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Promessa cumprida (WILSON LIMA) 
 

Ao assinar decreto facilitando o acesso da população às armas de fogo — por enquanto, apenas para a posse 
em casa e em empresas —, Bolsonaro restitui o direito dos cidadãos de decidir como se defender. A medida, 

porém, por si só pode não ser suficiente para conter a criminalidade 
 

 
 

USO DOMÉSTICO - Com o decreto, os cidadãos poderão ter até quatro pistolas ou revólveres guardados em casa (Crédito: 
Divulgação) 
 

EM 2017, quando ainda ensaiava os primeiros passos da sua candidatura à Presidência, o então deputado 
federal Jair Bolsonaro postou um vídeo nas redes sociais no qual se apresentava como uma espécie de garoto 

propaganda do fuzil modelo T4, da indústria brasileira de armamentos Taurus. Depois de elogios à arma, ele dizia: 

“Se eu chegar lá, você brasileiro de bem em um primeiro momento vai ter isso aqui em casa [e apontava para um 
revólver]. E você, produtor rural, vai ter esse aqui [apontando para o fuzil que propagandeava].” Na quarta-feira 16, 

Bolsonaro cumpriu o prometido ao assinar um decreto que flexibiliza a posse de armas de fogo — e que, na prática, 
garante a qualquer brasileiro maior de 25 anos a possibilidade de ter não somente um, mas até quatro artefatos 

guardados em seu lar ou estabelecimento empresarial. O texto é o primeiro passo para a desfiguração completa do 

Estatuto do Desarmamento, que virou lei em dezembro de 2003. 
Ainda que seja controversa a argumentação do governo de que o cidadão de posse de uma arma tem melhores 

condições de proteger sua propriedade e sua família da violência, Bolsonaro tem razão ao afirmar que esse era um 
desejo da sociedade que até então se ignorava. O Estatuto do Desarmamento previu um referendo, realizado em 

2005, que perguntou à população se a comercialização de armas de fogo e munições deveria ou não ser vetada. E, 

embora a intenção do governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse claramente que a consulta 
confirmasse a proibição, a população a rechaçou. “Como o povo soberanamente decidiu por ocasião do referendo de 

2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar esta arma”, disse Bolsonaro, 
mostrando a caneta esferográfica ao assinar o decreto. 
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Confiança na boa fé dos cidadãos 
 

Antes da nova regulamentação, a lei 
estabelecia que um cidadão poderia ter uma 

arma caso atestasse a sua “necessidade”. A 

justificativa, então, era verificada pela Polícia 
Federal, que autorizava ou não a posse. 

Não havia, porém, critérios objetivos para 
aferir a solicitação. O decreto estabelece esses 

requisitos e tira da Polícia Federal a atribuição 
de conferir previamente a necessidade da posse 

de arma. Ela passa a ser meramente 

declaratória, seguindo o princípio de que a 
palavra do cidadão tem fé. Na prática, para se 

ter uma arma agora, basta ser maior de 25 
anos, fazer um curso de tiro, apresentar um 

atestado de bons antecedentes criminais e 

psicológicos e viver em uma unidade da 
federação com uma taxa de homicídio superior a 

10 por 100 mil habitantes — todos os estados 
brasileiros se encaixam nesse quesito. 

A lei permite que a pessoa tenha até quatro 

armas. O prazo de registro do armamento, antes 
de cinco anos, passou para dez anos. Para 

pessoas com filhos (crianças ou adolescentes) e 
que convivam em casa com portadores de 

deficiência mental, será preciso declarar que 
têm um cofre ou algum lugar seguro para 

guardar a arma. 

Além disso, o decreto também institui a boa 
fé no ato do pedido ao acesso à arma. Em linhas 

gerais: o cidadão não precisará mais provar que 
aquilo que ele alega é verdade. Se passar a 

valer como regra geral, poderá ser um avanço 

importante. Em democracias mais evoluídas, 
como os Estados Unidos, esse princípio diminui 

a burocracia e a necessidade de documentação 
para provar o que se declara. Trata-se de um 

passo relevante rumo ao desmantelamento da 
cultura cartorial brasileira. 
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COMO FAZER FRENTE A ISSO? O armamento de organizações criminosas inclui artefatos de uso exclusivo do Exército 
(Crédito:Divulgação) 

 
Se alguém for flagrado mentindo na declaração estará sujeito à pena de um a dois anos de prisão, mais multa. 

“Temos, sim, uma vitória. Apenas estamos determinando o que já estava previsto no Estatuto do Desarmamento. 
Simples assim”, comemorou o deputado Alberto Fraga (DEM-DF), atual líder da Bancada da Bala no Congresso. 

Especialistas em segurança pública preocupam-se, porém, com o fato de que a instituição do princípio da boa fé se 

inicie por um tema tão delicado quanto a posse de armas de fogo. Nenhum integrante de facção que ainda não tenha 
ficha suja vai se declarar criminoso diante de um Policial Federal. E não há a garantia de que não venha a usar um 

parente ou amigo sem passagem na polícia para adquirir armas para ele. 
Por essa e outras razões, o decreto desagradou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que queria menos 

flexibilidade na liberdade para a posse de arma. Um dos pontos aos quais Moro se opunha era a licença para que cada 
cidadão possa comprar até quatro armas. Ele preferia um limite de duas armas por pessoa. Até mesmo integrantes da 

Bancada da Bala, como Fraga, admitem nos bastidores que a liberação de quatro armas foi excessiva. Até porque o 

decreto fala em quatro por pessoa, não por propriedade. Moro também pretendia incluir no texto a possibilidade de 
negar o registro com base em “fundadas suspeitas” de informações falsas ou de que o requerente fosse ligado ao 

crime, não apenas no caso de antecedentes criminais comprovados. 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2019/01/52-2.jpg










————————————————————————————————————————————— 
 5 

 
 

Loja de armas em São Paulo (Crédito:MIGUEL SCHINCARIOL)MIGUEL SCHINCARIOL 
 

No campo bolsonarista há também aqueles que consideram o decreto muito tímido (leia entrevista abaixo). 
Integrantes da Bancada da Bala já discutiam na quarta-feira estabelecer em lei uma redução do limite de idade de 25 

para 21 anos. E esperam poder aprovar também maior flexibilização para o porte, ou seja, a possibilidade dos 

cidadãos sairem às ruas armados. O aumento no número de armas nas ruas, porém, tem o potencial de desagradar 
outra base de apoio a Bolsonaro: a polícia, que enfrentaria um aumento no risco na abordagem de suspeitos. “O porte 

tem que ser mais restrito”, diz Flávio Werneck, presidente do Sindicato dos Policiais do Distrito Federal. 
 

 

Clube de tiro no Rio de Janeiro. A procura por licenças de posse de armas aumentou no País (Crédito:MAURO PIMENTEL) 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2019/01/49-2.jpg
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Cidadãos armados podem até se sentir mais seguros diante da crescente bandidagem, mas o fato é que 
dificilmente a liberação da posse e mesmo do porte de armas podem ser vistas como solução para a criminalidade — 

assim como o desarmamento também não resolveu o problema. Mas não se pode negar que, ao cumprir sua primeira 
promessa de campanha, Bolsonaro restituiu, na prática, o direito dos cidadãos de decidir como se defender. 

 

“Foi uma decepção” 
 

 

 

MILITANTE DA BALA Bene Barbosa, do MVB, considerou o decreto acanhado (Crédito:Divulgação) 
 

Ativista em prol do uso liberado de armas, o advogado e presidente da ONG Movimento Viva Brasil (MVB) 
Benedito Gomes Barbosa Junior, conhecido como Bene Barbosa, acha que a nova lei é tímida. Para ele, o cidadão que 

vive em áreas violentas deveria ter o direito de sair de casa armado. Ele critica Bolsonaro, que cumpriu uma promessa 
de sua campanha apenas em parte ao deixar os aspectos mais delicados de seu “decreto do armamento” para o 

Congresso. 
 

O que o senhor achou do novo decreto que flexibiliza a posse de armas? 
 

Foi tímido. Não atingiu a expectativa. As pessoas queriam mudanças mais profundas. Não entramos na questão do 
porte de armas, ficando só na posse. Foi uma decepção. 
 

Qual o problema com a nova lei? 
 

O Estatuto do Desarmamento descrevia que o cidadão, para comprar uma arma, precisava declarar a efetiva 

necessidade. Bolsonaro poderia ter acabado com a necessidade dessa comprovação, que é declaratória, mediante 
decreto. 
 

Em quais situações o cidadão poderia ter porte de arma? 
 

Bolsonaro poderia ter estabelecido regras mais objetivas. A taxa de homicídios acima de 10 por 100 mil habitantes 

deveria ser critério para porte, em vez de apenas posse. É o que muita gente esperava. Na maioria das vezes, os 
homicídios não ocorrem dentro de casa, mas nas ruas, onde o cidadão está mais vulnerável. Sem porte, o cidadão 

que vive em um ambiente violento continuará ameaçado. Esse critério deveria ser modificado. 
 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2019/01/51-2.jpg
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A permissão para civis usarem calibres mais potentes era esperada? 
 

Sim. Seria possível por meio de um simples decreto. Mas seria necessário negociar com o Exército, que cuida disso 
desde os tempos de Getúlio Vargas. Se levarmos em conta que criminosos não têm limitação de calibre, não vejo 

razão para o cidadão tê-la. Matar, todos os calibres matam. Só que usar um calibre “anêmico” em situação de legítima 
defesa reduz a chance de parar um criminoso antes que ele atire. 

 
O fim do Estatuto do Desarmamento terá novos capítulos? 
 

A discussão está longe de acabar. O presidente cumpriu uma promessa de campanha, mas jogou para o Congresso 

um tema incendiário que deve se acirrar. A sensação é de que não foi feito o suficiente. 
 

WILSON LIMA é jornalista e escreve para esta publicação. Revista ISTO É, janeiro de 2019. 

