso. Deltan Dallagnol, por sua vez, manifestou-se na época por 
meio de um famoso power point no qual expunha o que seria a sua visão de “Lula”, cujo nome estava colocado ao 

centro de várias bolas azuis. 
Dallagnol naquele momento chegou a dizer que ele não tinha provas do que afirmava, mas tinha “convicções”, 

como se isso devesse ser levado em conta. Moro teve um alto lucro político a partir de sua atuação marcada pelo 

rompimento com leis que regem a magistratura e o Processo Penal – e assim toda a justiça penal do país. Moro 
alcançou um objetivo político partidário e foi premiado. Dallagnol, de sua parte, na condição de promotor, rompeu 

com as leis substituindo-as por “convicções”. Ora, o valor de uma convicção sem provas é zero. Mas no caso, devido a 
todo um cenário de “messinianismo” em que o próprio Dallagnol se colocava como um salvador religioso da justiça 

(lembremos o “jejum” em nome do combate à corrupção que se tornou espetáculo midiático), alcançava-se um efeito 

simbólico imenso na população seduzida pela mística da anticorrupção. 
Aceitar convicções no lugar de provas é uma questão que implica consequências nefastas no mundo da justiça. 

Ela implica o domínio soberano e o Estado de Exceção, o poder de “quem pode mais” diante de “quem pode menos”, 
do poder de uma pessoa qualquer que pode acusar outrem daquilo que bem entender e lucrar com isso, com o logro 

que impõe aos outros. 

Esses personagens foram ungidos como heróis nacionais por grande parte da população, inclusive por outros 
personagens do judiciário e da política que deveriam ser ainda mais responsáveis pelas leis e pela Constituição de um 

país à medida que são agentes públicos. As consequências de seus atos são nefastas tanto simbólica quanto 
pragmaticamente para o país. Hoje, quando o lado oculto desses comportamentos e gestos começa a aparecer, 

vemos interesses pessoais, políticos e inclusive financeiros de agentes que deveriam zelar pela justiça muito acima 
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dela. E não é demais dizer que, no contexto da crise ética pela qual o Brasil passa como nação, muitas pessoas não 
veem problema algum também nisso, mesmo que possam, elas mesmas, virem a ser vítimas de acusações 

infundadas. Talvez as pessoas pensem que, desde que nunca aconteça com elas, o contrato social que deixa o mundo 
humano em sua órbita é dispensável. Evidentemente estamos diante de um caso em que a banalidade do mal se 

tornou explícita e cada vez mais desavergonhada. 

 3 – Moro e Dallagnol romperam com limites que seriam exigidos deles como agentes da lei e como cidadãos, 
mas são apoiados como se não existisse problema algum no modo como procederam. É como se Leis já não 

importassem. Eles, por sua vez, têm a institucionalidade e a autoridade ao seu lado e muita gente do povo os aceita 
sem crítica. De um ponto de vista ético, a parte que concerne ao povo é infinitamente problemática porque a 

população que os apoia, seja a classe que o faz em um contexto de interesses políticos e econômicos, sejam aqueles 
que o fazem em um contexto de irracionalidade, quando os atos desses agentes não apenas não favorecem os 

apoiadores como, inclusive, os prejudica, no caso, pessoas marcadas pelos preconceitos que servem de bandeira ao 

governo autoritário, é uma população que não se manifesta buscando defender a lei como aquilo que é o correto. 
Aceitam o “estado de exceção” que implica a lei criada pelo “Soberano” ao seu bel prazer como se isso fosse normal 

politicamente e socialmente falando. A posição fascistoide que adula o líder autoritário é uma questão que não se 
deve também esquecer. 

Os atos de Moro e Dallagnol são atos de uma profunda corrupção. E de uma corrupção ainda pior, porque foi 

realizada se utilizando dos discursos contra a corrupção e de uma poderosa operação para acabar com ela enquanto 
isso tudo não passava de uma cortina de fumaça. É como se os maiores corruptos pretendessem lograr a população 

dizendo que acabariam com os corruptos. É como se criminosos se elegessem prometendo acabar com criminosos. 
Como se traficantes discursassem contra traficantes e quisessem apenas tomar seu lugar. Em filosofia chamamos de 

paradoxo de Epimênides o discurso da autocontradição que implode aquilo que é dito, mas essa consciência é 

apagada no Brasil. 
Cito esses dois personagens e seus exemplos públicos e notórios de desprezo pela ética tanto ao nível individual 

relacionado aos atos dos profissionais envolvidos, quanto ao nível público pelo consentimento e aceitação, muitas 
vezes elogio e apoio, dado por um imenso público a essas atitudes. A ética como questionamento da ação e 

sustentação de princípios se torna em nossa sociedade um conteúdo e uma forma desprezadas. E, em se tratando de 
ética, não estamos diante apenas de um desinteresse que poderia não ter grandes consequências. A ética implica 

sempre muito mais e é sobre a sua falta que devemos nos ocupar mais um pouco. 

 4- A falta de importância da ética em nossa sociedade é a cada dia mais perceptível. A ética foi deixada de lado, 
não por acaso ou por falta de tempo para se falar no assunto. Ao mesmo tempo, o moralismo avança em vários 

discursos políticos e religiosos, aliás, a cada dia mais misturados. Muitas vezes o moralismo se transforma em cinismo. 
Quando um personagem mente e insiste em sustentar sua mentira como se fosse uma verdade. Ora, um conceito 

geral de ética que a distancie da mera moral pode revitalizar nossa memória acerca do tema em um contexto no qual 

o moralismo realmente parece ter vencido. E essa vitória está em ter crescido de tal modo, como ausência de reflexão 
e como astúcia, que chegou ao ponto de ter conseguido apagar a ética. 

