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Murillo de Aragão Mais colunas e blogs

Buscar

BRASIL

CONFIDENCIAL

Limpeza

A cúpula do PMDB
está trabalhando
para enquadrar o
partido de norte a
sul do país. Seu
presidente,
Romero Jucá (foto),
comanda a [...]
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Belezas emprestadas
Logo no início de seus Ensaios, Montaigne alerta que, “se fosse

para buscar os favores do mundo, teria me enfeitado de belezas

emprestadas”. Com isso ele quis dizer que, se fosse para agradar,

falaria o que os outros já tinham falado e causado agrado.

Repetiria obviedades plenamente aceitas pelo senso comum.

As belezas emprestadas são abundantes no Brasil de hoje. E

contaminam todas as narrativas. Em especial, a das celebridades,

que se sentem compelidas a se posicionarem sobre o que não

entendem e não têm a humildade de reconhecer sua ignorância.

Habitam, em um reino rarefeito de re exões, a dimensão do “com

certeza”. Digerindo factoides regurgitam bons-mocismos e

soltam fogos de artifício sobre temas dos quais nada sabem. São

opiniões de artifício.

Montaigne também recomendava ao leitor que abandonasse o

seu livro porque o conteúdo tratava apenas do que ele pensava:

“Sou eu mesmo a matéria do meu livro.” Quantos teriam, no meio

da nossa cultura pop, a arrogante humildade que Montaigne teve

ao assumir a carga de suas opiniões sem se importar em agradar?

No Brasil de hoje, vejo muito poucos. Alain de Botton, lósofo

contemporâneo, reconhece que teve, quando jovem, esse
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Perdido

Divulgação Sem
comprovar boa
parte das
denúncias feitas
aos procuradores
da Lava Jato, o
senador cassado
Delcídio do Amaral
(que está [...]

AMAURI SEGALLA

É horrível ser
mulher no Brasil

Você é macho pra
cacete e ataca
qualquer mulher
porque macho pra
cacete só tem uma
coisa pra fazer na
vida que é partir
pra cima de [...]

RICARDO

AMORIM

A reforma
esquecida

O Brasil está em
reformas. A maior
crise moral, política
e econômica da
história exigia
respostas. A
qualidade das
respostas são [...]

RODRIGO

CONSTANTINO

A bolha
progressista

Tem sido tema
recorrente em
meus textos a
“marcha das
minorias”, pois vejo
esse fenômeno
como uma e ciente

sentimento de querer agradar compulsoriamente. Nossa

sociedade de celebridades está doente dessa compulsão. Bem

fez o cantor sertanejo Luciano, da dupla com Zezé di Camargo,

em antológica entrevista à Folha de S.Paulo, anos atrás, ao

a rmar que temia dar opinião sobre temas que não entendia.

Como celebridade, não era prudente se posicionar sobre tudo

apenas para agradar ao senso comum. Preencher o nada com o

nada. 

Prudência não é artigo procurado.

Está empilhado nas prateleiras da vida. Já o “bom-mocismo”, os

factoides, as meias verdades e as mentiras sinceras são

processadas intensamente. Como vivemos tempos de reação e

não de re exão, as belezas emprestadas são garantia de sucesso

instantâneo. São mantras repetidos e de fácil digestão. O que é

complexo e incômodo, como pensar, não é fácil. Pensar, para

muitos, signi ca ter a sua própria — e muitas vezes insuportável

— companhia. Mais fácil é se apropriar do que já foi testado pelo

“não é possível que…” e lançar mão do “com certeza”.

Assim, a pessoa se poupa da circunstância desagradável de estar

consigo mesma, com suas dúvidas e, sobretudo, com a própria

ignorância. Agora, de forma pretensiosa, busco atacar as belezas

emprestadas. Mas faço a ressalva de que o que escrevo não é

regra de militância de vida para ninguém. Tampouco me arvoro

como o detentor de “belezas próprias”. Pouco as tenho. Apenas

destaco que o caminho do entendimento das coisas é mais

intenso, dolorido e solitário do que faz crer a sabedoria pop das

celebridades.

As celebridades se sentem compelidas a se posicionarem sobre o

que não entendem

 

O benefício da dúvida
O jornalista Reinaldo Azevedo cunhou uma frase extraordinária para
nossos tempos: “Um cientista rigoroso tem dúvidas. Um idiota,
nunca!”. Quando falamos sobre o benefício da dúvida devemos,
obviamente, considerar que o benefício deve se estender também a
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tática da esquerda
[...]

Ver mais

quem re�ete sobre o tema. Diariamente muitos constroem certezas
sobre as frágeis bases do preconceito, do instinto e […]
18.08.17

Vai dar praia em 2018
A cada minuto que passa, as eleições de 2018 estão mais presentes
nos cálculos de nossos políticos. O mesmo deve se dar no âmbito
da Operação Lava Jato, cujos propósitos extrajudiciais são
inequívocos. Entre os mais esclarecidos, poucos têm dúvidas de que
os objetivos da força-tarefa vão muito além da punição de
criminosos. Atos e […]
04.08.17

Luz, mais luz
Quando menino, uma antiga propaganda da Bozzano apregoava
“luz, mais luz. Toda vez que se discute a crise de relacionamento
entre os setores público e privado, lembro-me do anúncio. Tentarei
explicar. Morando em Brasília desde o início dos anos 1980, assisti a
diversas crises envolvendo os setores público e privado, todas com
a mesma tônica: […]
21.07.17

Ao pacato cidadão
Muito se fala que o Brasil vive hoje uma crise institucional. Não caia
nessa. Na verdade, somos um País em crise institucional desde que
nos entendemos como Nação, pelo fato de que a relação entre
Estado e sociedade é desequilibrada. E entre os Poderes também.
Criado pela Coroa como um empreendimento, o Brasil sempre
tratou […]
07.07.17

Não basta indignação
Não há como não se indignar com a política nacional. A sucessão de
episódios envolvendo corrupção é extraordinária, sem paralelos na
história moderna do mundo. Ao consultar a Wikipedia, encontramos
uma explicação solta, porém absolutamente pertinente: numa
democracia, o direito à indignação é sagrado. Mas a indignação é
mais que um direito. É uma presença […]
23.06.17
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Pela Web

Para você

Erro em
homenagem
a Lula na
Bahia causa
alvoroço na
internet

"A Maria da
Penha me
transformou
num
monstro"

Cem
mulheres
posam nuas
em Cleveland
antes de
convenção
republicana

Missão de
mediação
para
Venezuela
critica
sanções e
ameaça de
intervenção
militar
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