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Faces perversas do 
autoritarismo no Brasil

Fórum dos Leitores

Apesar  dos  mais  
de 30 anos de re-
democratização, 
ainda  vivemos  
sob o império do 
autoritarismo. O 

chocante é que muitos dos que 
o praticam não se consideram 
autoritários. Essa é uma ques-
tão complexa que envolve in-
terpretação  e  comportamen-
to, além das regras existentes. 
Envolve  também  a  precária  
educação  cívica  dos  brasilei-
ros, que não têm ideia de seus 
direitos e deveres.

Nosso autoritarismo tem raí-
zes profundas no Brasil  colô-
nia, onde o caráter subalterno 
de nossa gente era transversal 
às  classes  –  desde  a  senzala,  
passando  pela  casa-grande,  
até os paços do reino. Cada um 
esmagando o menor com o abu-
so de poder e de autoridade.

Mesmo com as lutas, revolu-
ções e reconstruções das insti-
tuições políticas visando ao es-
tabelecimento  de  regime  de-
mocrático concreto, o autorita-
rismo resiste em nossa socieda-
de de forma bastante pronun-
ciada e se expressa de diversas 
formas e em vários lugares: no 
dia a dia das cidades; nas repar-
tições  públicas;  nas  escolas;  
nas redes sociais; nas relações 
de consumo; na Justiça e na po-
lítica; no “neopeleguismo” dos 
sindicatos de trabalhadores e 
de  patrões,  dominados  pelo  
clientelismo.

Nosso autoritarismo está ex-
presso no ônibus que não para 
no ponto. Na recepção grossei-
ra ao paciente humilde que che-
ga ao hospital público. No com-
portamento  do  Estado,  que  
manipula,  empreende,  finan-
cia,  regula,  coopta,  suborna,  
faz vista grossa para o corpora-
tivismo e elege campeões que 
ganham medalhas no sistema 
financeiro estatal.

No campo da Justiça, o auto-
ritarismo  revela-se  no  ativis-
mo judicial,  que é  ir  além do  
que prega o mandamento cons-
titucional,  e  se  expressa,  por  
exemplo, ao se desconsidera-
rem  as  novas  determinações  
do Código de Processo Civil de 
estimular o entendimento en-
tre as partes. A condução coer-
citiva independente de prévia 
intimação  e  mesmo  negativa  
injustificada a comparecer pa-
ra depor também o  são.  Para 
dizer o mínimo.

Existe ainda o ativismo buro-
crático, que cobra atitudes da 

cidadania a partir de interpreta-
ções largas e ilegais do que se-
riam as regras e se expressa por 
meio de decisões sem o devido 
amparo legal. A mesma buro-
cracia que é resistente aos pro-
gramas de desburocratização e 
impõe uma cerca de proteção 
aos  seus  interesses  senta-se  
em cima das licenças ambien-
tais por conta de seus interes-
ses políticos ou ideológicos.

O  corporativismo  que sub-
mete o povo a greves intermi-
náveis ou a operações tartaru-
ga no serviço público, sem que 
haja uma intervenção decisiva 
da  autoridade  judicial,  tam-
bém se mostra egoísta e autori-
tário. A omissão da Justiça nes-
ses casos é imperdoável. Tam-
bém o é o paternalismo da legis-
lação trabalhista, que impede 
acordos entre patrões e empre-

gados e impõe uma tutela que 
nem sempre é adequada aos in-
teresses de quem trabalha.

Mas o autoritarismo não resi-
de apenas no sistema judiciá-
rio, um dos mais caros do mun-
do e um dos menos eficientes, 
e na burocracia, cuja produtivi-
dade é risível quando voltada 
para  o  cidadão  e  admirável  
quando  dedicada  à  cobrança  
de  tributos.  O  autoritarismo  
também propõe e incentiva o 
patrulhamento  ideológico.  
Quem  está  fora  da  curva  do  
pensamento  politicamente  
correto pode ser trucidado.

