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ANTI-INTELECTUALISMO (TATIANA ROQUE) 


Intelectuais de internet chegam ao poder: a luta de classes do saber  
 

OS SÁBIOS de internet não são anti-intelectuais. Ao contrário, eles têm seus próprios intelectuais, veículos e 
critérios, mas se sentem excluídos dos espaços em que o poder intelectual se reproduz. Em razão desse 

ressentimento e investindo em antagonismos que atualizam uma verdadeira luta de classes pelo poder intelectual, 
eles foram conquistando uma hegemonia paralela 

Dizendo proteger a democracia ao suprimir o comunismo da sociedade, formam-se cruzadas que, 

ironicamente, suprimem a democracia – ao tolher o dissenso e a liberdade de expressão. Grupos organizados 
atuam em universidades e escolas para vigiar e denunciar supostos comunistas, sem provas, listando 

nominalmente professores e acusando-os de doutrinar e seduzir estudantes. Comitês governamentais são 
instalados para limpar a máquina estatal de funcionários ideologicamente suspeitos.  

Essas são características definidoras da chamada onda do Medo Vermelho (Red Scare) que acometeu a 

sociedade norte-americana entre 1947 e 1957. O medo foi reforçado pela teoria conspiratória do “inimigo interno”, 
propalada pelo senador Joseph McCarthy, que denunciava insistentemente a suposta presença de agentes  

comunistas dentro do governo. 
A semelhança entre o macarthismo e o que vivemos hoje salta aos olhos, com uma única diferença: naquela 

época, o comunismo era uma força política com possibilidade de conquistar alguma hegemonia; hoje, não. Após a 
Segunda Guerra Mundial, os partidos socialistas e comunistas estavam fortes, os sindicatos se beneficiavam com 

uma situação favorável aos trabalhadores, a União Soviética demonstrava poder na cena internacional. Nos 

Estados Unidos, com a crise do capitalismo após a Grande Depressão, o Partido Comunista havia crescido em 
número e em expressão. A caça aos comunistas usava métodos antidemocráticos e autoritários para pintar como 

ameaça destrutiva uma mudança de regime com alguma chance de ocorrer. E hoje, perguntamo-nos atônitos, de 
onde tiraram a ideia de que vivemos sob algum risco comunista? Os atuais partidos comunistas até gostariam que 

fosse verdade, mas todo esse circo mais se parece com tantos falsos planos que, ao longo da história, serviram de 

pretexto para a instalação de regimes antidemocráticos. Só que, por outro lado, nem todo regime antidemocrático 
é uma ditadura como a que tivemos a partir de 1964. 

A fragilização de nossa jovem democracia se dá por meio de uma grave crise institucional, com esferas de 
poder e de controle extrapolando suas funções e interferindo onde não é de sua alçada, mas, sobretudo, com o 

papel dos mediadores sendo colocado sob suspeita, como é o caso de jornalistas, políticos e intelectuais. 

Influenciadores digitais decidem ou se tornam ministros, grandes empresários cuidam da economia, agentes da 
justiça fazem política. A eliminação dos intermediários é uma marca do processo atual de enfraquecimento da 

democracia. Naomi Klein aponta algo similar no governo Trump: em vez de mediar a tomada do espaço público 
pelas grandes corporações, a ocupação passa a se dar sem intermediários, com um presidente que é ele próprio 

uma corporação e que coloca empresários interessados em postos que deveriam servir para calibrar interesses 
divergentes. Sem mediação de conflitos não há democracia. 

No Brasil, várias esferas intermediárias do poder político estão sendo esvaziadas. Bolsonaro já se solidarizou 

com o sofrimento dos patrões, em razão das leis trabalhistas, para eliminar o Ministério do Trabalho, responsável 
pela fiscalização das condições de trabalho. Ao mesmo tempo, um megaempresário assume a economia e o 

planejamento. Esses são apenas alguns exemplos, que incluem ainda ruralistas gerindo o meio ambiente ou 
setores específicos da Igreja ditando políticas de direitos humanos. Os ataques à escola, às universidades e ao 

lugar dos intelectuais é parte do questionamento generalizado às instituições democráticas. O dado ainda mais 

grave, contudo, é que isso não está sendo feito à revelia da população, pois setores sociais relevantes apoiam as 
medidas. No caso da escola, movimentos como o Escola sem Partido contam com o apoio de parte da sociedade.  

A ascensão da extrema direita é um fenômeno social de nossos tempos, e análises de suas raízes são cada 
vez mais necessárias – de suas crenças, de seus métodos de operação e do segredo de seu sucesso. Como 

compreender, nesse bojo, os ataques aos intelectuais? A posição dos experts tem sido cada vez mais relevante no 
debate público sobre questões candentes. Basta ver o destaque que os intelectuais têm tido em debates públicos 

sobre temas econômicos, ecológicos, sobre política de drogas ou de gênero – em geral encarnando posições 

progressistas. O ressentimento contra os intelectuais pode não ser uma manifestação de seu declínio, e sim de 
sua proeminência no debate público. 

Não é a primeira vez que a desqualificação dos intelectuais surge como modo de enfraquecer as opiniões 
embasadas na disputa pública de posições. Aconteceu algo semelhante nos Estados Unidos, em meados  do século 

XX, quando se cumpria uma etapa importante na consolidação da democracia liberal: a institucionalização da 

posição do expert – aquele que vem a público oferecer uma opinião qualificada, pois embasada em critérios 
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científicos. Durante o período do New Deal, iniciou-se uma participação mais efetiva dos intelectuais no espaço 
público: criaram-se milhares de empregos para quadros qualificados, surgiram projetos culturais que empregavam 

artistas, o clima nas universidades era de otimismo e expansão, acadêmicos assumiam o papel de conselheiros do 
governo. Além disso, os intelectuais eram responsáveis pelas teorias que embasavam o pacto democrático. A 

Segunda Guerra Mundial reforçou a aproximação entre os intelectuais e o poder, com as demandas geradas por 

estratégias e tecnologias de guerra, reforçando um sentimento cada vez mais forte de credibilidade na opinião 
embasada de experts, fenômeno social que chegou a ganhar a alcunha de “confiança no cérebro” (brain trust). 

É nesse contexto que surge, nos anos 1950, uma onda tão forte de anti-intelectualismo que o próprio termo 
passa a ser adotado, como mostra Richard Hofstader, autor de Anti-intelectualismo na América, ganhador do 

prêmio Pullitzer. Escrita em 1963, a obra ressalta que o anti-intelectualismo surgiu nos Estados Unidos como 
reação à ampliação do papel do intelectual, em particular com a função de expertise consolidando sua figura na 

esfera pública. Mesmo a Guerra Fria e o governo do general Eisenhower faziam uso estratégico de experts para 

legitimar suas políticas, com todas as contradições que isso envolvia. Naquele momento, a afirmação do papel do 
expert enfraquecia o anti-intelectualismo em geral, mas a desqualificação do intelectual sobrevivia encarnada no 

macarthismo. Sob o pretexto de caça aos comunistas, selecionavam-se os intelectuais que mereciam ser ouvidos e 
os que deviam ser silenciados. Ou seja, o anti-intelectualismo macarthista funcionava, de modo mais ou menos 

intencional, como uma forma de pressão para converter todo intelectual em expert a serviço do poder político. 