 

INSUFICIENTE, INEFICIENTE E INEFICAZ - A violência do Estado brasileiro 

(ARLENE LAURENTI e GIANE MARIA DE SOUZA) 
 

A quem interessa manter a insuficiência, a ineficiência, a ineficácia ou até a eliminação das políticas 

públicas em áreas como saúde, educação, cultura, segurança, mobilidade urbana, infraestrutura, 
saneamento básico? Se um governo não está disponível para aprimorar e assegurar políticas que 

visem melhorias da vida de seus cidadãos, a quem ele serve? 

 
ESTADO e governo são aparatos distintos de poder. O Estado em sentido estrito se faz representar para os 

cidadãos por meio das suas instituições. Os governos atuam no comando político das instituições públicas de 
forma direta, por intermédio de seus gestores na operacionalização das políticas.  

No Brasil há uma percepção da sociedade de que o Estado não se faz presente em algumas áreas, 
principalmente em sua dimensão material. As “ausências” podem ser part icularmente percebidas na cultura, 

educação, saúde, uso e ocupação da terra, no transporte e na mobilidade urbana. Estar ausente ou presente, em 

se tratando de políticas públicas tem se confirmado uma escolha política.  
Há uma intencionalidade explícita quando os governos não investem em determinados tipos de política 

pública. Os abandonos são propositais. Como estratégia de governo, não investir é a mesma coisa que deixar 
acabar. Os argumentos para o abandono são comumente justificados com falácias sobre a ineficácia dos 

equipamentos públicos e a morosidade de sua operacionalização. 

A não destinação de recursos para determinadas áreas faz com que assistamos espaços públicos sendo 
sistematicamente deteriorados, museus sendo transformados em ruínas e cinzas, a inexistência de saneamento 

básico, edificações escolares decadentes, professores mal remunerados, universidades e hospitais sem 
infraestrutura adequada, unidades de saúde sem médicos e transporte público precário. A presença política do 

Estado nestas instituições públicas é percebida pelas formas e pelas escolhas de gestão. 

Para a população, umas das formas mais atuantes de demonstração do Estado é a sua completa ausência em 
áreas cruciais para o desenvolvimento humano e social. O não investimento em direi tos básicos aumenta o nível 

de desigualdade social pela qual o Brasil é mundialmente conhecido.  
Friedrich Engels (1820-1895) estudou as raízes da desigualdade social na obra “A situação da classe operária 

na Inglaterra”, e avaliou que a Lei dos Pobres, aprovada em 1601 no reinado de Elisabeth, não resolvia o 
problema da pobreza. Esta Lei estabelecia como dever do Estado, conceder assistência e subsídios mínimos aos 

pobres por meio de gêneros alimentícios e moedas. Para o autor, a assistência dada pelo Estado mal mantinha 

vivos os súditos da rainha. 
Enquanto para Engels não havia razão para sua naturalização da desigualdade social, para Thomas Malthus 

(1766-1834) a promoção da pobreza e da miséria era parte do processo natural. A teoria malthusiana preconizava 
que a assistência prevista na Lei dos Pobres não tinha sentido. Sua intenção era eliminar a assistência social feita 

pelo Estado, sob o argumento de que a Lei só favorecia a preguiça e condenava as pessoas à dependência.  

Na Inglaterra, no século 19, com a consolidação da Revolução Industrial, houve um agravamento da pobreza, 
mesmo com o avanço tecnológico. Um contexto marcado por sublevações sociais e novas formas de proteção 

social, muitas delas inspiradas na teoria malthusiana de controle demográfico da população. 
O pensamento malthusiano encontrou nas classes mais favorecidas muitos adeptos. Desta forma, a classe 

que possuía o poder socioeconômico impôs aos indivíduos a harmonização das necessidades aos recursos 
materiais e humanos geridos dentro da lógica da escassez, ou seja, eles receberiam assistência, pouca ou 
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nenhuma. Consolidou-se aí, portanto, uma compreensão perversa da relação do Estado, governo e sociedade por 
intermédio da preservação da estrutura desigual das necessidades humanas, limitadas à manutenção da existência 

física dos indivíduos. 
Este é apenas um exemplo citado a 

partir da obra de Engels. Existem na 

história da humanidade, diferentes 
realidades e contextos quando tratamos 

de direitos sociais. A partir deste 
exemplo entendemos que o capitalismo 

em suas diversas fases, quando amplia o 
desenvolvimento científico e tecnológico, 

sacrifica e submete a classe que não 

possui capital, mas vende sua força de 
trabalho para ele, condenando-a a lutar 

quotidianamente pela satisfação de suas 
necessidades mínimas. Sem uma ação 

efetiva do Estado para eliminar a 

desigualdade social, a provisão dos 
direitos dos indivíduos e o seu acesso aos 

bens materiais de forma ampla e 
igualitária, não acontece. 

 
Policiais Militares durante o ato Movimento 
Passe Livre contra o aumento das tarifas de 
ônibus e metrô em SP (foto: Romerito 
Pontes) 

  
Para trazermos esta perspectiva de 

análise aos tempos atuais, pensemos por 
um momento no acesso dos indivíduos 

pertencentes à classe social de baixa 
renda ou sem renda, à saúde pública. 

No caso do setor de saúde, ao 

olharmos para o cotidiano e ao 
realizarmos uma leitura atenta das 

informações veiculadas pela imprensa, 
constatamos que a população pobre, 

miserável e de baixa renda não tem tido 

acesso ao atendimento de suas 
necessidades básicas. 

Nada ilustra melhor isto do que as 
matérias jornalísticas diárias que expõem 

de forma reveladora o caráter 
problemático das políticas de saúde 

promovidas pelo Estado, que subjuga as 

necessidades dos indivíduos às restrições de seu próprio funcionamento. Só para exemplificar citamos a 
superlotação dos pronto atendimentos dos hospitais, os agravos à saúde dos portadores de doenças crônicas que 

poderiam ser prevenidos e a negação do acesso a tratamentos que poderiam salvar a vida dos pacientes  com 
quadro clínico grave. 

O que constatamos no discurso dos gestores públicos é que eles sustentam que existem muito mais pessoas 

para serem atendidas em suas necessidades básicas do que disponibilidade de recursos do Estado. Todavia, ao 
olharmos para os segmentos da população pertencentes às classes sociais de alta renda observamos que elas têm 

tido amplo acesso aos serviços de saúde por meio dos setores privados, pagando-os, ao passo que, as classes 
menos favorecidas dependem, por incapacidade financeira, exclusivamente do Estado que vem se mostrando 

deliberadamente omisso ou ausente, determinando um agravamento da desigualdade social.  

Ao observar que as classes sociais localizadas na base da pirâmide não podem se qualificar para a cidadania e 
ter o direito à saúde garantido, é possível identificar no século 21 a permanência das concepções malthusianas 
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sob a forma do Estado liberal. Sendo assim, a ideia do Estado liberal como promotor e provedor das políticas 
públicas em sintonia com as necessidades do conjunto da sociedade, é incompatível. 

O que de fato ocorre é que o Estado liberal em sua transformação histórica tem sobreposto 
permanentemente os interesses do mercado aos interesses dos mais fracos e dos mais pobres.  

Dois exemplos são suficientes para identificar a lógica de mercado adotada pelo Estado liberal no setor 

público de saúde. O primeiro, diz respeito ao acesso às tecnologias mais complexas de diagnóstico e tratamento. 
Ao realizar uma leitura do Relatório de Gestão de 2017 da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde 

do Brasil, publicado em 2018, surpreendemo-nos com a constatação de que, apesar de um volumoso e 
representativo gasto de recursos públicos destinados para os setores privados detentores dessas tecnologias, 

aproximadamente em torno de 2% da população tem acesso à ela. Ressalva-se, portanto, que as pessoas não 
possuem êxito no acesso aos serviços de alta tecnologia, apesar da pesada carga financeira que ela impõe aos 

cofres públicos. Estas pessoas literalmente são alijadas da possibilidade de tratamento de suas morbidades ou são 

submetidas à sacrifícios hercúleos na busca de atendimento no serviço privado. Alternativas como a criação de 
serviços estatais de alta tecnologia para o setor de saúde pública são desprezadas pelos gestores, o que tem 

garantido os interesses dos serviços privados e os altos custos destes.  
Conforme dados divulgados pela Agência de Notícias do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), a 

pobreza no Brasil aumentou e atingiu o número de 54, 8 milhões de brasileiros. Isso significa um aumento de 

mais de dois milhões de pessoas em 2017 que viviam com menos de R$ 406 por mês e um acréscimo de 25,7 
para 26,5% no nível de pobreza dos brasileiros. A metodologia utilizada pelo IBGE foi a mesma adotada pe lo 

Banco Mundial, que considera rendimentos abaixo de US$ 5,5 dólares diários, um risco para o ser humano em 
qualquer lugar do mundo. 

O segundo exemplo diz respeito ao alto preço dos medicamentos em razão da proteção patentária que 

resguarda os interesses dos grandes monopólios farmacêuticos e impede o acesso dos mais pobres aos insumos e 
medicamentos. O Estado ao não buscar soluções para o problema da falta de acesso a tais insumos revela a sua 

opção política em privilegiar os lucros das grandes corporações, na medida em que tais empresas demandam para 
o Estado apenas seus interesses lucrativos. Como resultado, a igualdade de acesso inexiste para as classes de 

baixa renda. Aqui encontramos novamente, em lugar da imparcialidade da abordagem política no senti do da 
autonomia do Estado em relação ao mercado, a operacionalização de políticas públicas na lógica da escassez.  

Indagamos, finalmente, a quem interessa manter a insuficiência, a ineficiência, a ineficácia ou até a 

eliminação das políticas públicas em áreas como saúde, educação, cultura, segurança, mobilidade urbana, 
infraestrutura, saneamento básico? Se um governo não está disponível para aprimorar e assegurar políticas que 

visem melhorias da vida de seus cidadãos, a quem ele serve? O cidadão empobrecido caminha para o Estado toda 
vez que se dirige à unidade de saúde, ao hospital ou quando leva seu filho à escola. Ele se ressente da presença 

do Estado quando sacoleja dentro de ônibus lotados, quando cai de bicicleta em ruas esburacadas, quando a água 

não entra na sua casa ou quando é acometido por uma doença devido à falta de saneamento básico no seu 
munícipio. 