O império do autoritarismo 
tem ainda sua face na superfi-
cialidade das análises e das opi-
niões. Não sabemos de nada e 
por isso sabemos de tudo. Mui-
tos têm apenas palavras vazias 
para todas as opiniões, que de-
vem ser dadas num mar de me-
diocridade. Achar que todo po-
lítico é ladrão  e  que todas  as  
opiniões  que  nos  aborrecem  
são vendidas também é autori-
tário. Assim como parar em fi-
la  dupla  e  avançar  o  sinal  de  
trânsito.

É autoritário concordar com 
a injustiça quando o réu nos de-
sagrada. Da mesma forma, é au-
toritário  condenar  a  justiça  
quando o réu nos é simpático. 
O autoritarismo está presente 
ainda  nas  interpretações  de  
que tudo o que o Poder Executi-

vo propõe deve ser aceito sem 
questionamento no Legislati-
vo, como se o “hiperpresiden-
cialismo” que nos escraviza de-
vesse ser a regra. No mínimo, 
revelamos ignorância do papel 
dos Poderes da República e de 
suas autonomias.

Nosso  autoritarismo  está  
cristalizado na  relação subal-
terna entre a sociedade e o Es-
tado. Antes, essa relação decor-
ria  de  um  arranjo  de  oligar-
quias que controlavam o País. 
Mais  recentemente,  decorre  
do paternalismo de esquerda, 
que, ao tempo que aparelha a 
máquina pública, trata a cida-
dania como dependente, e não 
como  os  devidos  patrões  da  
Nação.

Também é lamentável ver a 
burocracia, sob a complacên-
cia da Justiça, ganhar salários 
acima do teto  constitucional,  
em prova cabal da  omissão  e  
do desrespeito aos interesses 
da cidadania. Assim como usar 
a corrupção para financiar par-
tidos e campanhas ou usar as 
verbas do Fundo Partidário pa-
ra pagar mordomias.

No sistema político, o siste-
ma partidário caótico e sua ab-
surda  fragmentação  não  são  
uma expressão saudável da de-
mocracia. São um produto da 
submissão do debate de ideias 
e programas ao interesse ras-
teiro de muitos caciques e che-
fes  políticos  que  fazem  qual-
quer negócio pelo poder. Co-
mo  disse  o  político  britânico  
Benjamin Disraeli, “danem-se 
os princípios, o que interessa é 
o partido”. Prática de muitos 
que governaram o País nas últi-
mas décadas.

Estamos em lenta evolução, 
mas ainda na infância da demo-
cracia. E engatinhando numa 
creche de baixíssima qualida-
de quando se trata de educa-
ção cívica voltada para os direi-
tos e os deveres da cidadania. 
Ainda levará tempo  para  nos 
livrarmos  desse  carma.  Em  
longo prazo, com melhor edu-
cação e o trabalho consciente 
de formadores de opinião tal-
vez possamos vencer esta eta-
pa da nossa construção social 
cidadã  e  democrática,  derro-
tando o autoritarismo que nos 
contamina.
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AOlimpíada  do  
Rio de Janeiro foi 
um  sucesso.  In-
discutível. O de-
sastre anunciado 
não  se  confir-

mou. A violência não teve a últi-
ma palavra. A cordialidade bra-
sileira virou o jogo. A autoesti-
ma do nosso povo, tão testada 
e machucada nos últimos tem-
pos, foi revigorada. O Brasil, in-
dependentemente  de  limita-
ções e falhas pontuais, fez boni-
to. Soube mostrar a um mundo 
cansado, talvez demasiado cé-
tico,  marcantes  exemplos  de  
tolerância, superação e alegria.

Thiago Braz, medalha de ou-
ro no salto com vara e recordis-
ta  olímpico  (saltou  6,03  me-
tros), é um exemplo dessa su-
peração.  Sem  mágoa.  Sem  
ódio. Sem confronto. O atleta 
brasileiro foi abandonado pela 
mãe ainda menino. Os avós fo-
ram responsáveis por sua cria-
ção. Passou  dias esperando  a  
mãe com sua mochila nas cos-
tas.  Ela  nunca  apareceu.  Os  
avós viraram referência: “To-
das as qualidades que tenho ho-
je  vieram  dos  ensinamentos  
deles, que foram meus pais na 
realidade”. Apesar de ter só 22 
anos, Thiago é casado há quase 
dois anos. Em 2014 ele subiu  
ao altar com Ana Paula Olivei-
ra. Os dois se conheceram no 
ambiente do  atletismo. Thia-
go e Ana formam um casal des-
contraído e, ao que parece, pra-
ticam a  sua  fé.  São  a  cara do  
Brasil real. 