Essa tendência foi reforçada com o lançamento do Sputnik, em 1957, quando o mundo científico dos Estados 
Unidos sofreu um golpe brutal, levando toda a sociedade a reavaliar a posição dos acadêmicos. Essa classe não 

podia mais ser desprezada, sob risco de colocar os Estados Unidos em segundo plano em relação aos avanços 
científicos da URSS, que impressionavam o mundo. Esse reconhecimento levou a uma revalorização dos 

intelectuais, só que não todos eles. O poder passa a recorrer frequentemente ao conhecimento, mas não em 

busca de sua função crítica e especulativa, e sim ávido pelo conhecimento que possa servir às necessidades 
imediatas de governo. 

Além de gerar resistências, essas mudanças produzem uma crise de identidade no meio intelectual, habituado 
a defender sua função pela valorização da busca do saber desinteressado. O livro de Hofstader oferece bases 

sólidas para a hipótese de que, nos anos 1950, o anti-intelectualismo foi também uma reação à imagem do 
intelectual desconectado da sociedade, refratário aos problemas que preocupam diretamente a população. Enfim, 

uma crítica ao intelectual da torre de marfim (expressão, aliás, muito usada na época). Essas disputas continuam 

vivas. Até hoje nos perguntamos até que ponto os intelectuais devem estar a serviço do Estado, das demandas da 
economia ou da sociedade – a autonomia defendida como essencial para que se possa investir em pesquisas sem 

aplicação prática imediata ou para incentivar a função do saber como motivação do espírito crítico. 
A dicotomia é bastante similar à que sustenta a antiga divisão entre universidade humboldtiana e 

napoleônica. No primeiro caso, afirma-se que a universidade deve ser autônoma em relação ao Estado e à 

indústria, com ensino indissociável da pesquisa. No segundo caso, a inspiração vem de instituições voltadas para a 
formação de quadros para o Estado, com papel na formação técnica para a produção, e autonomia apenas relativa 

em relação ao governo. Até hoje existe – e insiste em nossas universidades – uma polarização entre um saber 
técnico, voltado para as demandas do setor produtivo e do poder político (e, portanto, não imune ao risco de 

compactuar com esse poder), e um saber desinteressado, voltado para fins civilizatórios e emancipatórios (ai nda 
que, por vezes, mais preocupado em manter seu próprio sentido de pureza do que em dialogar com os problemas 

de nosso tempo). 

A tensão entre ciências exatas e ciências humanas é um dos reflexos dessa polarização, pois algumas áreas 
das exatas são mais aplicáveis, como é o caso das engenharias, ao passo que o papel de instigar o pensamento 

crítico estaria nas mãos das humanas. Nos tempos atuais, quando nossos problemas são tão profundamente 
transdisciplinares, essa divisão pode parecer obsoleta, mas continua a vigorar no debate público. Não foi simples 

criar uma relação de confiança entre o público e os acadêmicos. É fato que a relação de confiança com o público 

assenta-se em pressupostos distintos nas humanas e nas exatas, justamente pela facilidade dos intelectuais das 
exatas de se apresentarem como experts. O cientista seria detentor do saber embasado, ao passo que o 

intelectual de humanas abordaria assuntos sobre os quais todo mundo tem algo a dizer. A divisão se dá quanto 
aos papéis sociais de cada um, mas também quanto aos critérios de legitimação dos diferentes saberes de que 

são porta-vozes. Hoje, contudo, essas diferenças importam pouco, pois até mesmo os enunciados científicos mais 

estabelecidos são contestados (como o fato de a Terra ser redonda). A reconquista da confiança é um desafio 
urgente de nossos tempos. Ainda que vá se dar por vias diferentes em cada área, as perdas colocam todos no 

mesmo barco.    
Durante muito tempo, os cientistas conseguiram conquistar a confiança dos leigos com um ousado pedido de 

carta branca: quanto mais desinteressado, mais o saber científico serviria aos interesses da sociedade. Ao longo 
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de boas décadas, o pedido foi atendido e a opinião pública teve uma confiança algo indiferente em relação aos 
rumos da ciência – contanto que se produzissem resultados. A promessa era de que o produto final valeria a 

pena, como foi o caso com o Sputnik. Mais do que fazer um igual, os Estados Unidos tinham a missão de enviar o 
homem à Lua. E entregaram a encomenda. Depois disso, a crise começou. 

Juntando tecnologia de guerra e tecnologia espacial, ambas com sofisticadíssima demanda de inovações na 

comunicação, surgiu a invenção que abalaria definitivamente a antiga relação de confiança, o crédito que permitia 
ao saber científico fazer escolhas sem prestar contas a ninguém: a internet. Demorou até que a internet gestasse 

um novo tipo de intelectual, o sábio de redes sociais, que assombra não somente o Brasil, onde ganham 
ministérios, mas todo o mundo esclarecido. Universidades são atacadas em várias partes do mundo e se dão 

conta, em sobressalto, de que não se comunicam bem, não falam a linguagem certa. Mas o problema é mais 
grave. Desde os anos 1980, nomes como Jean Marc Levy Leblond, Bruno Latour, Isabelle Stengers e Donna 

Haraway vêm apontando para a necessidade de uma inteligência pública da ciência ou de uma ciência situada em 

seu tempo e seu meio. Não se trata somente de divulgação cientifica, pressupondo que, bem explicada aos não 
cientistas, a ciência vá recuperar sua carta branca. A saída vai além disso: passa pela criação de espaços em que 

seja possível a um público informado participar dos debates sobre os rumos da ciência; um meio exigente e culto 
com potencial para ir além da confiança indiferente que transfere aos cientistas  o julgamento de prioridades que 

afetarão todo mundo. 

Organismos transgênicos, aquecimento global, Projeto Genoma, novas tecnologias da informação e de 
fármacos são exemplos eloquentes de questões científicas que deveriam envolver uma participação ativa do  

público. Foi no vácuo de medidas para renovar a confiança, em bases mais democráticas, que floresceu a 
desconfiança radical incorporada atualmente por negacionismos e teorias da conspiração.   

 

 
 

Deputada Joice Hasselmann durante sessão de votação para presidente da Câmara dos Deputados. 
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Parte significativa da sociedade manifesta insatisfação com os espaços protegidos da academia. Por trá s do 
anti-intelectualismo de nossos tempos existe uma contestação da torre de marfim. Se repararmos bem, os sábios 

de internet não são anti-intelectuais. Ao contrário, eles têm seus próprios intelectuais, seus próprios veículos, seus 
próprios critérios – todos criados à margem dos mediadores oficiais e reconhecidos pelo poder acadêmico. Esse 

setor social se sente excluído dos espaços em que o poder intelectual se reproduz. Em razão desse ressentimento 

e investindo em antagonismos que atualizam uma verdadeira luta de classes pelo poder intelectual, eles foram 
conquistando, aos poucos, uma hegemonia paralela – e hoje chegam ao poder. 

Com o leite derramado, não adianta reivindicar espaços protegidos e ascéticos, clamando pela volta de uma 
confiança cega nos acadêmicos e em seus modos de aferição da verdade ou apelando para argumentos de pureza 

e excepcionalidade do conhecimento científico. A saída não é andar para trás, e sim propor um novo acordo a ser 
estabelecido entre acadêmicos, experts, políticos, jornalistas, internautas, youtubers, think tanks, ONGs e tantos 

atores que têm algo a dizer sobre temas-chave que envolvem o conhecimento. A reconciliação entre exatas e 

humanas terá um papel estratégico nessa empreitada. Se, por um lado, desconfiamos do poder econômico e do 
contágio de um saber produzido para confirmar interesses econômicos ou políticos, por outro já não é mais 

suficiente reivindicar um saber puro e desinteressado. Esse é o dilema que assola nossas universidades e que 
precisamos vencer, deixando para trás a separação anacrônica entre modelos humboldtiano e napoleônico (um 

debate do século XIX!). 