Há uma escolha do Estado em conceder de forma paliativa, ou muitas vezes em não conceder, direitos que 
possam efetivamente acabar com a pobreza ou eliminá-la por completo. O cidadão que repete que foi abandonado 

pelo Estado, deve entender que o Estado está presente na escassez e no abandono. Investir ou não são questões 
de decisões políticas. Acabar com a pobreza também. Qualificar os equipamentos públicos e garantir um serviço 

eficiente ao cidadão também é uma opção política. O “seu” José e a dona Maria não têm condições para 

fazer lobbies no Senado e no Congresso Nacional para que os deputados e senadores defendam seus direitos, em 
condições paritárias aos  ruralistas, às escolas privadas e às grandes corporações. Eles acreditam que o voto 

concedido aos seus representantes seja a garantia dos seus direitos atendidos. Na prática, no entanto, o que 
vemos é a continuação da lógica perversa do controle social de Malthus, por meio da manutenção da escassez e 

da restrição do acesso aos bens e direitos. Morte aos pobres, morte aos seus direitos sociais e trabalhistas, morte 

aos serviços públicos gratuitos. Uma das expressões mais perversas dessa lógica é a completa morte da 
aposentadoria para os pobres, conforme o novo projeto que se desenha pelo atual governo. O combate à pobreza 

se traduz na violência com que são atacados os direitos humanos, peculiar e emblematicamente, por exemplo, nas 
limitações impostas aos povos autóctones do Brasil. Os Direitos Humanos, se traduzem no respeito à diversidade 

cultural, religiosa, social, mas também no dever do Estado em assegurar de forma ampla, democrática e irrestrita 

os direitos fundamentais à existência humana. 
A presença do Estado se faz pela ausência de política específica para os mais pobres e gera a violência, o 

abandono e a insegurança social. Certa vez, lemos uma frase atribuída a Frei Beto, de que no Brasil, lutar pelos 
direitos humanos chegava a ser uma utopia, porque ainda estávamos lutando pelos direitos animais de existir, 

comer, vestir, habitar e viver em segurança. 
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Os espectros dos autoritarismos se instalam por meio da barbárie institucionalizada e das violências públicas 
orquestradas e percebidas nos bens públicos precarizados, nas ações de extinção dos direitos, no silenciamento da 

oposição e na negligência ou gestão administrativa sectária em alguns gestores. As escolhas políticas autoritárias, 
neste caso, demarcam as relações de divisão social que uma sociedade deseja manter ou eliminar. Por enquanto, 

temerosa e lamentavelmente, somente os pobres e os serviços públicos usados pelos pobres estão na mira de 

extinção do atual governo. É fundamental que as forças democráticas mundiais estejam atentas à atual  conjuntura 
político-social no Brasil; os brasileiros sozinhos, não darão conta de brecar o avanço das ações que vêm 

promovendo e aprofundando as desigualdades sob o ritmo da condução de um governo ultraliberal que lhes 
impõe a perda, com velocidade nunca vista em sua história, de direitos e garantias conquistados em pretérito 

muito próximo. 
 

 

ARLENE LAURENTI é enfermeira. Mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina e 

Professora universitária no curso de Enfermagem do Instituto Luterano Bom Jesus/IELUSC. GIANE MARIA DE 

SOUZA é professora, servidora pública municipal da área da cultura, mestre em Educação pela Unicamp e 
doutoranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Jornal LE MONDE DIPLOMATIQUE 

BRASIL, janeiro de 2019. 
 

O trabalhador está nu – ou quase (TARSO DE MELO) 
 


 

Tornou-se comum, em tatuagens, camisetas, hashtags, trazer para o cotidiano do trabalho o que se exigia de 
atletas de alto rendimento (Arte: Andreia Freire/Revista CULT). 
 

PROLETARIZAÇÃO: creio que esta será uma palavra-chave no vocabulário daqueles que pretendem entender o 

que aconteceu no Brasil (não apenas, mas aqui é nosso caso) nos últimos anos e, mais ainda, daqueles que estão 
dispostos a acompanhar as formas novas e mais terríveis que a relação entre capital e trabalho está assumindo em 

nosso país. Nunca houve, de fato, “paraíso” na vida do trabalhador assalariado, mas quem goza(va) da dupla CTPS & 

CLT já viveu momentos melhores do que indicam os movimentos dos últimos anos, com a aprovação da “reforma 
trabalhista” de Michel Temer, e as propostas do novo governo para os próximos anos. 

Não precisamos dar muitas voltas, porque o novo presidente é alguém que se elegeu defendendo uma “carteira 
de trabalho verde e amarela” para quem “quer trabalhar sem ter direitos” e, junto com seu staff, fala abertamente da 

extinção de todas as instituições ligadas à defesa dos trabalhadores – do Ministério do Trabalho à Justiça do Trabalho, 

https://revistacult.uol.com.br/home/tag/direitos-humanos/
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dos sindicatos às centrais sindicais, dos partidos de esquerda ao Ministério Público do Trabalho. Em suma, seu desejo 
nada secreto é extirpar “trabalhador” e outras palavras “vermelhas” do dicionário. Não apenas do dicionário… 

Para tanto, o discurso é o mesmo a que sempre recorrem os defensores de “mais liberdade” na relação entre 
patrão e empregado, para salvar os empregos e garantir a competitividade das empresas e, assim, do país: “o Estado 

protege demais os (coitadinhos dos) trabalhadores e sacrifica o (generoso) empresariado”. Esta talvez seja a parte 

mais amarga do discurso para quem estuda de perto o que acontece dentro das relações reais de trabalho no Brasil e 
mesmo nos casos que chegam ao Judiciário, porque a vida do trabalhador, mesmo registrado e nas grandes 

empresas, não é mole. 
Um exemplo? Dias atrás, conversei com um motorista de guincho, que trabalha para uma empresa terceirizada a 

serviço da seguradora de um grande banco. Ele deve ter entre 50 e 60 anos, seguramente, e fica à disposição dentro 
do caminhão-guincho no mínimo 12 horas por dia, 6 dias por semana. Sim, uma jornada mínima semanal de 72 

horas. Mínima, sim, porque ele me disse que, enquanto está dentro do seu horário, tem que atender novos chamados 

de socorro, que nunca sabe quanto tempo demandarão, estendendo normalmente sua jornada para 14 ou 16 horas. 
Em alguns dias, já chegou a “virar” de uma jornada para outra, sem voltar para casa. 

A semana, no relógio, tem 168 horas. E estamos falando de um trabalhador que fica em torno de 100 horas por 
semana dentro de um caminhão. Um trabalhador à moda antiga, com registro em carteira. Essa jornada absurda seria 

bastante fácil de comprovar num processo judicial, mas, segundo ele me contou, poucos de seus colegas de trabalho 

chegam a processar a empresa, porque têm medo de ficar com o “nome sujo” num mercado concentrado por poucos 
patrões. Seu atual empregador, por exemplo, tem 70 caminhões apenas atendendo a seguradora do grande banco e 

ele calcula que sejam uns 100 motoristas, todos registrados e trabalhando 100 horas por semana. 
Posso assegurar que não é uma situação excepcional e também que a tendência, nos próximos anos, é que 

façam de tudo para que esse motorista passe a ter vergonha do seu “privilégio” de ter uma carteira de trabalho azul. 

Este, aliás, é um movimento que vem de muito tempo, mas que vai ganhando contornos cada vez mais perversos. 
Como demonstra cuidadosamente o sociólogo Ricardo Antunes, professor da Unicamp, em seu novo livro (O privilégio 

da servidão, lançado pela Boitempo), “os jovens de hoje, qualificados ou não, nativos ou imigrantes, se tiverem sorte 
terão o privilégio de serem servos”, porque a eliminação dos direitos trabalhistas, em todo o mundo, vem como uma 

avalanche sobre o modelo de relação trabalhista que conhecemos. 
E é justamente aí que temos que voltar a pensar a importância do que acontece nas relações de trabalho para as 

demais relações que se estabelecem numa sociedade capitalista. Quero dizer: a forma como o trabalhador é tratado, 

com mais ou menos justiça, mais ou menos dignidade, mais ou menos segurança, é a forma que a sociedade vai 
assumir no geral. Quando uma sociedade relega os trabalhadores à própria sorte, não demora para que os efeitos 

dessa decisão sejam sentidos na vida de todos, mesmo daqueles que conseguem passar de helicóptero sobre nossas 
cabeças. 

Não é algo tão simples e mecânico, mas, no geral, funciona como uma via de mão dupla: melhores condições de 

trabalho criam sociedades melhores, piores condições de trabalho criam sociedades piores. Não podemos negligenciar 
essa relação. Olhando ao redor, aqui no ABC paulista, por exemplo, é evidente o efeito que longos ciclos de empregos 

formais, com bons salários, respeito a direitos, acesso à justiça etc., deixam para as cidades ricas em que vivemos: 
desiguais, claro, com grandes problemas e massas de excluídos, mas ricas, com grande parte de seu território 

ocupado por boas casas, prédios de diversos padrões, infraestrutura pública (em saúde, educação etc.), lojas e 
serviços de todos os níveis. Tem muito a ser discutido aí, claro, mas é fácil encontrar, nas ruas, o resultado dos bons 

empregos da região. 

O que chamamos de classe média, por aqui, é resultado, em grande medida, de conquistas relacionados a bons 
empregos anteriores, de outras gerações da família ou em outras etapas da vida. É muito fácil encontrar nessa classe 

diversos exemplos de pais (migrantes e imigrantes) metalúrgicos que formaram os filhos em Engenharia, Direito e 
outros cursos superiores, têm casa, carro, aposentadoria, etc. Famílias que fizeram seu patrimônio recebendo 13 

salários por ano, tendo plano de saúde, previdência social e, em muitos casos, também condições de pagar planos de 

previdência privada. Tudo isso, a rigor, fruto da dupla CTPS & CLT durante as décadas passadas. 
Outro ponto a ser pensado, no entanto, é por que essa classe média, mesmo aquela que é ainda assalariada ou 

que, por várias gerações, foi bem tratada pelos direitos do trabalhador, não se considera mais “trabalhadora” e agora 
faz o elogio, um tanto ingrato e desmemoriado, do “trabalhador nu”, como eu gosto de chamar essa figura em 

ascensão: o empreendedor de si mesmo, sem direitos, sem patrão, ou melhor, com múltiplos patrões sem vínculo 

formal, recebendo apenas e tão-somente pelas “horas de serviço efetivamente prestado”. É o “pejota”, o “frila”, o 
“colaborador”, todas essas figuras que encontramos por aí – e em que nos transformamos. 