A Olimpíada gerou pautas po-
sitivas.  Verdadeiras.  Necessá-
rias. O Brasil não é só corrup-
ção, violência e incompetência. 
Tem muita  coisa  boa  aconte-
cendo,  gente  empreendendo,  
histórias  brilhantes  quicando  
na nossa frente. Não podemos 
dar prioridade a uma agenda de-
pressiva. A vida é feita de luzes 
e  sombras.  Impõe-se  apostar  
no equilíbrio informativo.

Impressiona-me o crescen-
te espaço destinado à violência 
nas nossas reportagens, sobre-
tudo no telejornalismo. Catás-
trofes,  tragédias  e  agressões,  
recorrentes como chuvas de ve-
rão, compõem uma pauta som-
bria  e  perturbadora. A  mídia,  
argumentam os aguerridos de-
fensores  do  jornalismo-reali-
dade, retrata a vida como ela é. 
Teria, contudo, o cotidiano do 
brasileiro  médio  tamanhas  e  
tão frequentes manifestações 
de violência e aberrações pato-

lógicas?  Penso  que  não.  Há  
uma evidente compulsão a pin-
çar aspectos negativos da vida.

Por mais que a sociedade te-
nha mudado, tenho a certeza 
de  que  o  pretenso  realismo  
que se alardeia como justifica-
tiva para o excesso de violên-
cia e mau gosto que diariamen-
te desaba sobre leitores e teles-
pectadores não retrata a reali-
dade vivida pela maioria esma-
gadora da população. Na verda-
de, ainda há muita gente que 
cultua  os  valores  éticos,  que  
dão sentido e dignidade ao ato 
de viver; ainda há pessoas que 
diante do vizinho doente cor-
rem a socorrê-lo; e sofrem por 
uma criança abandonada; e es-
tendem a mão a um amigo ne-
cessitado; e choram pelas víti-
mas  de  uma  injustiça,  como  
qualquer ser humano.

A violência não é uma inven-
ção da mídia. Mas sua espetacu-
larização é um efeito colateral 
que deve  ser  evitado.  Não  se  
trata, por óbvio, de sonegar in-
formação. Mas é preciso con-
textualizá-la.  A  overdose  de  
violência no  jornalismo  pode  
gerar fatalismo e uma perigosa 
resignação. Não há o que fazer, 
imaginam  inúmeros  leitores,  
ouvintes, telespectadores e in-
ternautas.  Acabamos,  todos,  
paralisados sob o impacto de 
uma violência que se afirma co-
mo algo irrefreável e invencí-
vel. E não é verdade. Podemos, 

todos, jornalistas, formadores 
de  opinião,  estudantes,  cida-
dãos, enfim, dar pequenos pas-
sos rumo à cidadania e à paz.

Os que estamos do lado de 
cá,  os  profissionais  da  mídia,  
carregamos nossas idiossincra-
sias. Sobressai entre elas certa 
tendência ao negativismo sen-
sacionalista. O rabo abana o ca-
chorro.  O  mote,  frequente-
mente usado para justificar o 
alarmismo de certas matérias, 
denota, no fundo, a nossa inca-
pacidade  para  informar  em  
tempos de normalidade.  Mas  
mesmo em épocas de crise (e 
estamos vivendo uma gravíssi-
ma crise de segurança pública) 
é preciso não aumentar desne-
cessariamente a temperatura. 
O jornalismo de qualidade re-
clama um especial cuidado no 

uso dos adjetivos. Caso contrá-
rio, a crise real pode ser amplifi-
cada pelos megafones do sen-
sacionalismo.  À  gravidade  da  
situação,  inegável  e  evidente,  
acrescenta-se uma dose de es-
petáculo. O resultado final é a 
potencialização  da  crise.  Al-
guns setores da mídia têm fei-
to, de fato, uma opção prefe-
rencial por uma agenda negati-
va. O problema não está no no-
ticiário  da  violência,  mas  na  
miopia, na obsessão pelos as-
pectos sombrios da realidade. 
É  cômodo  e  relativamente  
fácil provocar emoções. Infor-
mar com profundidade é outra 
conversa. Exige trabalho, com-
petência e talento.