Universidades mais diversas nos dão grande vantagem nessa tarefa. Resta irmos além da democratização do 
acesso e atingirmos os padrões epistemológicos em vigor. Não dá mais para manter divisões rígidas de saberes, 

critérios disciplinares, hierarquias acadêmicas e depois ir “conquistar” um público amplo e leigo no YouTube. As 
redes sociais também são produtoras dos saberes de nossos tempos, não apenas consumidoras dóceis. 

Negligenciar essa insatisfação pode aumentar o ostracismo e o descrédito das opiniões acreditadas pelas 

instituições do saber intelectual – justamente na hora em que o que se exige de nós é sair dos nichos e das 
bolhas. 

 

TATIANA ROQUE é professora da UFRJ, pesquisadora em Filosofia e História da Ciência. Autora de História da 
Matemática: uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas (Zahar, 2012). Jornal LE MONDE DIPLOMATIQUE 

BRASIL, fevereiro de 2019. 
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Um pacote para embrulhar o povo (MARCELO SEMER) 
 

 
 

A despeito de já sermos a terceira maior população prisional do mundo, Moro aposta em mais encarceramento 
(Arte Revista CULT) 

  

O PACOTE das 20 Medidas de Moro merece o mesmo destino daquele patrocinado pelo Ministério Público 

Federal, na primeira excursão da turma da Lava Jato ao Legislativo: a rejeição e o ostracismo. Pouco apurado 
tecnicamente, com ênfase na conquista da opinião pública e capaz de causar muito mais problemas do que aqueles 

que pretende resolver. Quanto mais as pessoas começam a ler, mais as críticas têm dominado o ambiente jurídico. 
A lembrança das 10 Medidas não é despropositada: a corrupção e o crime organizado funcionam mais uma vez 

como pretexto para a formatação de um instrumento de estado policial a bordo de um populismo rasteiro. Não à toa, 

Moro advertiu, logo no primeiro dia, que o pacote não era dirigido para professores de processo penal. O programa foi 
divulgado para que fosse acolhido justamente por quem não conhece o direito. Afinal de contas, como tem sido 

recorrente na moderna filosofia de governo, o saber é apontado como um insidioso inimigo. 
O projeto de Moro não é exatamente aquilo que diz ser: anticrime. Ele é antidireito, e sobretudo, uma elegia à 

morte. Ele não traz soluções, mascara problemas e contém uma aposta irresponsável na violência como mecanismo 

de inibição da criminalidade. A força substitui, em quase todos os momentos, a racionalidade. Quando o pacote 
menciona “medidas para evitar a prescrição”, por exemplo, era de se supor que pretendesse inovar em algum tipo de 

mecanismo para agilizar a investigação policial ou fiscalizar mais acuradamente o trabalho de promotores e juízes. 
Mas para a gramática da nova era, “evitar a prescrição” quer dizer simplesmente dificultar que ela seja declarada. 

Algo como tentar eliminar a febre, impondo que ela só seja reconhecida quando a temperatura do corpo passar de 
39º C. Os processos podem continuar se arrastando, o Estado apenas vai dar um tempo extra para que eles 

terminem. 

Não é muito diferente da forma como encarou nosso maior débito, os homicídios. Não há qualquer estratégia no 
campo de investigação; nenhuma sofisticação de procedimentos policiais ou mesmo indicação de políticas públicas 

para resgatar o estrondoso volume de mortes não esclarecidas. O que o pacote impõe é estender a legítima defesa. 
Criar um perdão judicial para o excesso doloso, quando alguém propositadamente exagera na reação e com isso 

causa uma morte. Aumentar para hipóteses subjetivas de “risco de confronto” a legitimidade da ação homicida de 

agentes públicos. O resultado é certeiro: mais gente vai morrer, mas estas mortes “legalizadas” não mais engordarão 
as estatísticas. 

É difícil entender por que ampliar a excludente de ilicitude para a ação policial. Qual o fundamento de política 
criminal que sustenta tal proposta? Qual a pesquisa estatística que aponta o excesso de responsabilização policial 

como um problema a ser resolvido? 

https://revistacult.uol.com.br/home/logica-lava-jato-dilacera-racionalidade-do-stf/
https://revistacult.uol.com.br/home/dossie-a-politica-e-policia/
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Fomos proibidos de saber, porque o projeto oriundo deste Super Ministério não veio acompanhado de nenhuma 
justificativa sequer. Fosse um trabalho escolar, de começo de graduação em uma faculdade de Direito certamente não 

alcançaria nota para sua aprovação. “Mal-ajambrado”, como definiu Patrick Mariano, neste mesmo espaço, na semana 
que passou. Surpreende o amadorismo no trabalho de um ministério em relação ao qual não foram poupados esforços 

para fortalecer e que conta com uma secretaria específica apenas para gerir os assuntos legislativos. Das duas uma: 

ou o projeto foi tornado público antes da hora, ou o ministro acredita piamente que será mais fácil aprová-lo sem 
maiores explicações, com uma ou outra entrevista, dentro da lógica “la garantia soy yo”. 

O Brasil é um dos países com maior índice de violência policial contra civis, se não estiver isolado na dianteira. 
Jovens negros da periferia são as vítimas preferenciais. Por outro lado, é insignificante o volume de policiais 

processados e condenados por homicídios nestas situações. O livro Indignos de vida, do delegado de polícia Orlando 
Zaccone, é fruto de extensa pesquisa sobre homicídios policiais no Estado do Rio de Janeiro. O que ele revela é que 

os promotores de Justiça, normalmente tão sedentos de repressão e penalmente severos, pedem arquivamento 

generalizadamente com base em legítima defesa, sem exigir praticamente nenhum tipo de prova. 
Por que então aumentar ainda mais as possibilidades de homicídio policial sem responsabilidade penal? Que 

necessidade o projeto visa satisfazer ao antecipar a excludente para prevenir “risco de confronto”? A proposta não é 
apenas uma “licença para matar”, o que já seria por si só escabroso. É um estímulo. Uma confiança no poder da 

morte como forma de combater a criminalidade. 

E se a explicação para a maior parte das violências policiais reside em supostas resistências, o projeto foi adiante. 
Não para acabar de uma vez por todas com os chamados “autos de resistência” (tapete por baixo do qual muitos 

homicídios policiais foram varridos ao longo dos anos) ou estabelecer mecanismos mais rígidos para a prova das 
prisões em flagrante, como, por exemplo, a obrigatoriedade de sua filmagem. Mas simplesmente para fixar uma pena 

enorme, de seis a 30 anos de reclusão, ao ocorrer “risco de morte” derivado da resistência. A permissividade de uma 

interpretação aberta de agravamento pelo resultado, o que não se pode afastar de um Judiciário com sangue nos 
olhos, é um perigo ainda maior que se agrega. 

Enfim, como proposta de uma política de Estado, o estímulo oficial às mortes beira o crime contra a humanidade 
e é o caso de nos perguntarmos se, desde logo, não devem ser suscitadas representações junto aos mecanismos do 

sistema internacional de Direitos Humanos. A expansão da legítima defesa também se dá com o perdão ao excesso 
doloso no homicídio, por medo, surpresa ou emoção, o que alcança também, mas não apenas, as forças policiais. 