Esse divórcio do trabalhador com sua história familiar, pessoal ou mesmo com sua condição atual, olhando para o 
sistema protetivo do trabalho como se fosse uma máquina inimiga dos seus interesses, rejeitando nela a afirmação de 

que pertence a algo que se chama “classe trabalhadora”, tem uma longa gestação, múltiplas causas, e não cabe aqui 

https://revistacult.uol.com.br/home/a-greve-e-o-que-significa-ter-direitos-hoje/
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mergulhar nos detalhes, mas é possível anotar: o silêncio que se segue à afirmação de que “os trabalhadores têm 
direitos demais” é resultado de um longo trabalho de “demonização da classe trabalhadora” por políticos, 

empresários, grande mídia e outros poderosos interessados na desarticulação da resistência dos trabalhadores à 
forma como o capital gosta de passear sobre nossos direitos. 

Nesse sentido, vale acompanhar o trabalho do jovem escritor britânico Owen Jones, que tem investigado em 

detalhe e combatido essa “demonização”, nas múltiplas formas que ela assume. Jones nasceu em 1984, estudou 
História e é autor de dois livros de grande sucesso, Chavs (2011) e The Establishment (2014), que ainda não têm 

edição brasileira. São muitas as pontes que podemos fazer entre tatcherismo e bolsonarismo, sob o guarda-chuva 
comum do neoliberalismo, a partir de seus livros. 

Entre outros discursos destrutivos, o bolsonarismo soube se alimentar também da demonização da classe 
trabalhadora, segundo a qual o sucesso no trabalho é uma questão de desempenho individual, o desemprego e a 

pobreza são problemas pessoais, a solidariedade é um mal, os benefícios sociais estimulam a ociosidade, e por aí vai. 

À sombra dessas “verdades”, é claro que o perfil dos governos e governantes deve ser outro: não mais aquele que 
representa uma classe, mas o empresário de sucesso. O vencedor. Curiosamente, o novo presidente não é uma coisa 

nem outra, mas conseguiu se eleger contra a “ameaça” de que os “vermelhos” voltassem ao cargo. 
É com isso que temos que lidar. E o enfrentamento, agora e sempre, passa pelo mesmo lugar: é apenas como 

classe que os trabalhadores conseguirão resistir à destruição não apenas de seus direitos, mas de seus corpos, de 

seus sonhos, de suas chances. O trabalhador nu, sem qualquer direito antes, durante ou depois de começar a 
trabalhar, não tem como resistir. Nada lhe cobre, nem mesmo a palavra “trabalhador”, então fica muito fácil atingir 

sua vida – isolada e indefesa. 
Não é por acaso que hoje se tornou tão comum, em tatuagens, camisetas, bonés, hashtags, trazer para o 

cotidiano do mundo do trabalho o que se exigia de soldados em guerra, atletas de alto rendimento e outras pessoas 

sujeitas a grandes sacrifícios (o motorista de guincho a que me referi tinha a palavra “fé” em vários lugares dentro da 
cabine do caminhão; por todo lado se lê “no pain no gain”, “resiliência”, coisas assim). Não é um bom sinal que a luta 

pela sobrevivência diária seja vista, por tantas pessoas, de diversas gerações, como um desafio sobre-humano. É sinal 
de que os “indivíduos” estão buscando apenas dentro de si e até noutro mundo aquilo que podem encontrar nos 

demais trabalhadores ao seu redor: a força que têm quando se unem. 
 

TARSO DE MELO é poeta e advogado, doutor em Filosofia do Direito pela USP. É um dos coordenadores do ciclo de 

leituras de poesia Vozes Versos (Tapera Taperá) e do selo Edições Lado Esquerdo. Autor e organizador de diversos 
livros de poesia, crítica literária e teoria do direito. Revista CULT, janeiro de 2019. 
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O homem mediano assume o poder (ELIANE BRUM) 
 

O que significa transformar o ordinário em “mito” e dar a ele o Governo do país? 
 

 
 

O presidente Jair Bolsonaro. ERALDO PERES AP 
 

DESDE 01 de janeiro de 2019, o Brasil tem como presidente um personagem que jamais havia ocupado o poder 

pelo voto. Jair Bolsonaro é o homem que nem pertence às elites nem fez nada de excepcional. Esse homem mediano 

representa uma ampla camada de brasileiros. É necessário aceitar o desafio de entender o que ele faz ali. E com que 
segmentos da sociedade brasileira se aliou para desenhar um Governo que une forças distintas que vão disputar a 

hegemonia. Embora existam várias propostas e símbolos do passado na eleição do novo presidente, a configuração 
encarnada por Bolsonaro é inédita. Neste sentido, ele é uma novidade. Mesmo que seja uma difícil de engolir para a 

maioria dos brasileiros que não votou nele, escolhendo o candidato oposto ou votando branco, nulo ou simplesmente 

não comparecendo às urnas. Bolsonaro encarna também o primeiro presidente de extrema direita da democracia 
brasileira. O “coiso” está no poder. O que significa? 

Quando Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Palácio do Planalto pela primeira vez, na eleição de 2002, depois de 
três derrotas consecutivas, foi um marco histórico. Quem testemunhou o comício da vitória na Avenida Paulista, tendo 

votado ou não em Lula, compreendeu que naquele momento se riscava o chão do Brasil. Não haveria volta. Pela 
primeira vez um operário, um líder sindical, um homem que fez com a família a peregrinação clássica do sertão seco 

do Nordeste para a industrializada São Paulo de concreto, alcançava o poder. Alguém com o “DNA do Brasil”, como 

diria sua biógrafa, a historiadora Denise Paraná. 
O Lula que conquistou o poder pelo voto era excepcional. “Homem do povo”, sem dúvida, mas excepcional. Um 

líder brilhante, que comandou as greves do ABC Paulista no final da ditadura militar (1964-1985) e se tornou a figura 
central do novo Partido dos Trabalhadores criado para disputar a democracia que retornava depois de 21 anos de 

ditadura. Independentemente da opinião que cada um possa ter dele hoje, é preciso aceitar os fatos: quantos homens 

com a trajetória de Lula se tornaram Lula? 
Lula era o melhor entre os seus, o melhor entre aqueles que os brancos do Sul discriminavam com a pecha de 

“cabeça chata”. Se sua origem e percurso levavam uma enorme novidade ao poder central de um dos países mais 
desiguais do mundo, a ideia de que aquele que é considerado o melhor deve ser o escolhido para governar atravessa 

a política e o conceito de democracia. Não se escolhe um qualquer para comandar o país, mas aquele ou aquela em 
que se enxergam qualidades que o tornam capaz de realizar a esperança da maioria. Neste sentido, não havia 

novidade. Quando parte das elites se sentiu pressionada a dividir o poder (para manter o poder), e depois da Carta ao 

https://brasil.elpais.com/tag/jair_messias_bolsonaro/a
https://brasil.elpais.com/tag/luiz_inacio_da_silva
https://brasil.elpais.com/tag/palacio_do_planalto
https://brasil.elpais.com/tag/dictadura_brasilena
https://brasil.elpais.com/tag/pt_partido_trabajadores_brasil
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Povo Brasileiro assinada por Lula garantindo a continuidade da política econômica, era o excepcional que chegava ao 
Planalto pelo voto. 

O que a chegada de Lula ao poder fez pelo Brasil e como influenciou o imaginário e a mentalidade dos brasileiros 
é algo que merece todos os esforços de pesquisa e análise para que se alcance a justa dimensão. Mas grande parte já 

foi assimilada por quem viveu esses tempos. Os efeitos do que Lula representou apenas por chegar lá sequer são 

percebidos por muitos porque já foram incorporados. Já estão. Como disse uma vez o historiador Nicolau Sevcenko 
(1952-2014), em outro contexto: “Há coisas que não devemos perguntar o que farão por nós. Elas Já fizeram”. 

Marina Silva, derrotada nas últimas três eleições consecutivas, em cada uma delas perdendo uma fatia maior de 
capital eleitoral, seria outra representante inédita de uma parcela da população que nunca ocupou a cadeira mais 

importante da República. Diferentemente de Lula, como já escrevi neste espaço, Marina encarna um outro amplo 
segmento de brasileiros, muito mais invisível, representado pelos povos da floresta. Carrega no corpo alquebrado por 

contaminações e também por doenças que já não deveriam existir no Brasil uma experiência de vida totalmente 

diversa de alguém como Lula e outros pobres urbanos. Mas este é o passado de Marina. 
 

Cada brasileiro conhece vários Jair Bolsonaro – ou tem um na família 
 

A mulher negra, que se alfabetizou aos 16 anos e trabalhou como empregada doméstica depois de deixar o 

seringal na floresta amazônica, empreendeu uma busca pelo conhecimento acadêmico e hoje fala mais como uma 

intelectual da universidade do que como uma intelectual da floresta. Também deixou a Igreja Católica ligada 
à Teologia da Libertação para se converter numa evangélica genuína, daquelas que vivem a religião no cotidiano em 

vez de instrumentalizá-la nas eleições, como tantos pastores neopentecostais. Se Marina tivesse conseguido chegar ao 
poder, ela representaria toda essa complexa trajetória, mas também encarnaria uma excepcionalidade entre os seus. 

Quantas mulheres com o percurso de Marina se tornaram Marina? 