O que eu quero dizer é que a 
complexidade  da  violência  
não se combate com espetácu-
lo, atitudes simplórias e redu-
cionistas,  mas  com  ações fir-
mes das autoridades e, sobretu-
do, com mudanças de compor-
tamento. O que critico não é a 
denúncia  da  violência,  mas  o  
culto ao noticiário violento em 
detrimento  de  uma  análise  
mais séria e profunda. 

Precisamos, ademais, valori-
zar  editorial  e  informativa-
mente  inúmeras  iniciativas  
que  tentam  construir  aveni-
das ou ruelas de paz nas cida-
des sem alma. É preciso inves-
tir numa agenda afirmativa. A 
bandeira a meio pau sinalizan-
do a violência sem-fim não po-
de ocultar o esforço de entida-
des,  universidades  e  pessoas  
isoladas  que  diariamente  se  
empenham na recuperação de 
valores fundamentais: o huma-
nismo, o respeito à vida, a soli-
dariedade. São pautas magnífi-
cas. Embriões de grandes re-
portagens. Denunciar o avan-
ço da violência e a falência do 
Estado no seu combate é um 
dever ético. Mas não é menos 
ético iluminar a cena de ações 
construtivas, frequentemente 
desconhecidas do grande pú-
blico, que, sem alarde ou piro-
tecnias do marketing, colabo-
ram,  e  muito,  na  construção  
da cidadania.

A Olimpíada não foi só um 
belo espetáculo. Projetou uma 
boa imagem  do  Brasil.  Acari-
ciou nossa autoestima. Quem 
sabe, assim espero, também te-
nha suscitado uma reflexão so-
bre o nosso modo de informar.
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Em educação cívica 
voltada para os direitos 
e deveres da cidadania
ainda engatinhamos 

Olimpíada – reflexão 
jornalística
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CARLOS ALBERTO
DI FRANCO

Um belo espetáculo, 
projetou boa imagem 
do Brasil e acariciou 
a nossa autoestima

IMPEACHMENT
Dilma x Janaína

No palco do teatro, todos estão 
com suas máscaras e desempe-
nhando  seus  papéis  de  acordo  
com o roteiro. Resta agora o due-
lo retórico final entre as antago-
nistas – Dilma Rousseff e Janaí-
na Paschoal –, que registrará pa-
ra a História o embate narrativo 
entre golpe e impeachment.
LUIZ ROBERTO DA COSTA JR.
lrcostajr@uol.com.br
Campinas

A prova real

Senadores,  perguntem  à Dilma  
se ela considera o impeachment 
um ato legal ou um golpe. Se a 
resposta for golpe, ela não pode 
ter direito de defesa nem se pro-
nunciar no Congresso. Se consi-
derar um ato legal, por que men-
tiu  para  a  imprensa  e  organis-
mos  internacionais,  afirmando  
estar sendo vítima de um golpe?

JOSE PAULO CIPULLO
j.cipullo@terra.com.br
São José do Rio Preto

Dilma chega ao Senado com 54 
milhões  de  votos,  vamos  ver  
com quantos votos vai sair de lá.
WELLINGTON ANSELMO MARTINS
am.wellington@hotmail.com
Bauru