Curiosamente, a regra é positivada logo em seguida à ampliação do acesso popular às armas de fogo, como se 

representasse uma espécie de convite ao faroeste. 
A luta pela prisão em segundo grau é outro dos fetiches da Operação Lava Jato – a jurisprudência do STF mudou 

em 2016, muito influenciada pela ideia de que sem este mecanismo minguariam as delações premiadas e, com isso, o 
coração da operação ia parar de bater. Era preciso continuar intimidando. A presença de uma proposta de alteração 

neste sentido visa proporcionar um fato consumado para evitar, enfim, que o STF possa se debruçar sobre a 

constitucionalidade do Art. 283, do CPP – que só excepciona a prisão antes do trânsito, nos casos em que há 
justificada necessidade cautelar. 

A proposta de alterar este artigo é, no fundo, um reconhecimento de sua constitucionalidade. Se até Moro admite 
a necessidade de revogar a lei, fica mais fácil de compreender porque, afinal de contas, a decisão sobre a validade 

deste artigo tem sido continuamente evitada no Supremo, primeiro por Carmen Lúcia, que simplesmente se recusou a 
pautar as ações de controle constitucional que o discutiam, e depois, postergada, por Dias Toffoli, para, sabe-se lá a 

razão, a data de 10 de abril. 

Verdade seja dita, no entanto, há uma certa coerência no projeto, quanto ao desprezo das decisões do STF, 
como se dá no prestígio incondicional às audiências por videoconferência, na previsão da execução provisória da pena 

restritiva de direitos e da conexão nos casos de foro privilegiado. Ademais, o projeto volta a insistir no esvaziamento 
do sistema progressivo do cumprimento de pena – vulgarizando o regime fechado para inúmeras situações, 

aumentando prazos de progressão, ressuscitando o exame criminológico (que chegou a ser o maior entrave prático à 

progressão, pela demora nos laudos) e criando, ainda, uma espécie de pedágio a ser fixado pelo juiz no regime inicial, 
que pode reduzir a pó a progressão na prática. Tudo isso para esvaziar a decisão de 2006, pela qual o STF entendeu 

inconstitucional a proibição de progressão de regime. 
Moro parte, assim, para colocar o STF nas cordas, contando que o resultado dessa luta se dará pelo sucesso de 

público e não o de crítica. A despeito de já sermos a terceira maior população prisional do mundo, parte considerável 

em presídios superlotados, Moro aposta em mais encarceramento. Reproduz a equivocada ideia da Lei dos Crimes 
Hediondos, de que tempos difíceis se resolvem com penas duras. 

Não aprendeu com a experiência, porque a LCH, como se sabe, não teve impacto nenhum na redução da 
criminalidade. Ao revés, teve um efeito devastador no sistema carcerário. E, a partir disso, um repique violento com a 

criação das facções criminosas que exportaram o crime para fora das celas –no fim, foram as penas duras que 

https://revistacult.uol.com.br/home/projeto-de-lei-anticrime-sergio-moro/
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transformaram os tempos em mais difíceis ainda. Por falar em facções criminosas, aliás, dois grandes presentes que 
recebem do pacote. 

Primeiro, o aumento do encarceramento que, como se sabe, tem como consequência imediata o recrutamento de 
novos braços ao crime organizado. Não é possível, a essa altura, que o ministro da Justiça e da Segurança Pública não 

tenha se informado acerca do extenso domínio dos presídios pelas facções –resultado, ademais, de políticas que, 

propositadamente ou não, uniram o enrijecimento do estado policial à redução do Estado social. O conjunto de penas 
mais duras e ausência de recursos para a manutenção dos presídios, acaba por deixar as facções como gerentes do 

inferno. Encher ainda mais as combalidas prisões, por um governo que faz juras à austeridade, no contexto do teto 
constitucional de gastos, é jogar uma tocha de querosene na vã pretensão de apagar a fogueira. 

Facções que, ademais, são eternizadas na lei, com menções explícitas a seus nomes como “exemplos” de 
organizações criminosas. Patético, para dizer o mínimo. A incúria legislativa mostrou-se extremamente impactante em 

outros pontos também. Não demorou um dia para que equívocos de redação começassem a ser corrigidos, o que 

expõe a absoluta falta de cuidado para com a apresentação do texto, além de desvelar a ausência de interlocutores 
que pudessem ter alertado acerca dos pontos mais sensíveis do projeto. 

É possível encontrar no texto redações pueris e redundantes, como as “contrarrazões da parte contrária”; 
ilógicas, como a exigência de cumular o relevante com o não-protelatório, e pouco cuidado com os termos técnicos, 

como ao empregar a expressão “revisão de condenação” para tratar do resultado de um recurso. A redação do 

conceito de organização criminosa, a princesa dos olhos do ministro, que supostamente deveria receber dele a maior 
atenção e cuidado, embute um enorme descuido. A confusão que cria com o inciso II é auto-explicativa: 

“Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e 
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, e que (II) sejam de caráter transnacional”. Não há 

empresa no mundo, que tenha atuação em mais de um país, que escape desta definição. O problema maior nem está 

nestes erros primários que serão, provavelmente, corrigidos dia-a-dia, mas na extrema dificuldade de manejo dos 
conceitos, vulnerando a racionalidade do sistema. 

É o caso da reincidência que, na maioria das vezes, está equiparada a uma incerta habitualidade criminosa, que 
não tem forma jurídica e pode ser qualquer coisa, até mesmo resultado de inquéritos arquivados contra o réu, o que 

STJ e STF já proibiram como indicador de maior culpabilidade. O projeto insere essa tal habitualidade a partir de 
“elementos probatórios que a indiquem” para estabelecer aumentos de pena e escolha de regimes. Mas não se pode 

aumentar uma pena apenas com base em “elementos que indiquem” condutas pretéritas. Decisões condenatórias 

devem ser preenchidas pela certeza, inclusive no tocante à pena. 
 

 
 

Projeto anticrime de Moro é, sobretudo, uma elegia à morte (Foto: Lula Marques/Agência PT) 
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O mesmo se pode dizer da expressão “insignificantes” utilizada em sua acepção vulgar, como se representassem 
apenas atos pequenos ou irrisórios, quando a natureza jurídica da insuficiência é de exclusão de tipicidade – ou seja, 

o que está fora e alheio ao Direito Penal. A barafunda de conceitos e atecnias explica o alerta do próprio ministro 
antecipadamente contra os professores – de quem já supunha receber a avalanche de críticas que está apenas 

começando. A apresentação popularesca do projeto é, na verdade, um convite explícito à demagogia, na qual os 

especialistas obviamente não são bem-vindos, porque podem desvelar que na verdade mal se trata de um pacote, 
mas sim de um embrulho. 

A prisão em segundo grau foi alçada em elemento de direito material para permitir o acréscimo de pena da 
mesma forma que a reincidência, esvaziando completamente o sentido do trânsito em julgado. Fica uma pergunta no 

ar: se é para aumentar a pena de quem já sofreu condenação não definitiva, o que fazer se, posteriormente à 
sentença, ocorrer a absolvição do réu naquele primeiro processo? Vamos devolver um pedaço de liberdade a ele? O 

projeto autoriza uma esquisita condição para evitar a prisão automática em segundo grau: quando o acordão que 

condena ou mantém a condenação reconhece que existe plausibilidade em questões constitucionais ou legais, a ponto 
de supor que sua própria decisão seja reformada em tribunais superiores. 