Jair Bolsonaro, filho de um dentista prático do interior paulista, oriundo de uma família que poderia ser definida 
como de classe média baixa, não é representante apenas de um estrato social. Ele representa mais uma visão de 

mundo. Não há nada de excepcional nele. Cada um de nós conheceu vários Jair Bolsonaro na vida. Ou tem um Jair 
Bolsonaro na família. 

 

Na campanha, Bolsonaro não deveria parecer melhor que seus eleitores, mas igual 
 

Durante as várias fases republicanas do Brasil, a candidatura e os candidatos foram acertos das elites que 

disputavam o poder – ou resultado de uma disputa entre elas. O mais popular presidente do Brasil do século 
20, Getúlio Vargas (1882-1954), que em parte de sua trajetória política foi também um ditador, era um estancieiro, 

filho da elite gaúcha. Ainda que tenha havido alguns presidentes apenas medianos durante a República, eram por 
regra homens oriundos de algum tipo de elite e alicerçados por ela. 

Lula foi exceção. E Bolsonaro é exceção. Mas representam opostos. Não apenas por um ser de centro esquerda e 

outro de extrema direita. Mas porque Bolsonaro rompe com a ideia da excepcionalidade. Em vez de votar naquele que 
reconhecem como detentor de qualidades superiores, que o tornariam apto a governar, quase 58 milhões de 

brasileiros escolheram um homem parecido com seu tio ou primo. Ou consigo mesmos. 
Essa disposição dos eleitores foi bastante explorada pela bem sucedida campanha eleitoral de Bolsonaro, que 

apostou na vida “comum”, falseando o cotidiano prosaico, o improviso e a gambiarra nas comunicações do candidato 
com seus eleitores pelas redes sociais. Bolsonaro não deveria parecer melhor, mas igual. Não deveria parecer 

excepcional, mas “comum”. 

A mesma estratégia foi mantida depois de eleito, como a mesa bagunçada de café da manhã com que 
recebeu John Bolton, o conselheiro de Segurança Nacional do presidente americano Donald Trump. Neste sentido, 

Bolsonaro jamais pode ser considerado o “Trump brasileiro”. Trump, além pertencer a uma parcela muito particular 
das elites americanas, tem uma trajetória de destaque. Bolsonaro não. Como militar, ele só se notabilizou por quebrar 

as regras ao dar uma entrevista para a revista Veja reclamando do valor dos soldos. Como parlamentar por quase três 

décadas, conseguiu aprovar apenas dois projetos de lei. Era mais conhecido como personagem burlesco e criador de 
caso. 

Quando Tiririca foi eleito, por exemplo, sua grande votação foi interpretada como a prova de que era necessária 
uma reforma política urgente. Mas Tiririca foi um grande palhaço. Num mundo difícil para a profissão desde a 

decadência dos circos, Tiririca conseguiu encontrar um caminho na TV, fazer seu nome e ganhar a vida. Não é pouco. 
 

 
 

 

 
 

https://brasil.elpais.com/tag/marina_silva
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/01/opinion/1409578464_024733.html
https://brasil.elpais.com/tag/amazonia
https://brasil.elpais.com/tag/iglesia_catolica
https://brasil.elpais.com/tag/teologia_liberacion
https://brasil.elpais.com/tag/iglesia_evangelista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
https://brasil.elpais.com/tag/extrema_derecha
https://brasil.elpais.com/tag/redes_sociales
https://brasil.elpais.com/tag/john_bolton
https://brasil.elpais.com/tag/donald_trump
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiririca_(artista)
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“Eu não sou ninguém aqui”, afirmou em 2011 
 

Bolsonaro não. O grande achado foi se eleger deputado e conseguir continuar se elegendo deputado. Em 
seguida, colocar todos os filhos no caminho dessa profissão altamente rentável e com muitos privilégios. A “família” 

Bolsonaro tornou-se um clã de políticos profissionais que, nesta eleição, conseguiu um número assombroso de votos. 
Mas não pela excepcionalidade de seus projetos e ideias. 

O novo presidente do Brasil passou quase três décadas como um político daquilo que no Congresso brasileiro se 
chama “baixo clero”, grupo que faz volume mas não detém influência nem arquiteta as grandes decisões. A alcunha é 

uma alusão injusta ao clero religioso que faz o trabalho de formiguinha, o mais difícil e persistente, seguidamente 

perigoso, no mundo das igrejas. O próprio Bolsonaro já comentou que não tinha prestígio. Quando disputou a 
presidência da Câmara, em 2017, só obteve quatro votos dos mais de 500 possíveis. “Eu não sou ninguém aqui”, 

afirmou em um discurso no plenário, em 2011. 
Os deputados do “baixo clero” do Congresso descobriram a sua força nos últimos anos e também como podem 

se locupletar unindo-se e fazendo número a favor dos interesses que lhes beneficiam. Ou simplesmente chantageando 

com o seu voto. Bolsonaro é dessa estirpe. Se ocupava um lugar no Congresso, era o de bufão. Até um ano atrás 
poucos acreditavam que poderia se eleger presidente. Parecia impossível que alguém que dizia as barbaridades que 

ele dizia poderia ser escolhido para o cargo máximo do país. 
 

 
 

O presidente Jair Bolsonaro e os três filhos que estão na política 

 
A massa que foi assistir à posse gritava: “WhatsApp! Facebook!” 
 

O que se deixou de perceber é que quase todos tinham um tio ou um primo exatamente como Bolsonaro. Logo 

essa evidência ficou clara nos almoços de domingo ou nas datas festivas da família. Mas ainda assim parecia apenas 
uma continuação do que as redes sociais já tinham antecipado, ao revelar o que realmente pensavam pessoas que 

até então pareciam razoáveis. Deixou-se de enxergar, talvez por negação, o quanto esse contingente de pessoas era 

numeroso. Os preconceitos e os ressentimentos recalcados em nome da convivência eram agora liberados e 
fortalecidos pelo comportamento de grupo das bolhas da internet. As redes sociais permitiram “desrecalcar” os 

recalcados, fenômeno que tanto beneficiou Bolsonaro. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/31/politica/1546287904_141800.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/31/politica/1546287904_141800.html
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Os gritos das pessoas que ocuparam o gramado da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foram a parte mais 
reveladora da posse de Bolsonaro, em 1o de Janeiro. Eufórica, a massa berrava: “WhatsApp! WhatsApp! Facebook! 

Facebook!”. Quem quiser compreender esse momento histórico terá que passar anos dedicado a analisar a 
profundidade contida no fato de eleitores berrarem o nome de um aplicativo e de uma rede social da internet, ambos 

de Mark Zuckerberg, na posse de um presidente que as elegeu como um canal direto com a população e deu a isso o 

nome de democracia. Bolsonaro representa, sim – e muito – um tipo de brasileiro que se sentia acuado há bastante 
tempo. E particularmente nos últimos anos. E que estava dentro de cada família, quando não era a família inteira. 

Todas as famílias gostam de se pensar como diferentes – ou, pelo menos, melhores (ou piores, conforme o ponto de 
vista) que as outras. A experiência de um confronto político determinado pelos afetos – ódio, amor etc – nestas 

eleições deixou marcas profundas. 
 

Bolsonaro representa, principalmente, o brasileiro que nos últimos anos perdeu privilégios 
 

Não engendrasse tantas possibilidades destruidoras para o país, o fenômeno Bolsonaro seria bastante fascinante 
quando olhado como objeto de estudo. Sugiro algumas hipóteses para compreender como o mediano entre os 

medianos se tornou presidente do Brasil. As pesquisas de intenção de voto mostraram que Bolsonaro era o preferido 
especialmente entre os homens e especialmente entre os brancos e especialmente entre os que ganhavam mais. Isso 

não significa que não tenha tido uma votação significativa entre as mulheres, os negros e os que ganham menos. Se 

não tivesse, Bolsonaro não conseguiria se eleger. Mesmo no Nordeste, a única região do Brasil em que perdeu 
para Fernando Haddad (PT), no segundo turno das eleições, Bolsonaro recebeu uma votação significativa. 

O novo presidente representa, principalmente, o brasileiro que nos últimos anos sentiu que perdeu privilégios. 
Nem sempre os privilégios são bem entendidos. Não se trata apenas de poder de compra, o que é determinante numa 

eleição, mas daquilo que dá chão a uma experiência de existir, aquilo com que faz com que aquele que caminha se 

sinta em terra mais ou menos firme, conheça as placas de sinalização e entenda como se mover para chegar onde 
precisa. 

Vária irrupções perturbaram esse sentimento de caminhar em território conhecido, em especial para o homem 
branco e heterossexual. As mulheres disseram a eles com uma ênfase inédita que não seria mais possível fazer 

gracinhas nas ruas nem assediá-las nos trabalho ou em qualquer lugar. A violência sexual foi exposta e reprimida. 
A violência doméstica, quase tão comum quanto o feijão com arroz (“um tapinha não dói”) foi confrontada pela Lei 

Maria da Penha. Afirmar que uma “mulher era mal comida” se tornou comentário inaceitável de um neandertal. 

Na mesma direção, os LGBTI se fizeram mais visíveis na exigência dos seus direitos, entre eles o de existir, e 
passaram a denunciar a homofobia e a transfobia. Figuras públicas como Laerte Coutinho anunciaram-se como mulher 

sem fazer cirurgia para tirar o pênis. O que há entre as pernas já não define ninguém. E a posição de homem 
heterossexual no topo da hierarquia nunca foi tão questionada como nos últimos anos. 

Tanto que, como reação, surgiram proposições como criar o “Dia do Orgulho Heterossexual” ou o “Dia do 

Homem” e até o “Dia do Branco”. Não faz sentido criar datas para quem tem todos os privilégios, mas as propostas 
apontam como mesmo a perda destes privilégios em particular parece balançar o mundo de quem sempre teve a 

coleção completa de vantagens como direito inalienável. 
 