A história completa

A  senadora  Gleisi  Hoffmann  
(PT-PR) costuma dizer no plená-
rio do Senado, durante o julga-
mento  da  presidente  afastada,  
que tudo o que ela fala é para fi-
car para a História. Sendo assim, 
aquela sua frase de que o Senado 
não tem moral para julgar Dilma 
deve ficar para a História, bem 
como a declaração do presiden-
te do Senado, Renan Calheiros, 
de ter intercedido no STF para 
impedir o indiciamento de Glei-
si e do marido dela, o ex-minis-

tro Paulo Bernardo, ambos acu-
sados de receber R$ 1 milhão de 
propina da Petrobrás. Deve ficar 
ainda para a História a declara-
ção de Renan de que o presiden-
te  do  STF,  Ricardo  Lewan-
dowski, estava sendo obrigado a 
presidir a um  julgamento  num  
hospício.  Lewandowski  até  
ameaçou exercer seu poder de 
polícia e  mandar prender todo  
mundo, para evitar a rebelião de 
loucos na Casa. A História dará 
o recado às nossas crianças, para 
que nunca confiem em políticos.
VALDY CALLADO
valdypinto@hotmail.com
São Paulo

Baixaria x realidade

Concomitantemente com a bai-
xaria apresentada pelos petistas 
e afins no julgamento do impea-
chment da presidente Dillma no 
Senado, em  São  Paulo  depara-
mos com  famílias inteiras mo-
rando nas ruas, sob frio intenso, 
por  causa  da  crise  econômica  

provocada pela política econômi-
ca  errada  dela.  Sem  emprego,  
sem casa própria e sem  condi-
ções de pagar aluguel, as ruas fo-
ram a solução. Podem gritar. Po-
dem implorar.  Mas Dillma  vol-
tar, por favor, srs. senadores, ja-
mais! Os graves problemas dele-
térios  provocados  por  sua  in-
competência  estarão  ainda por  
vários anos a nos lembrar como 
escolhas erradas podem nos pre-
judicar. As eleições no Brasil não 
deveriam ser obrigatórias, e sim 
opção consciente. A baixaria no 
Senado versus realidade nos mos-
trou essa necessidade.  Eleições 
municipais vêm aí...
BEATRIZ CAMPOS
beatriz.campos@uol.com.br
São Paulo 

Barra pesada

A  classificação  das  sessões  de  
embate no Senado pelo impeach-
ment da Dilma deveria ser muda-
da para “não recomendado para 
menores de 18 anos”. 

OMAR EL SEOUD
elseoud.usp@gmail.com
São Paulo

Sem dúvidas

Da ignorância ao alcance de to-
dos:  assistindo  aos  pronuncia-
mentos da bancada dos defenso-
res da presidente, não consigo es-
quecer o pensamento de que é 
preferível parecer ignorante per-
manecendo  de  boca  fechada  a  
abri-la e acabar com as dúvidas.
ARLETE PACHECO
arlpach@uol.com.br
Itanhaém

Nelson Barbosa errou

Em  depoimento,  sábado,  o  ex-
ministro Nelson Barbosa deu a 
entender  que  as  dívidas  da  
União  relativas  aos  emprésti-
mos (ou débitos atrasados,  co-
mo insiste) tomados em estabe-
lecimentos oficiais  constam  da 
contabilidade  desses  órgãos,  

mas não precisam constar dos re-
gistros  contábeis  –  balanço  
anual incluído – da União. Isso 
porque,  segundo  ele,  esses  ór-
gãos de crédito operam no regi-
me de competência e  a União, 
no regime de caixa. Para alguns 
economistas  assim  é  porque  o  
débito da União é compensado 
pelos créditos de seus estabeleci-
mentos oficiais credores. Pois se 
equivalem. Nada mais errado. O 
débito da União – que é dinheiro 
público – há que ser pago aos es-
tabelecimentos de crédito  e  se  
integra  em  seus  ativos  contá-
beis. Todavia têm eles – com ex-
ceção da Caixa, que é estatal – de 
repassar  parte  desse  dinheiro  
(no  caso  de  eventual  lucro  
anual) a seus acionistas particu-
lares. Assim, não há que dizer – 
por isso o ex-ministro não insis-
tiu nesse ponto – que essa “com-
pensação”  dispensa  o  registro  
dos débitos pela União em face 
dessa  “equivalência”.  Devem,  
sim, constar tanto da contabili-
dade  dos  bancos  (ativo)  como  
na da União (passivo). Para a ne-