A ideia é um absoluto contrassenso: deixar à consideração da turma julgadora reconhecer que, apesar da decisão 
que está tomando, é bem possível que ela seja reformada em Brasília. Seria, então, o caso de se perguntar a quem 

entende plausível a reforma, por que então já não a elabora a decisão neste mesmo sentido? É uma explosão de 

contrariedade a uma lógica que foi recentemente valorizada no novo Código de Processo Civil, largamente discutida 
pelos professores que, então, não foram desconvidados da festa. Trata-se do respeito aos precedentes. Ignorá-los 

avoluma enormemente a Justiça e o projeto apenas estimula o ato, com uma fórmula subjetiva que beira o absurdo. 
Para cumprir esse nonsense era mais fácil simplesmente dizer que não se executa prisão em segundo grau de decisão 

que contrarie precedente superior. Isso sim poderia minimizar a agressão que se tem feito à presunção de inocência. 

Há, por fim, um grosseiro equívoco no que respeita a extensão da prisão em segundo grau para as decisões do 
Tribunal do Júri. Júri é tribunal apenas no nome, por uma questão de tradicionalismo. Trata-se de decisão de primeiro 

grau como todas as demais sentenças de juízes singulares. A medida não visa, como declara, “dar efetividade às 
decisões do Tribunal do Júri”, mas amputar a presunção de inocência pura e simplesmente. Mesmo que o Júri seja 

soberano, há uma série de questões que podem ser revistas pelo Tribunal de Justiça (aí sim, em decisão de segundo 
grau) como o reconhecimento de nulidades, a decisão contra as provas dos autos e a aplicação da pena. 

Dar “efetividade” não é executar desde logo uma decisão que pode mudar. Não há absolutamente nada de 

“efetivo” em cumprir antecipadamente uma pena que pode ser revista, anulada ou reformada. É apenas imprudente. 
E, muitas vezes, sádico. Mas a “efetividade” a que se refere o ministro é quase sempre sinônimo de subtração de 

direitos. Amputam-se recursos, aumentam-se presunções contra o réu (como no caso do perdimento de bens), criam-
se obstáculos para a defesa – até mesmo restringindo o contato do advogado com seus clientes. 

Por fim, o pacote de projetos aposta todas as fichas no plea bargain, justiça negocial, como forma de impulsionar 

o encarceramento aliado à redução abrupta de processos. Ou seja, produzir muitos presos com poucos julgamentos. 
Está aí, talvez, a melhor descrição de efetividade. A ideia esdrúxula é importar o exemplo norte-americano que 

culminou com nada menos do que 2,5 milhões de presos. De fato, não é uma grande credencial para apresentar a 
professores de processo penal; mas na nova era, tudo o que é bom para os Estados Unidos certamente deve ser 

ótimo para o Brasil. 
Naquele país, o sistema representou um enorme acúmulo de poder nas mãos do Ministério Público, que passou a 

ser a instituição mais importante do sistema penal, com características que em nada ajudam a democracia: maior 

discricionariedade, menor controle. Curiosamente, essa é talvez a regra que maior chance tem de ser reformatada, 
em face de uma colisão de disputas institucionais, ou quem sabe apenas corporativas: os juízes não querem ficar à 

reboque dos promotores. 
O ministro da Justiça pouco tem a apresentar para aumentar a capacidade investigativa dos órgãos de segurança 

pública (neste caso, apenas e tão-somente a colheita indiscriminada de material genético de réus), e nada para 

alavancar a inteligência policial. Lança seus dados no endurecimento penal, no estímulo ao homicídio policial e na 
compressão de direitos. 

O pacote é demagogia em estado puro, mas suas consequências podem ser tenebrosas. Tende a produzir muitos 
presos e muitos mortos. Mas os cárceres superlotados e os cadáveres amontoados em nada vão reduzir a 

criminalidade. 

 

MARCELO SEMER é juiz de Direito e escritor. Mestre em Direito Penal pela USP, é também membro e ex-presidente 

da Associação Juízes para a Democracia. Revista CULT, fevereiro de 2019. 
 

 











————————————————————————————————————————————— 
 10 

Ideologia do medo (ÁLVARO BIANCHI) 
 

 
 

Olavo de Carvalho: suas ideias estão para a filosofia como sua astrologia para a astrofísica (Arte Revista 
CULT/Reprodução YouTube) 

  

HÁ POUCA verdade na narrativa filosófica de Olavo de Carvalho. Seus textos, principalmente aqueles dedicados 

à filosofia, trazem a marca da superficial erudição do autodidata. Pouco importam, entretanto, as simplificações e os 
erros a respeito dos autores criticados. O público-alvo não é formado por filósofos especialistas e provavelmente 

sequer conhece os autores execrados. Para seus leitores, mais importante do que o texto criticado é a própria crítica, 
na qual podem encontrar uma explicação para seus medos. E se essa crítica vier embalada com sinais de erudição, 

mais sedutora ela será. 
A narrativa apressada, na qual personagens da cultura filosófica são empilhados e espancados para que 

confessem seus pecados, constitui um dispositivo eficaz de legitimação intelectual. Contrapor a esse pensamento uma 

filosofia profissional, retificar o argumento, demonstrar as falhas interpretativas ou corrigir os erros factuais têm 
pouco valor. Não é isso o que trará ou retirará definitivamente dignidade a seu discurso. Ele tem uma dignidade 

própria. O valor desse discurso está em sua eficácia, em sua  capacidade de traduzir as angústias de seu público em 
uma narrativa eficaz. 

Carvalho afirma-se orgulhoso artífice de um trabalho prometeico, original, nunca antes levado a cabo por 

nenhum brasileiro, cuja missão é, simplesmente, revelar a ideologia da maldade existente em um mundo grande e 
terrível. Sua narrativa tem como pano de fundo o declínio da civilização ocidental e dos valores cristãos a ela 

associados. No lançamento de O imbecil coletivo (1996), o último e mais vendido livro de sua conhecida trilogia, 
Carvalho expôs de modo dramático o conflito entre as figuras bíblicas do Behemoth, representação das necessidades 

naturais e das forças obedientes a Deus, e do Leviatã, encarnação  da infranatureza diabólica e da rebelião. 
É nesse conflito entre as forças do bem e do mal que está a síntese de seu pensamento tradicionalista. Só Deus 

poderia vencer esse conflito, subjugando o Leviatã. Quando a humanidade recusa o salvador, essa luta culmina 

inevitavelmente em um confronto destrutivo. Guerras, revoluções e catástrofes acossariam a humanidade trazendo 
consigo a aniquilação e o medo. Uma ameaça desse porte à civilização ocidental necessita de um sacerdote supremo. 

Carvalho encontrou em Antonio Gramsci a encarnação desse maligno hierofante. É no início de tudo que ele se 
encontra, já em A nova era e a revolução cultural (1994), primeira obra daquela trilogia. 