Em discurso, Bolsonaro prometeu “libertar” o Brasil do “politicamente correto” 
 

O que a maioria dos homens entendia como direito – falar o que bem entendesse, especialmente para uma 

mulher – já não era possível. “Não dá para falar mais nada” se tornou uma frase clássica na boca destes homens. As 

já tradicionais piadas de “viado”, um tema clássico de fortalecimento da identidade de macho, tornaram-se 
inaceitáveis. O “politicamente correto”, que Bolsonaro e seus seguidores tanto atacaram nesta eleição, foi interpretado 

como agressão direta a privilégios que eram considerados direitos. 
Para um homem pobre, seja ele branco ou negro, tripudiar sobre gays e/ou mulheres na vida cotidiana pode ser 

a única prova de “superioridade” enquanto enfrenta o massacre diário de uma jornada extenuante e mal paga. 

Bolsonaro compreendeu isso muito bem. Em seu discurso para a população aglomerada na Praça dos Três Poderes, 
nesta terça-feira, o presidente recém-empossado colocou o combate ao “politicamente correto” como uma das 

prioridades do seu governo. Não a assombrosa desigualdade social, que até mesmo presidentes conservadores 
achavam de bom tom citar, mas a necessidade de “libertar” a nação do jugo do “politicamente correto”. 

Logo no início do discurso, Bolsonaro afirmou: “É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês como 

presidente do Brasil e me coloco diante de toda a nação neste dia como um dia em que o povo começou a se libertar 
do socialismo, se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto”. 

É esse brasileiro “acorrentado” que votou para retomar seus privilégios, incluindo o de ofender as minorias, como 
seu representante fez durante toda a carreira política e também na campanha eleitoral. Para muitos, o privilégio de 

voltar a ter assunto na mesa de bar – ou o de não ser reprimido pela sobrinha empoderada e feminista no almoço de 
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domingo. Somado a isso, as cotas raciais nas universidades, assim como o Estatuto da Igualdade Racial, conquistas 
dos movimentos negros reconhecidas pelos governos do PT, atingiram fundo os privilégios de raça, tão enraizados 

quanto os privilégios de classe e de gênero no Brasil, possivelmente mais. 
Os negros passaram a não aceitar passivamente ser maioria nas piores estatísticas, ter menos tudo, assim como 

morrer mais e mais cedo. É desse confronto que vem a frase sem qualquer lastro na realidade, mas repetida com 

persistência por Bolsonaro e seus seguidores: a de que “o PT inventou os conflitos raciais”. É claro que, enquanto os 
negros seguissem aceitando o seu lugar subalterno e mortífero na sociedade brasileira, não haveria conflito. Mas esse 

tempo acabou e até mesmo lugares que pareciam reservados apenas aos filhos dos brancos, como as carreiras mais 
disputadas das universidades públicas, começaram a ser ocupados pelos negros. 

Para as famílias, especialmente as brancas, outra mudança atingiu profundamente um privilégio arraigado que 
está na formação do Brasil, e que foi pouco alterado pela abolição da escravidão negra. No início da segunda década 

do século, a “PEC (Proposta de Emenda Constitucional) das Domésticas” deu a essa categoria formada 

majoritariamente por mulheres, a maioria delas negras, direitos trabalhistas que outras categorias tinham há décadas 
mas que sempre foram negados a elas, como o limite da jornada de trabalho e o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço). 
 

O ódio dos bolsonaristas se expressa não pela ação, mas pela reação: a de quem se defende do que 
acredita ser um ataque 
 

Isso fez com que muitas famílias de classe média temessem não poder mais manter a sua escrava 

contemporânea fazendo todo o serviço dentro de casa e/ou cuidando dos filhos dos patrões por um tempo ilimitado 
de horas. Essa medida afetou profundamente as mulheres brancas de classe média, ainda hoje em grande parte 

responsáveis pela administração doméstica, apesar dos avanços feministas. As reclamações ocupavam todos os 

espaços. Os direitos das empregadas domésticas eram compreendidos como privilégios, quando na verdade era o 
privilégio dos brancas de ter uma mulher negra explorada e mal paga fazendo o serviço doméstico que estava em 

jogo. 
Os direitos de gênero, classe e raça estão conectados. O reconhecimento destes direitos e a ampliação do acesso 

dos negros a espaços até então reservados aos brancos teve grande impacto no resultado eleitoral e também no 
antipetismo. O ódio dos bolsonaristas se expressa não na ação, mas na reação: a de quem se defende do que 

acredita ser um ataque. Também por isso sentem ser legítimo lançar as piores e mais violentas palavras contra o 

outro. Acreditavam – e ainda acreditam – estar apenas se defendendo, o que na sua visão de mundo justificaria 
qualquer violência. Também por isso o outro é inimigo – e não opositor. 

 
Quando Bolsonaro assume o poder, este homem sente que também ele volta a governar um mundo que 

já não compreendia 

 
Mas qual é o ataque que acreditam estar sofrendo? A suspensão de privilégios que consideravam direitos, 

acirrada pelo desamparo que uma crise econômica e a ameaça de desemprego provocam. Era gente – principalmente 
homens, heterossexuais e brancos – que nos últimos anos via o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Excluídos 

das elites intelectuais, pressionados a ser “politicamente corretos” porque outros saberiam mais do que eles, 
ridicularizados na sua macheza fora de época, assombrados por mulheres até mesmo dentro de casa, reagem. Como 

se sentem fracos, reagem com força desproporcional. 

Esses brasileiros não querem um homem melhor do que eles na presidência. O que querem é um homem igual a 
eles no governo. Numa época em que até as metáforas se literalizaram, Bolsonaro lhes devolve – literalmente – aquilo 

que sentem que lhes foi tirado. Ao assumir o poder, Bolsonaro mostra que a ordem do mundo volta ao “normal”. Com 
Bolsonaro, eles voltam também ao Governo de suas próprias vidas, sem serem questionados nem precisarem ser 

questionados sobre temas tão espinhosos como, por exemplo, a sexualidade e seu lugar na família e na sociedade. 

São principalmente homens, mas também são mulheres que sentem que a opressão é um preço baixo a pagar 
para voltar a um território que, mesmo asfixiante, é conhecido e supostamente mais seguro num mundo movediço. 

São brasileiros que pertencem a diferentes religiões, mas a votação mais expressiva recebida por Bolsonaro foi entre 
os evangélicos. As igrejas evangélicas neopentecostais têm multiplicado o número de fiéis e aumentado sua 

representação no Congresso nos últimos anos, encarnando uma das mais importantes mudanças culturais – e políticas 

– do Brasil. 
Como disse Bolsonaro em seu discurso às massas, logo após ser ungido com a faixa presidencial: “Não podemos 

deixar que ideologias nefastas venham a dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, 
destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. Podemos, eu, você e as nossas famílias, todos juntos, 

reestabelecer padrões éticos e morais que transformarão nosso Brasil”. 
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Bolsonaro se torna herói porque enfrenta o “politicamente correto” e liberta os sentimentos reprimidos 
de seus iguais 
 

Como se sentiam burros diante da intelectualidade acadêmica que sempre lhes torceu o nariz pontudo, os 

bolsonaristas adotaram seus próprios intelectuais. E também foram adotados por eles, como fez Olavo de Carvalho, 
que graças a isso se tornou um autor best-seller e passou a exercer seu autoproclamado “anarquismo” de forma 

bastante interessante. 
Bolsonaro torna-se então aquele que “não tem medo de dizer o que pensa” ou “aquele que diz a verdade”. 

Bolsonaro se torna herói porque enfrenta o “politicamente correto” e liberta os sentimentos reprimidos de seus iguais. 

Eles, que começam a se sentir uns merdas diante de mulheres cada vez mais assertivas e de negros que não aceitam 
mais um lugar subalterno podem então voltar a mentir sobre privilégios serem direitos – e afirmar que esta é “a 

verdade”. Bolsonaro prega “transformação”, mas só se elegeu porque sua proposta de “mudança” trabalha com a 
ilusão do retorno. Essa “nova direita” compreende muito bem os anseios de uma parcela dos homens desesperados 

desse tempo. 

Na tentativa de volta ao passado que já não pode ser, mesmo com Bolsonaro no poder, os privilégios perdidos 
foram tachados de “ideologia”. Aqueles que ideologizam tudo, até mesmo a orientação sexual e a religião alheias, 

culpam a ideologia por tudo. Se não gostam dos fatos, como o aquecimento global, convertem-nos em “ideologia 
marxista”. Transformam “politicamente correto” num palavrão. Qualquer limite torna-se uma afronta à liberdade, em 

especial a liberdade de ser violento. Chamam todos aqueles que apontam a necessidade de limites de “comunistas” 
ou “esquerdistas”, como se ambas as palavras significassem uma espécie de pecado capital. 

 

Bolsonaro e seus seguidores corrompem a realidade e afirmam sua mediocridade como valor 
 

Como sentiam-se oprimidos por conceitos que não compreendiam, os bolsonaristas descobriram que poderiam 

dar às palavras o significado que lhes conviesse porque o grupo os respaldaria. E, graças às redes sociais, o grupo os 
respalda. O significado das palavras é dado pelo número de “curtir” nas redes sociais. Esvaziadas de conteúdo, 

história e consenso, esvaziadas até mesmo das contradições e das disputas, as palavras se tornaram gritos, força 

bruta. É assim que um homem medíocre como Bolsonaro vira “mito”. Ameaçados de perder a diferença que lhes 
garante privilégios que já não podem ter, Bolsonaro e seus seguidores corrompem a realidade e afirmam sua 

mediocridade como valor. Macho. Branco. Sujeito Homem. 
Mas é este brasileiro que chega ao poder com Bolsonaro? Em parte sim. Mas em parte não. Este é o enredo que 

assistiremos a partir de agora. Tornar-se adulto não é apenas uma condição biológica. É, no sentido mais amplo, 

reconhecer seus limites e responsabilizar-se pelas próprias escolhas. Bolsonaro, claramente, é uma criança 
voluntariosa e mal educada que precisa da aprovação dos maiores. 

Ao vislumbrarem que Bolsonaro poderia ganhar a eleição, diferentes grupos das elites se aproximaram e 
respaldaram sua candidatura. Cada um com seu projeto próprio. Há Paulo Guedes, o ultraliberal ambicioso e 

intoxicado pela própria importância que quer marcar a história, comandando o superministério da Economia. 
Há Sergio Moro, o juiz que mostrou que pode violar a lei caso ela perturbe seu projeto pessoal, porque acredita que 

seu projeto pessoal é público e acredita saber o que é melhor para a nação, como acreditam todos os que se creem 

superiores ou mesmo super-heróis. 
 

