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A cúpula do PMDB
está trabalhando
para enquadrar o
partido de norte a
sul do país. Seu
presidente,
Romero Jucá (foto),
comanda a [...]

RICARDO

BOECHAT

Mais colunas

18.ago.17 - 18h00

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 quem re ete sobre o tema.

Diariamente muitos constroem certezas sobre as frágeis bases

do preconceito, do instinto e da mera boa vontade. Opiniões são

emitidas como carimbos da burocracia in nita somente para

alimentar uma cadeia in ndável de besteiras. A ausência de

dúvida – sem as devidas evidências que con gurem uma certeza

inoxidável – é típica de nossos tempos de “não é possível”.

Não é fácil navegar em meio a tantas opiniões super ciais.

Porém, tempos complexos exigem soluções simples de natureza

complexa. Trata-se de um paradoxo, mas viver é paradoxal.

Imagine, por exemplo, o momento atual. Que dúvidas devemos

ter em relação a ele? A primeira delas é sobre se vivemos dentro

de uma batalha ética ou não. Em caso positivo, que valores

devem ser destacados? A luta envolve que agendas? São agendas

transparentes? Sim ou não? Não há como examinar nossa

realidade sem ter muitas dúvidas. Apenas os idiotas têm
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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 [...]
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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

certezas. E existem muitos por aí que propagam certezas de fácil

digestão. Certezas fast food.

Outros não são tão idiotas, mas manipulam e cazmente os

idiotas. Oferecem o “McDonald feliz” do bom-mocismo como se

fosse a rea rmação de valores éticos. Resultam em nada mais do

que atos opinativos, que, mesmo malcheirosos, agradam à

patuleia consumidora das certezas gordurosas.

Considerando que tanto a super cialidade das re exões quanto

a manipulação das interpretações são correntes em nosso

tempo, o que fazer? A resposta está no benefício da dúvida, que,

sem nenhuma dúvida, bene cia a quem a tem. Ter dúvidas é sinal

de inteligência em pleno mar de certezas medíocres. E o caminho

para a boa dúvida está nas perguntas que fazemos e na

identi cação do lugar de fala de quem emite “certezas” prontas e

acabadas. Mais do que tentar implantar o benefício da dúvida nos

outros, escrevo para mim mesmo: que eu tenha muitas dúvidas

quando analisar o cenário. Que elas me provoquem ao máximo, a

m de que a certeza, se houver, surja incólume na minha

interpretação.

O lósofo inglês Francis Bacon disse que a dúvida é a escola da

verdade. Malheiros Dias, escritor português, disse ser prudente

o homem que sabe venerar, na descon ança, a suprema

sabedoria. Duvide e descon e. Escolha boas dúvidas e sobre elas

construa certezas que sejam retrotestadas por novas dúvidas,

em um ciclo permanente de evolução.

Apenas os idiotas têm certezas. E existem muitos por aí que

propagam certezas de fácil digestão. Certezas fast food

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 […]
01.09.17

Vai dar praia em 2018
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tática da esquerda
[...]

Ver mais

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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