Nosso autor conhece muito pouco sobre a vida e a obra de Gramsci. Comete erros biográficos e amontoa 

anacronismos, divertindo o leitor informado. Refere-se a uma suposta “filha” de Gramsci, pai de apenas dois meninos, 
e escreve repetidas vezes que no Brasil foram publicas suas “obras completas”, o que nunca ocorreu nem aqui nem 

na Itália. Mas isso pouco importa. Carvalho acredita ter identificado a mente por detrás de uma conspiração cuja 
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tropa de elite é formada por “jornalistas, cineastas, músicos, psicólogos, pedagogos infantis e conselheiros familiares”. 
Isso basta. Não é preciso sequer que esse exército diabólico conheça Gramsci, ele seguirá suas ideias enfeitiçado, 

“mesmo sem ter disto a menor consciência”. Os indivíduos são apenas o suporte dessa misteriosa estrutura. 
Um conhecimento melhor da vida e da obra daquele malévolo sardo não traria nada de novo, pensa Carvalho. 

Em O imbecil coletivo, ele explica que inteligir é uma atividade intuitiva: “É captar, num relance, a unidade objetiva de 

um conjunto de dados, dispondo-os num quadro que é posto imediatamente à disposição de todas as faculdades 
psíquicas, da vontade, do sentimento, da imaginação, etc.” Intuído o mal, apreendido num relance, não há nada que 

a leitura possa acrescentar. Mas a intuição de Carvalho é muito particular. Ela é a percepção de um homem 
aterrorizado pelo declínio de um mundo e de suas tradições. Uma percepção que ele pode compartilhar com o homem 

comum. A uma suposta ideologia da maldade, Carvalho opõe uma ideologia do medo. 
É preciso levar a sério as ideias de Olavo de Carvalho e seu trabalho como intelectual público. Isso não implica 

atribuir a essas ideias o valor de uma filosofia profissional, um valor que provavelmente o próprio autor não desejaria. 

As ideias de Olavo de Carvalho estão para a filosofia acadêmica assim como sua astrologia está para a astrofísica. O 
objetivo desse autor não é expor a verdade dos textos filosóficos e sim apresentar uma narrativa coerente e 

consistente que revele às pessoas comuns a origem do mal e aponte os responsáveis pelos medos que as afligem. A 
análise dessa narrativa escapa portanto à filosofia acadêmica. Ainda assim é preciso conhecer sua obra para não 

repetir seu erro. Os historiadores e sociólogos da cultura terão assim o desafio de se dedicar aos textos de Carvalho 

com o mesmo afinco e rigor com os quais Theodor Adorno se debruçou sobre a coluna de astrologia do Los Angeles 
Times para escrever. As estrelas descem à Terra. Isso requer paciência e autocontrole. 

 

ÁLVARO BIANCHI é professor livre-docente do Departamento de Ciência Política da Unicamp e autor de O 

laboratório de Gramsci: filosofia, história e política (Zouk, 2018). Revista CULT, fevereiro de 2019. 

 

STF vota a criminalização da homofobia; veja países onde ela é crime 

(LUIZA MONTEIRO) 
 

Poucas nações no mundo consideram ilegal o preconceito contra pessoas LGBT. Conheça algumas delas 
 

 
 

(Aneese/Getty Images) 
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O SUPREMO Tribunal Federal (STF) começa a julgar, nesta quarta-feira (13), duas ações que tratam da 
criminalização da homofobia e da transfobia – isto é, o preconceito contra homossexuais e travestis ou transsexuais. 

As ações – uma do Partido Popular Socialista (PPS) e outra da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros 
(ABGLT) – pedem que a discriminação contra esses grupos seja considerada racismo, sujeita às penas previstas na lei 

7.716/89, que proibe qualquer discriminação ou preconceito contra raça, cor, etnia, religião ou procedência social. 

Alguns estados brasileiros, como São Paulo e Minas Gerais, já possuem leis que proíbem a discriminação de 
pessoas LGBT em estabelecimentos públicos e privados. Onde não há leis como essas, a saída é prestar queixa 

alegando crime de injúria ou de lesão corporal, nos casos em que ocorre agressão. Não há, no código penal, uma lei 
específica que puna crimes motivados pelo preconceito contra LGBT. 

Mesmo que o STF dê um parecer favorável às ações que estão sendo julgadas nesta semana, não significa que 
essa lei passará a existir. Se aprovadas, as ações estabeleceriam um prazo para que o poder legislativo crie leis contra 

esse tipo de discriminação. Não significa, portanto, que o fato de a vítima ser LGBT se tornará um agravante em um 

caso de homicídio, por exemplo. 
Para a advogada Érika Pretes, especialista em casos envolvendo discurso de ódio e homofobia, é provável que a 

decisão da suprema corte brasileira não aconteça tão cedo. “O contexto político do país está muito reacionário e, em 
breve, alguns ministros vão se aposentar, e novos serão indicados”, analisa Érika, que é doutoranda pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). Além da aprovação, outros dois cenários possíveis são que algum dos ministros peça 

para estudar o processo mais a fundo (o que pode levar anos) ou que o STF reprove as ações. Nesse caso, restaria à 
sociedade pedir ao Congresso a criação de leis que criminalizassem, de fato, o preconceito contra pessoas LGBT. 
 

Mundo afora 


Em alguns países, esses tipos de discriminação já são considerados ilegais. Saiba o que diz a legislação por lá: 
 

Canadá 
 

 
(Mariano Sayno/Getty Images) 

 
Em 1º de janeiro de 2017, os termos “identidade de gênero” e “expressão de gênero” foram incluídos na lei de 

direitos humanos canadense. Com isso, é proibido ofender ou restringir direitos de um cidadão pelo gênero com o 

qual se identifica ou pela maneira como se comporta – seja em relação ao jeito de falar, seja quanto à forma como se 
veste, por exemplo. 
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Chile 

 
 (Mariano Sayno/Getty Images) 

 

Em 2012, o Chile se tornou o primeiro país da América Latina e aprovar uma lei antidiscriminação para questões 
relacionadas a gênero e orientação sexual. A proposta tramitou no congresso chileno por sete anos, e só após um 

crime brutal (em que um rapaz gay de 20 anos foi espancado até a morte por neonazistas) que chocou o país a 
legislação foi aprovada. Segundo a norma, o julgamento deve acontecer até, no máximo, 90 dias após a acusação – e 

as penas são multas que podem chegar a US$ 4 mil. 
 

Espanha 

 
(Marc Espolet Copyright/Getty Images) 

 

Desde 1995 o país europeu proíbe crimes e discursos de ódio em razão da orientação sexual ou da identidade de 

gênero. Mas em alguns estados ainda faltam leis que punam, por exemplo, empregadores que recusem contratar uma 
pessoa LGBT. 
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França 

 
 (CGinspiration/Getty Images) 

 

Há 16 anos a França conta com uma lei que incrimina injúrias e agressões motivadas por orientação sexual. 
Também são considerados crimes ameaçar e incitar o ódio em razão de como uma pessoa se identifica ou com quem 

ela se relaciona. A pena é de até sete anos de cadeira. 
 

Finlândia 

 
 (CGinspiration/Getty Images) 

 

A Finlândia tornou crime a homofobia em 1995; dez anos depois, estendeu a lei para travestis e transsexuais. Em 

2014, pessoas LGBT ganharam proteção legislativa contra discriminações para conseguir emprego ou ter acesso à 
educação e saúde. 