A diferença entre ética e moral é a análise e a reflexão que definem a primeira, e o caráter irrefletido da 
segunda. Enquanto a ética dá nome à ciência da ação, a moral expõe apenas costumes e hábitos, inclusive de 

pensamento que visam apenas a manutenção de si mesmos. Nesse sentido, há algo de ideológico na moral, enquanto 
a ética deve ser sempre filosófica devido ao seu caráter reflexivo. 

O desprezo atual pela ética revela a sua falta, não como um acaso, mas como um programa. O fim da ética e seu 

desprezo aponta caminhos para um futuro específico a ser plantado no tempo presente. Esse é o futuro do poder, 
contra o futuro da democracia que, tanto mais intensa será quanto mais pensada e efetivada dentro de parâmetros 

éticos ela puder ser. 
Dizer que a ética não importa para toda uma população quer dizer que as pessoas estão a cada dia mais 

inconscientes da barbárie na qual estão lançadas. E essa inconsciência tende a aumentar a barbárie contra a qual um 

projeto de humanidade autônoma em cada um dos seus indivíduos deve sempre se realizar. Mas é um fato também 
que a ética não ajuda o poder. Ao contrário. Inclusive, ela pode ser algo perigoso para ele. Por isso, muitos preferem 

fingir que ela não é uma questão. Outros preferem agir contra ela. Todos, de qualquer modo, preferem apagar sua 
existência. 

É um fato também que pouca gente costuma refletir sobre o que seja ética, seus limites e alcances porque 

considera que a questão legal e jurídica se resolveria sem precisar recorrer a essa instância marcada pelo lugar da 
subjetividade. No entanto, sem uma reflexão sobre o uso político das instâncias subjetivas, tendemos a continuar 

submetidos às regras que hoje nos transformam em robôs, inclusive na hora do voto. 
Entendendo a ética como um campo de análise da ação e da mentalidade que a produz, devemos, por uma 

questão ética, nos perguntar diariamente por que a ética desapareceu da esfera pública e por que ela atualmente não 











————————————————————————————————————————————— 
 23 

está sendo considerada em um nível geral. Se ética não vem mais ao caso, se ninguém se importa muito com ela, é 
porque sofremos uma mutação cultural e política que precisa ser melhor pensada. É como se a separação entre ética 

e política que vemos na formulação “os fins justificam os meios” enunciada por Maquiavel há 500 anos tivesse se 
efetivado como o espírito da ação em geral que há no Brasil hoje. Mas isso precisa ser urgentemente repensado. 

Com isso, quero dizer que ética é algo da ordem do que podemos definir como sendo o “mais fundamental”, o 

que está na base, o que dá sustento às construções que podemos fazer. Isso porque todo o edifício social, bem como 
o edifício individual que somos, é insustentável sem ela. 

 5- Escrevo esse artigo em um contexto específico, quando a famosa Operação denominada Lava Jato se revela 
corrompida em sua base. Durante anos essa operação foi motivo de esperança para brasileiros que acreditavam em 

um honesto “combate à corrupção” por parte de agentes da justiça, mas acabou se revelando uma operação que 
buscava apenas perseguir e aprisionar inimigos políticos. No caso, um personagem em específico, o ex-presidente 

Lula da Silva, então pré-candidato e seguro vencedor da eleição para presidente, caso não tivesse sido injustamente 

aprisionado e impedido de concorrer. A consequência é que, em nome da “luta contra a corrupção”, se promoveu 
uma ação corrupta em si mesma e que jamais seria desmontada porque teria sequestrado o discernimento das 

pessoas. Mas apareceram jornalistas descomprometidos com os poderes vigentes e o que estava oculto veio à tona. 
As motivações que levaram a Lava Jato adiante eram de ordem moral. As pessoas estavam dispostas a pagar 

qualquer preço em nome da luta contra a corrupção. De um ponto de vista pragmático, os resultados concretos foram 

pífios em termos de “devolução” de valores aos cofres públicos. A operação custa financeiramente muito aos cofres 
públicos, sendo seus benefícios inexistentes. Até porque os efeitos da operação incluem a destruição de empresas 

estatais e também privadas e, desse modo, a perda de empregos e o desmantelamento de toda uma cadeia 
econômica. 

Esse cálculo a ser feito é fundamental. Se quisermos ver quanto custa o moralismo e as soluções messiânicas 

precisamos ficar atentos. Certamente, o fomento à filosofia e à sociologia, à educação e à formação das pessoas irá 
ajudá-las a serem mais éticas, mais comprometidas moralmente e menos moralistas. Os efeitos na economia serão 

imensos porque sabemos que a economia também precisa de ética e também se deixa levar por afetos. A ética 
implica racionalidade e preservação de valores fundamentais como direitos e dignidade humanos, liberdade e 

autonomia individuais, sem perder jamais de vista que tudo isso só poderá se sustentar em contextos de democracia. 
Ao fim e ao cabo, o desprezo pela ética é parte do desprezo à democracia, como é parte do desprezo ao outro, 

às pessoas e ao povo, desprezo que é parte essencial do jogo das posturas autoritárias a serem superadas. 
 

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 agosto de 2019. 

 

 
 

 
 