Como o garoto Bolsonaro vai lidar com as disputas no mundo dos adultos? 
 

Há os representantes do “agronegócio”, ramo que no Brasil se confunde com crimes como grilagem (roubo) de 

terras públicas e conflitos agrários causadores de dezenas de assassinatos a cada ano. Fiadores do governo de Michel 

Temer (MDB) e também da candidatura de Bolsonaro, os ruralistas não apenas estão no governo, mas “são” o 
governo. 

Esse grupo vai abrir a Amazônia para a exploração – soja, gado e mineração, além de grandes obras. Isso 
significa, entre outras medidas, mudar ou “regulamentar” a Constituição para abrir as terras públicas de usufruto 

exclusivo dos indígenas ou as terras coletivas dos quilombolas para lucros de grupos privados. Uma das primeiras 
medidas de Bolsonaro, logo após ser empossado na presidência, foi transferir a demarcação das terras indígenas e 

das terras dos quilombolas para o Ministério da Agricultura. Já no primeiro dia Bolsonaro entregou o futuro da floresta 

e do cerrado àqueles que os destroem. No escalão mais subalterno, há um ministro do Meio Ambiente condenado por 
violar o meio ambiente, um ruralista escolhido pelos ruralistas. Há uma ministra da cota evangélica que vai cuidar de 

temas tão amplos como direitos humanos, mulheres e indígenas, a partir de uma leitura literal da Bíblia. Há um 
ministro de Cidadania que será responsável também pela área da cultura, mas já afirmou não entender nada da área. 

Há ainda os ministros da cota afetiva de Bolsonaro, como o chanceler Ernesto Araújo, que assumiu para si a 

tarefa de construir a base intelectual da ideologia de Bolsonaro. Em artigo publicado numa revista americana, o 
diplomata que parece desprezar a diplomacia lançou uma espécie de nacionalismo religioso: “Deus através da nação”. 
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E há o ministro da Educação que acredita que o golpe que levou o Brasil a 21 anos de ditadura deve ser comemorado. 
O apagamento da história, sacrificando os fatos em nome da ideologia, é uma das missões do governo Bolsonaro. 

E há, finalmente, aquele que é talvez o grupo mais significativo, composto por sete militares ocupando postos 
chaves no governo. Nem sempre esses grupos concordam sobre o que é melhor para o Brasil. É provável que em 

alguns pontos possam discordar radicalmente. Como então o garoto Bolsonaro vai lidar com a disputa de gente 

grande? 
Como o menino mimado vai se haver com a realidade, agora que a campanha acabou? Como vai ser quando a 

corrosão dos dias ameaçar a paixão das massas? E, no lado oposto, como os adultos da sala vão lidar com a criança 
cheia de vontades quando ela não puder ser manipulada – ou estiver sendo manipulada pelo grupo adversário – e 

ameaçar seu projeto de poder? Como se dará essa negociação? Quais são os riscos de ruptura? 
Como todo medíocre, Jair Bolsonaro arrota ignorância como se fosse sabedoria. Mas, também como todo 

medíocre, no fundo, bem no fundo, ele suspeita que é medíocre. E busca desesperadamente a aprovação dos adultos. 

No momento, Bolsonaro está encantado por ter um intelectual ligado à Escola de Chicago dizendo a ele o quanto 
é especial. Um herói da Operação Lava Jato lhe tecendo elogios. E, principalmente, generais batendo continência ao 

capitão. Mas a realidade é implacável com as ilusões. 
Para acirrar a possibilidade de conflitos, há ainda a família de Bolsonaro, com seu trio de principezinhos, desta 

vez mimados pelo pai, que ainda chama marmanjos sem limites de “garotos”. Extasiados com o poder, eles já 

mostraram o quanto gostam do palco e quanta confusão podem aprontar. Como pai típico deste momento histórico, 
Bolsonaro protege seus meninos. Neste caso, da própria mediocridade. Os Bolsonaros Júnior parecem ter certeza de 

que são excepcionais e que a realidade vai se dobrar à sua vontade. Se não se dobra, sempre podem chamar “um 
cabo e um soldado” para fazer o serviço. 

A experiência de Brasil que agora se inicia é fascinante. Mas só se vivêssemos em Marte e se a maior floresta 

tropical do planeta não estivesse ameaçada. Em algum momento, Jair Bolsonaro se olhará no espelho e verá 
apenas Fabrício Queiroz, o PM e ex-assessor do filho que não consegue explicar de onde vem o dinheiro que 

depositou na conta da primeira-dama. Em algum momento, Jair Bolsonaro poderá se olhar no espelho e verá apenas 
a imagem mais exata de si mesmo. Assombrado pela verdade que não poderá chamar de “fake news”, ele correrá 

para as ruas para ouvir os Queiroz gritarem: “Mito! Mito! Mito!”. Mas o grito pode ter sido engolido pela realidade dos 
dias. Saberemos então, em toda a sua magnitude, o que significa Bolsonaro no poder. 

 

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), janeiro de 2019. 
 

Era uma vez uma família de bem. E de muitos bens (MALU FONTES) 
 

ERA UMA VEZ uma família de bem. E de muitos bens. Famílias de bem, e de bens, também gostam muito de 
se dizer abençoadas pelo Senhor e do reino Dele acreditam fazer parte, como rebanho privilegiado. A família do 

pastor Márcio Matos, o todo poderoso responsável pela bem aventurada Igreja Pentecostal Anabatista, localizada no 

arrivista reduto da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, é uma parábola e tanto do quanto nem o braço divino impede 
abalos sísmicos nas moralidades humanas. O rico pastor Márcio, e sua mulher Simone, têm dois filhos, de nomes 

bíblicos: Saulo Pôncio e Sarah Pôncio.  
Ultimamente, a família tem frequentado as seções de fofocas e celebridades de certos veículos pouco laureados. 

Numa prova de que o demônio joga dados e trapaceia, até nos mais felizes contos familiares pentecostais, a história 

dos Matos deixa no chinelo qualquer trama de novelinha dessas com dezenas de roteiristas, seja da Globo ou da 
Record. 

 

Satanás 
 

Mas dada a riqueza de detalhes sórdidos da narrativa, quem sentirá falta de rostos conhecidos? Tem de tudo na 

história: mansão-residência multifamiliar, juventude, beleza, fortuna, luxo, sexo, traição, estupro, justiça, cadeia, 
perdão e três testes de DNA com homens diferentes para atestar a paternidade de uma criança. Tem falsificação 

genética, reivindicação de guarda de neta que não é neta, ostentação e novo um casamento bombado nos 
trendtopics, com digital influencer nova morando na mansão da família, carro de luxo de presente embalado em papel 

e laço em porta de restaurante. Uma prova cabal de que em casa do Senhor, não existe satanás. 
Um dos muitos pontos de partida da trama: a filha do casal de pastores Márcio e Simone, Sarah Pôncio, é casada 

com Jonathan Couto, que lhe foi apresentado pela amiga em comum, a atriz e obreira da Santabatista, Leticia 
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Almeida, novinha, 23 anos. A atriz também foi a apresentada a Saulo Pôncio, irmão de Sarah, o outro filho ungido do 
rico casal de pastores. Letícia teve um namorico com Saulo, engravidou, tudo ficou em família. Ela passou a morar na 

mansão e todos estavam tão felizes quase como numa Santa Ceia em torno de imagens diárias de piscinas de bordas 
infinitas. Passaram a ser três casais na mansão divina: os pastores, a filha Sarah, grávida, o marido Jonathan. O filho 

Saulo Pôncio e a atriz grávida, Leticia.  

Pelos desígnios de Deus, a matriarca da família, Dona Simone, mãe do casal de herdeiros, achou de cismar um 
belo dia que a menina parida do ventre da atriz não havia sido concebida por seu varão Saulo Pôncio. Bateu pé e 

exigiu um DNA. Deu positivo. A matriarca não se conformou. Exigiu que o filho pedisse outro. Deu ruim: a atriz havia 
falsificado o primeiro o DNA. Apareceu na história um segundo candidato a pai, lá dos costados do Projac. Novo DNA. 

Negativo. Mas a atriz e a filha continuavam acolhidas na mansão sagrada dos pastores, valendo o estatuto de neta 
para a criança, pois gente de Deus entende de fraquezas humanas e a tudo perdoa. A essa altura, a filha do pastor já 

havia parido o segundo filho de Johnattan, que, não mais que de repente, foi identificado geneticamente como sendo 

o pai biológico da filha da cunhada, a atriz, amiga de sua mulher, moradora da casa e mulher do seu cunhado [nessa 
parte admite-se desenhar uma árvore genealógica sagrada da família, da igreja, da mansão e das relações entre os 

membros dessa comunidade religiosa]. E o veredito: Leticia exigiu mudança na certidão de nascimento da pequena. 
Quis que o cunhado-pai assumisse. Assumiu.  

Nesse final de semana, Saulo Pôncio casou com outra, num rega-bofe sagrado e profano nos carérrimos salões 

do Copacabana Palace. O mundo gospel carioca foi aos céus vestido de Dolce Gabana. A nova moradora da 
movimentada mansão dos Matos, onde Jonathan continua habitando, claro, é a influenciadora digital Gabi Brant. A 

moça está grávida. E todos estão de novos felizes para sempre. O pastor Matos ainda trava na justiça a guarda da 
neta não-neta, a filha do genro acusado de estuprar a cunhada numa noite em que Sarah Pôncio, a herdeira, dormia 

serena num quarto da mansão e que Letícia, a atriz, havia ficado pistola porque Saulo Pôncio divertia-se nos 

bastidores de um show de sua banda bissexta em Brasília. A vida desse povo de bem e de muita fé é 
movimentadíssima, mas abençoada sempre. Glória a Deus! 

 

MALU FONTES é Jornalista, Doutora em Cultura pela UFBA, além de professora desta mesma instituição. Jornal 
CORREIO, janeiro de 2019. 