 
Disponível em: https://super.abril.com.br/sociedade/5-paises-onde-a-homofobia-ja-e-crime/ 
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Número de médicos sobe, mas má distribuição regional permanece 

(IVANDIR FERREIRA) 
 

Em 2020, o Brasil terá mais de meio milhão de médicos. O Sudeste lidera com 2,81 médicos por mil  habitantes 
 

Foto: Eduardo de Oliveira / RADIS Comunicação e Saúde via Flickr – CC 
 

EMBORA o Brasil em 2018 tenha alcançado o maior marco histórico em número de médicos, a alta densidade 

não garantiu melhor distribuição desses profissionais no País. Além de estarem concentrados em grandes centros e 
capitais brasileiras, estão mal distribuídos entre os setores públicos e privados de saúde. Os números impressionam: 

em 2020, o País terá ultrapassado a marca de meio milhão de médicos. A região Sudeste tem a maior taxa, de 2,81 

médico por mil habitantes. Os dados fazem parte da quarta edição da pesquisa Demografia Médica no Brasil 
2018, feita pela Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) com apoio do Conselho Federal de Medicina (CFM) e o 

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). Os resultados deste levantamento foram 
divulgados no dia 20 de março, em Brasília. 

 

 
 

“Mesmo com maior número de profissionais médicos, as desigualdades permanecem tanto geográfica quanto no interior do 
próprio sistema de saúde”. Mário Scheffer, coordenador da pesquisa Demografia Médica 2018 – Foto: Francisco Emolo / USP 
Imagens. 
 











————————————————————————————————————————————— 
 16 

Mário Scheffer, coordenador da pesquisa e professor do Departamento de Medicina Preventiva da FMUSP, afirma 
que mesmo com o maior número de profissionais as desigualdades permanecem tanto geográfica quanto no interior 

do próprio sistema de saúde. “Faltam médicos nos pequenos municípios, nas periferias das grandes cidades e em 
vários serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) – na atenção primária, em prontos-socorros e em ambulatórios de 

especialidades.” 

O estudo apontou que, enquanto em todo o Brasil existem 2,18 médicos por mil habitantes, em algumas capitais 
brasileiras – Vitória, no Espírito Santo, por exemplo – existem 12 médicos por mil habitantes. No outro extremo, no 

interior das regiões Norte e Nordeste, há menos de um médico por mil habitantes. O Sudeste é a região com maior 
densidade médica, cerca de 2,81, contra 1,16 no Norte e 1,41 no Nordeste. 
 

Mais mulheres 
 

O porcentual de mulheres na população total de médicos no Brasil acompanha a tendência mundial de 

feminização da Medicina, aponta o estudo. As mulheres já são maioria entre os recém-formados e entre os médicos 
com menos de 35 anos. Elas representam cerca de 57,4% no grupo até 29 anos e 53,7% na faixa entre 30 e 34 anos. 

Já entre os mais velhos, a participação dos homens continua sendo maior. Cerca de 54,8% entre 40 e 44 anos e 
62,5% entre 60 e 64 anos. Permanecem as desigualdades de gênero na remuneração e na ocupação por 

especialidades. Os homens ganham mais e são maioria em 36 das 54 especialidades médicas. 
 

 
 
Quatro especialidades concentram quase 40% dos especialistas. Clínica médica, 11% do total; Pediatria, 10,3%; 

Cirurgia Geral reúne 8,9% e Ginecologia e Obstetrícia, 8% dos titulados. A distribuição por gênero traz tendências 
mais femininas e mais masculinas para algumas especialidades: em Urologia, 97,8% são homens e em Dermatologia, 

77, 1% são mulheres. 

A presença feminina é maior nas especialidades de Pediatria, Medicina da Família e Comunidade, Ginecologia e 
Obstetrícia e Clínica Médica; e os homens são maioria nas especialidades cirúrgicas, na Urologia, Ortopedia e 

Traumatologia, entre outras. 
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Formação médica elitizada 
 

Dos 289 cursos de Medicina autorizados no Brasil até final de 
2017, a maioria (65%) foi absorvida por escolas privadas, com 

mensalidades que chegam a R$ 16 mil, privilegiando pessoas com 

melhor situação socioeconômica. Para Scheffer, “a abertura de novos 
cursos não foi acompanhada de maior democratização do acesso ao 

ensino médico. As políticas de inclusão, cotas e ações afirmativas 
tiveram até agora menor repercussão na Medicina se comparadas a 

outras cursos superiores”, afirma. 
Outro dado importante foi que 57% das vagas de Medicina 

abertas foram em regiões do interior, fora das capitais, o que não 

resolveu a questão da má distribuição geográfica. Segundo o 
professor, “embora tenha ocorrido relativa interiorização, é baixa a 

influência das escolas do interior em fixar os médicos nessas regiões 
depois de formados”, afirma. 

Por fim, outro dado preocupante e revelado pelo estudo foi que, 

embora o número de médicos cursando Residência Médica nunca 
tenha sido tão elevado no Brasil, 40% das vagas permaneceram 

ociosas. Segundo Scheffer, os motivos do não preenchimento são 
multifatoriais, incluem falta de financiamento de bolsas, de 

infraestrutura e de preceptores (orientadores) médicos. 

 
Mais informações: mscheffer@usp.br ou pelo telefone (11) 

3061-7081 com Mário Scheffer, professor da Faculdade de 
Medicina da USP e coordenador do estudo Demografia 
Médica no Brasil 2018 

 

IVANDIR FERREIRA é jornalista e escreve para essa e outras publicações. Jornal da USP, Março de 2018 

(reeditado). 
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A nova política de enxames (LUIZ FELIPE PONDÉ) 
 

As mídias sociais são a vitória da imprensa marrom sobre imprensa com ética 
 

O TERMO “nova política” é conhecido. Marina Silva é uma campeã no uso dessa expressão. O sentido é mudar o 
fisiologismo da política brasileira e dar a ela um tom mais centrado no país e não nos interesses de lobbies corruptos 

e da casta política. Bolsonaro navegou nessa ideia — apesar de, a cada dia, sua administração afundar em suspeitas 
de que há rachaduras na coisa. Agora, o termo “nova política” está ganhando um novo significado, que nada tem a 

ver, diretamente, com combate à fisiologia.  

Ilustração para a coluna de Luiz Felipe Pondé - Ricardo Cammarota 

 

A “nova política” está diretamente ligada às mídias sociais. A máquina política sentirá cada vez mais a pressão, 

vinda das redes, que as empresas e marcas já sentem há algum tempo. Quem achou que, com a entrada dessas 
ferramentas, a política ia ficar com menos marketing errou. Ela dependerá cada vez mais do marketing, agora, digital. 

O mundo dos costumes e da arte já vem sentindo a bota das mídias sociais em seu pescoço há anos. Artistas e gente 
famosa em geral já são presas de posts e vídeos de seus seguidores há algum tempo. 

As mídias sociais são a vitória da imprensa marrom sobre a imprensa com credibilidade. A ética desse tipo de 
imprensa marrom é de enxame. Por onde passa, arrasa o mundo.  O problema é que, quando está a seu favor, você 

chama de “democracia direta”, “mais poder para o povo e para o cidadão”. Já quando está contra, diz que “destruirá 

a democracia representativa”, “colocará em risco os ritos do Legislativo”, “é uma ferramenta populista”. A verdade 
final é que o problema é o mesmo que preocupava os autores de “O Federalista” (Fundação Calouste  Gulbenkian, 

812 págs.).  
Essa obra foi escrita por Alexander Hamilton, James Madison e John Jay na virada do século 18 para o século 19, 

nos EUA. O problema deles era: como escapar da tirania do rei e não cair na tirania do rebanho ou da maioria? As 

mídias sociais recolocam de forma dramática o mesmo problema. Agora, o efeito enxame está capilarizado ao infinito 
e se move na velocidade da luz.  