 

A cura hétero (LUIZ FELIPE PONDÉ) 
 

Nunca imaginei que banheiros seriam um dia objeto de PhD em ciências humanas 



NO BRASIL, está na moda esse debate chato sobre gênero. Uns dizem que existe uma “ideologia de gênero” e que 

ela é ensinada nas escolas a fim de transformar os meninos em meninas e as meninas em meninos, intenção esta motivada 
pelo excesso de feministas, gays e lésbicas nas ciências humanas (esse maior número de “gêneros”, masculino não 

heterossexual ou feminino feminista, não deixa de ser, talvez, verdade). 
Essa “ideologia” seria comprovada pela eliminação da “diferença dos banheiros” nas escolas — pessoalmente acho 

idiota e invasiva essa moda de eliminar a divisão entre os sexos nos banheiros, frescura gourmet. Engraçado, sempre achei 
que banheiros fossem temas para engenheiros e pedreiros, que os constroem, e para empresas de higiene, que os mantêm. 

Nunca imaginei que seriam um dia objeto de PhD em ciências humanas. Mas as ciências humanas correm o risco de irem 
para a lata de lixo mesmo. 

Outros, no lado oposto do ringue, negam a existência de tal “ideologia de gênero”, dizendo que ela é a criação de 

mentes paranoicas (que, temos de concordar, parecem povoar certos setores do novo governo). Os que negam a existência 
de tal “ideologia de gênero” afirmam que ensinam apenas que todos devem respeitar a orientação e a identidade sexual de 

todos (ensino este de que ninguém, em sã consciência, pode discordar), mantendo-se fora dessa liberdade de orientação 
sexual apenas os pedófilos (pelo menos, por enquanto, pois, como você sabe, tudo é uma construção social, e uma hora 

dessas a maré pode virar). 
Mas, aparentemente, a APA (Associação Americana de Psicologia) resolveu a polêmica: sim, existe uma teoria, melhor 

do que ideologia, de gênero, e esta é “científica” e prova que o homem heterossexual, tal como conhecemos, é uma doença 
que precisa ser erradicada, como a raiva, o tétano, a pólio ou a varíola. Todas as orientações sexuais são válidas, menos a 

do homem heterossexual “tradicional”. A APA chegou à brilhante conclusão de que homens heterossexuais “tradicionais” 

devem ser curados de sua condição. Interessante: condenam a “cura gay”, mas determinam que homens heterossexuais 
“tradicionais” devem ser tratados desde crianças. Chegamos ao fundo do poço da psicologia e da pedagogia: o extermínio 

dos meninos heterossexuais na origem é a nova meta.  
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Ricardo Cammarota 

 

Quem acompanha minimamente o ridículo debate em humanas sobre sexualidade não estranha tanto as novas 

“guidelines” da APA para a “cura do homem hétero”. Depois perguntam de onde vem a paranoia dos setores mais 

conservadores da sociedade hoje. Ela vem da falta de noção da elite dita “progressista”. 
Esse homem abominável não toma remédios, gosta de briga, tem vergonha de chorar, é competitivo e, acima de tudo, 

é tóxico para as mulheres. A proposta é erradicar esse tipo de homem já na escola maternal.  E as escolas, sendo elas um 
poço de modinhas e autoajuda (com pitadas de decisões “progressistas” sobre banheiros), deverão abraçar logo a 

proposta.  
Os meninos que demonstrarem comportamentos assim descritos deverão ser tratados. Eles chegarão à escola com um 

CID, digamos, “comportamento masculino tóxico”. Logo, um novo DSM, o manual de transtornos mentais, trará a descrição 
dessa psicopatologia. A verdade é que ninguém sabe como se formam as identidades sexuais (ou outras quaisquer). A 

proposta é fazer o menino entrar em contato com a “sensibilidade de gênero”, ou seja, fazer ele pensar o que é ser 

homem.  
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Já fizeram isso com as meninas —e o estrago já foi feito (confusas, inseguras na sexualidade e nos papéis da vida 
adulta, deprimidas, temerosas de fazer sexo “pleno”).  Agora será a vez dos meninos passarem pela devastação causada por 

teóricos vaidosos e ansiosos por destruírem a vida das crianças. Pergunto-me: de onde vem tanto ódio à diferença sexual? 

 
 

Carol Castro posta foto com lingerie azul, dizendo que ama a cor/Reprodução/Instagram/carolcastro 

 

Sempre existiram meninos violentos —com o tempo ficava claro o quão idiotas eram. O erro típico dessa moçada é o 

mesmo do feminismo radical: todos os homens são abusadores e têm medo de chorar porque são serial killers em potencial. 
Vão trocar uma minoria de idiotas por uma maioria de deprimidos. E isso é psicologia? Imagino as terapias para esses 

meninos “tóxicos”: workshop de garrafa PET para combater o desejo de pegar nas meninas no recreio, aulas de tricô para 
combater o desejo de se esconder para ver a calcinha delas na sala de aula. “Não é possível!”, diz uma mulher 

heterossexual. Parece mesmo um pesadelo. E a pobre acrescenta: “A quem devo desejar agora?” Imagino que o novo DSM 
dirá. 

 

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, janeiro de 
2018. 
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Os que têm ideias, os técnicos etc. (CONTARDO CALLIGARIS) 
 

Para ideólogo, o que importa é a transformação da qual o mundo precisa 
 

NOS ANOS 1960, para mim, não havia “técnicos”, só tecnocratas. Se um governo nomeasse um ministro por 
ele ser competente (com as credenciais de quem estudou e ponderou as questões-chave do seu ministério), todos 

gritaríamos contra o domínio da razão abstrata, que, pensávamos, indiferente ao sofrimento provocado, acabaria com 
a criatividade, as ideias, o desejo, a espontaneidade e a poesia. 

Tínhamos algumas razões para desconfiar dos técnicos. Afinal, as duas guerras das quais éramos filhos foram 
guerras de expansão entre nações rivais ou guerras da ciência e da indústria militar contra o homem, por cima das 

nações? Qual a relação entre a vontade de conquista e a “necessidade” de usar as armas, uma vez que elas foram 

inventadas? Perguntávamos isso 20 anos antes de assistir a “O Exterminador do Futuro”. 
De fato, éramos sobretudo neuróticos. Encarávamos os técnicos como substitutos dos pais no dia em que a 

gente pedia sorvete e eles respondiam que não havia dinheiro para sobremesa. 
“Técnicos”, em suma, eram aqueles que tentavam nos explicar por que não dava para fazer o que a gente 

queria. Hoje, eles explicariam por que é necessária uma reforma previdenciária. Nós os chamávamos de tecnocratas 

porque eles pareciam se servir de sua “técnica” e ciência para justificar seu poder. 

Mariza Dias Costa 

 
Resumindo: nos anos 1960, a gente era sonhador e odiava os tecnocratas, que assassinavam nossos sonhos em 

nome da “realidade”. Já nos próprios 1960, muitos sonhadores deixaram de ter apenas vontades, desejos e impulsos 
aparentemente generosos; eles começaram a ter ideias, de modo a poder contrapor uma visão do mundo à 

“realidade” invocada pelos tecnocratas. 

Os sonhadores passaram assim a acreditar em ideias: eles se tornaram ideólogos. Ideólogo acredita na Bíblia e 
acha portanto que Darwin estava errado. Ou então ideólogo acredita em Marx e acha que o comunismo é 

inelutavelmente o fim da História. Dá na mesma: ideólogo é quem pensa a partir de sua ideologia, não a partir da 
realidade. Como se forma um ideólogo? O ingrediente básico é a paranoia, que organiza o pensamento num sistema, 

dá sentido a tudo e, claro, designa os inimigos. 

O sonhador podia ser inconstante e mutável como são os sonhos. No ideólogo, o que importa não são os 
quereres, mas é a transformação da qual “o mundo precisa”. O ideólogo tem certeza da necessidade de seu plano e 

do caminho para realizá-lo. E ele sempre tem razões “superiores” para menosprezar os custos de seu projeto: o bem 
de todos, os “princípios”, seu deus etc. 
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Ao longo dos anos 1980 (fim da Guerra Fria), não digo que a gente deixou de ser ideólogo, mas o fato é que, aos 
poucos, os tecnocratas voltaram a ser chamados de técnicos. Ou seja, começamos a levar em conta os custos das 

ideias e a prestar atenção na realidade. Talvez esse seja um jeito de dizer que nos tornamos social-democratas. A 
virada não foi difícil, pois os que permaneceram ideólogos, em geral, levaram suas comunidades à falência. 

Chegamos, aliás, nos 1990, a constatar que qualquer ideólogo é perigoso. É ótimo ter ideias sobre como levar 

sua vida, mas é péssimo acreditar que a sociedade inteira precise dessas ideias. E hoje? A década na qual vivemos 
parece ter um novo carinho pelos ideólogos —e um novo desprezo pela competência dos técnicos.  

No novo governo brasileiro, por exemplo, com a exceção da Fazenda, onde Guedes poderia não ser um ideólogo 
ultraliberal, mas um técnico (logo saberemos), vinga uma preferência pelos ideólogos: na Educação, no Itamaraty, no 

ministério misteriosamente dito da Mulher, Família e Direitos Humanos. Como governantes, os que têm suas ideias 
(os ideólogos) são os mais apavorantes: a história mostra que eles não recuam diante de nada para a maior glória de 

seus pensamentos. 

Os sonhadores também são péssimos para governar e se tornam ideólogos facilmente. Restam os técnicos, que, 
como a gente receava, podem mesmo ser seduzidos por razões abstratas e perder de vista as exigências da vida 

concreta de todos em nome, sei lá, de um equilíbrio contável.  
Conclusão? Gostaria que surgisse uma nova categoria: os empíricos, ou seja, os que pensam, a cada vez, a partir 

da realidade concreta, em toda sua complexidade. Nota sobre a coluna passada. Agradeço aos leitores que me 

assinalaram que o seriado “Babylon Berlin” está disponível no Brasil, na Globoplay. Não percam! 
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