Alguns utópicos, à esquerda e à direita, dizem que isso tudo é bom e é, finalmente, a verdadeira democracia. 
Criptoanarquistas das bitcoins (coisa de gente narcisista com discurso bonitinho), defensores de comissariados do 

povo e anarco-capitalistas são todos utópicos mais ou menos oportunistas.  
Sem dúvida chegamos à democracia “na forma consumo”. Se o consumidor-eleitor quiser algo, e esse algo 

viralizar, a pergunta que se colocará é: alguma instituição sobreviverá a esse enxame de irrelevantes que chegaram 
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ao poder? Muita gente associada à vitória de Bolsonaro acha que foi lindo as mídias sociais derrotarem a televisão. E 
antes que algum inteligentinho de direita grite que TV e jornais estão vendidos à esquerda (o que é mais ou menos 

verdade em termos da camada média do jornalismo que tem a cabeça feita na faculdade e nas redes), lembre que 
“democracia direta” é faca de dois gumes.  

A única coisa que não é ambivalente nessa “nova política” é o fato de que ela opera pela lógica do consumidor. E 

o consumidor costuma ser alguém egoísta, mesmo quando boicota alguma coisa a partir de sua pouca informação, 
sua visão enviesada de mundo ou seu puro e simples ressentimento de pequeno cidadão. A máxima de Marshall 

McLuhan, “o meio é a mensagem”, quando aplicada às mídias sociais, significa que “o enxame é a ética da política”. O 
enxame é a forma da política agora porque a política é, definitivamente, mídia. 

O espetáculo da eleição para a presidência do Senado mostrou isso. Nada há de democracia direta nessa história, 
só há para gente que acredita na máxima “um celular na mão e uma ideia na cabeça”.  A democracia direta das 

mídias sociais como utopia é mais um sintoma do retardo mental que assola o mundo. Aliás, o próprio “caráter direto” 

como paradigma é traço desse retardo mental: acreditar num mundo limpinho, simples, verdadeiro, sem as sujeiras 
humanas, é uma marca da morte do amadurecimento. 

Essa “nova política” terá procedimentos fake como paradigma. Bots como agentes políticos definitivos. 
Oportunistas como “filósofos formadores de opinião”. Um retorno à pauta dos federalistas americanos pode nos dar 

alguma luz.  Ainda que os oportunistas de salão continuem a delirar com o fato de que agora as pessoas estão 

“empoderadas”. Palavra horrorosa, que deveria ser escolhida por algum dicionário inglês chique como signo máximo 
do ridículo contemporâneo. 

 

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, fevereiro de 
2018. 

 

A era da facilidade (CONTARDO CALLIGARIS) 

Não é preciso pensar nem estudar, só propor clichês para cimentar consensos 



A CRÍTICA mais banal do espírito de nossos tempos diz que estaríamos na ("escandalosa") era dos prazeres 
imediatos. Será que eu concordaria? Certamente não, mas essa crítica é um bom exemplo, pois ela nunca é 

acompanhada de fatos que a justifiquem. Ela apenas pede que a gente comungue numa indignação comum. 

No caso, os fatos dizem que nossa cultura é declaradamente contra os prazeres há 18 ou 17 séculos. Primeiro, os 
prazeres mandavam você para o inferno. Depois, os prazeres foram ruins para a saúde. Com o prazer, você perde a 

vida eterna ou, se não acreditar naquela, perde anos desta tua vida na Terra. Mas os fatos não interessam. O que 
importa é a expectativa de que a afirmação (por exemplo, que nossa época seria hedonista) corresponda ao que 

muitos querem ouvir (no caso, para se indignar). 
Essa procura de um consenso talvez seja o estilo que define nossa era. Consequência, estamos na era da 

facilidade: não é preciso pensar nem estudar, devemos apenas propor clichês, que possam cimentar consensos. Os 

clichês ganham cúmplices ou esbarram em inimigos. Em ambos os casos, eles são confirmados, quer seja pela adesão 
dos "nossos", quer seja pela recusa pelos outros. 

Nada contra a facilidade: não acho que penar e se sacrificar nos ganhem mérito algum. Mas, infelizmente, a 
facilidade dos clichês empobrece o mundo e deixa só duas posições —"a favor" e "contra". E eu, entre "a favor" e 

"contra", sempre escolho um terceiro ou um quarto lugar, que não foram sequer mencionados. Entende-se que o 

indivíduo da era da facilidade (o Homo Fácil) odeia os intelectuais, em geral. Não tanto porque eles teriam ideias 
opostas. 

Com as ideias opostas o Homo Fácil sabe lidar: é clichê contra clichê —manda prender, quebra a cara, censura, 
grita mais alto etc. Intolerável para o Homo Fácil é o intelectual que quer discutir e para isso traz ideias diferentes, ou, 

pior ainda, fatos "novos" — ou seja, fatos que o Homo Fácil não tinha levado em consideração. 
O intelectual detestado, em suma, é o chato que gostaria de nos obrigar a pensar e a estudar. Que saco: a gente 

está tão bem no conforto do nosso clichê coletivo. Nas mídias sociais, o Homo Fácil se sente em casa: é uma arena de 

opiniões — pura ideologia, sem espaço nem tempo para fatos, pensamentos, estudo, reflexão ou diálogo. 
Um exemplo perfeito de como funciona o Homo Fácil foi oferecido pela ministra Damares, que se atribui um 

mestrado em "estudos bíblicos" (ou seja um "mestrado" em ideologia) e o confunde com mestrados acadêmicos — 
que são em disciplinas, não em ideologias. 
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Mariza Dias Costa/Folhapress 
 

O Homo Fácil é preguiçoso? É só uma nova espécie, que não quer ler, estudar e pensar? Talvez, mas não só. 
Desde os anos 1960, uma espécie de neoplatonismo tomou conta de nossa visão do que significa aprender. Aos 

poucos, fomos nos afastando dos ensinos de conteúdo e avançando na direção de uma pedagogia pela qual tudo já 

estaria lá, dentro do indivíduo. Quer aprender sem esforço? Só deixe seu íntimo se expressar. 
Começamos assim a encorajar nossos rebentos a ter opiniões e a formulá-las, mesmo sobre tópicos que eles 

ignoram totalmente. Uma mãe, ouvindo sua filha defender calorosamente uma opinião sobre assédio moral, que ela 
(a criança) não sabe o que é: "Ela já tem opiniões, não é maravilhoso?". Eu: "Não é maravilhoso; é idiota". Talvez a 

era da facilidade seja filha de uma pedagogia (recente) que não valoriza os conteúdos e preza a opinião antes que 
formular uma opinião digna seja sequer possível. 

Tem alguma esperança de nossa cultura voltar a pensar? Elizabeth Anderson é uma ilustre professora de filosofia 

moral (em Ann Arbor, Michigan, EUA). Num recente perfil (na The New Yorker), aprendi que, recentemente, ela 
mudou os requisitos para seus estudantes de graduação. 

Em vez de pedir ensaios opinativos, nos quais eles defenderiam suas ideias e sua posição, ela pede que cada 
estudante discuta sua posição com alguém que pensa muito diferente dele, relate esse debate e explique por que e 

como a discussão mudou, por pouco que seja, o que ele ou ela pensavam antes disso. Talvez não seja tarde demais 

para introduzir no currículo um novo tipo de dissertação.  
 

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, fevereiro de 2019. 

 


