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ÚLTIMAS REVISTA VÍDEOS BRASIL ECONOMIA MUNDO COLUNAS COMPORTAMENTO

Murillo de Aragão Mais colunas e blogs

Buscar
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BOECHAT

Contra o crime

Newton
Menezes/Futura
Press Buscando
reduzir ou acabar
com a explosão de
agências bancárias
e o roubo nos
caixas eletrônicos,
o [...]

BRASIL

CONFIDENCIAL

Mais colunas

08.fev.18 - 18h00

Guerra de narrativas
Sair do País por um tempo, ainda que breve, sempre é bom. Em

especial para nos desintoxicarmos das narrativas que circulam

intensamente no Brasil. O Brasil de hoje vive uma guerra de

narrativas. Membros do Ministério Público anunciam, a cada

instante, que a Operação Lava Jato pode acabar por isso e por

aquilo. Outros dizem que as eleições presidenciais só serão

legítimas com a participação do ex-presidente Lula na disputa.

Ou que a democracia brasileira caminha para o abismo porque o

4º Tribunal Regional Federal con rmou a condenação de Lula e

ainda aumentou a pena estipulada na primeira instância. Pelo seu

lado, o juiz Sérgio Moro justi ca receber auxílio-moradia dizendo

que o benefício compensa a falta de reajuste salarial entre a

classe, mesmo sendo dono de apartamento na cidade em que

vive.

Adversários da Reforma da Previdência a rmam que não existem

privilégios a serem combatidos no sistema previdenciário

brasileiro. Outros apregoam a impossibilidade de votá-la, embora

o tema esteja na pauta. O que será que vai acontecer? Apesar do

alarmismo de alguns, a Lava-Jato não morreu nem vai morrer

sem antes causar mais estragos na política nacional.
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Mouco em alta

Durante muito
tempo, a
candidatura Temer
foi tratada como
tabu no Planalto.
Em mais de uma
ocasião, o
presidente
demonstrou
irritação [...]

RICARDO

AMORIM

População
dividida… os
criminosos
agradecem

Estou chocado com
a polarização
política que hoje
domina o País e
como ela tem
determinado e
distorcido as
reações da maioria
dos [...]

CELSO MASSON

La Niña, safra
histórica e tarifas

Em entrevista
recente à ISTOÉ
Dinheiro, o enólogo
e empresário
Adriano Miolo foi
direto ao ponto: “O
governo está
acabando com o
vinho [...]

MENTOR NETO

Um robô

Essa semana, no
Arizona, uma
mulher foi
atropelada por um

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

Lula será cha-suja e nem por isso a democracia brasileira irá

para o abismo. Com ou sem Lula, as eleições serão legítimas.

Aliás, mais legítimas do que as últimas, turbinadas pelo doping

ilegal e imoral das doações por dentro e por fora (via caixa dois).

A reforma da Previdência, apesar de ir contra os interesses das

corporações, será aprovada, nem que seja aos poucos e em fatias.

Moro e os demais juízes continuarão a receber auxílios

diversi cados mesmo obtendo reajustes salariais.

A guerra de narrativas sempre fez parte da realidade humana. A

questão atual é a sua intensidade, por conta dos avanços

tecnológicos. Qualquer um pode se inserir no mundo midiático

com suas narrativas pessoais. Daí surgirem, do nada, blogueiros e

youtubers a caminho da consagração. Em sendo uma guerra,

quem é a vítima? Basicamente, a verdade. O que fazer?

Ter uma postura cética acerca de tudo o que é dito é uma boa

decisão. Sabemos que a verdade está contaminada. Aliás, sempre

esteve. É preciso ltrar o que é dito. Devemos também

desenvolver mecanismos de validação sobre quem diz o quê e

como. A nal, não podemos duvidar de tudo e de todos a todo o

momento. Paradoxalmente, duvidar e ter con ança são os

melhores caminhos para bem viver no mundo de hoje. A questão

é saber como. A saída é a re exão. Como disse Virginia Wolf, o

único conselho que uma pessoa pode dar para outra sobre ler

notícias “é não seguir conselho de ninguém, seguir seus instintos,

usar sua razão e chegar às suas próprias conclusões”.

Vale para a guerra de narrativas dos tempos atuais.

Liberdade e verdade
Em um País de claro viés autoritário, a inter-relação entre a verdade
e a liberdade é crítica para a democracia. Lamentavelmente, o
autoritarismo prevalece em todos os setores ideológicos do País,
abrangendo desde os oligarcas aos pseudo-revolucionários
incluindo as esquerdas raivosas e elegantes. Tudo justi�cado pelos
interesses que os orientam. Assim, em nome de posturas […]
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Uber autônomo.
Morreu, coitada.
Não é a primeira
vez que um robô
mata um ser [...]

Ver mais

08.02.18

Tempo das complexidades
Me poupe dos detalhes sórdidos vão dizer alguns. Poucos querem
saber dos detalhes que, para muitos, devem �car com Roberto
Carlos. Mas esquecem que Deus está nos detalhes e que os
detalhes que agrupamos fazem o mosaico do viver. As respostas
prontas fulminam os detalhes, eliminam a topogra�a das coisas,
pasteurizam os sentimentos. Disse José […]
08.02.18

O delírio da certeza
Duas coisas fundamentais para o viver: a dúvida e a con�ança. O
mundo gira em torno desses dois sentimentos. Tanto a dúvida
quanto a con�ança nos impulsionam. Ambos, porém, estão em falta
no Brasil. Ainda que possa parecer paradoxal, os idiotas têm muitas
certezas. Já os sábios têm dúvidas e con�ança na necessidade de
buscar […]
08.02.18

Líquido e gasoso
Não estamos mais na modernidade líquida de Zygmunt Bauman.
Estamos imersos na pós-modernidade, na alta modernidade,
gasosa. Já que a tudo e a todos penetra e não (o)corre no leito dos
rios, o estado da pós-modernidade desa�a a lei da gravidade.
Inunda planaltos e não corre, necessariamente, para o mar. Provoca
mudanças paradoxais, re�etidas em […]
08.02.18

Heróis anônimos
Quando o calo aperta ou uma bala perdida parte seu coração, os
rugidos de leão nascem em seu peito, para, com o tempo, se
transformarem em gemidos. E, depois, em discretos ganidos de
�lhote. Claro que as cicatrizes �cam em sua alma. Mas o jogo segue
e você quer olhar além da curva, só que […]
08.02.18
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Após bate-boca, Barroso pediu
desculpas a ministros e Gilmar…

Após o bate-boca entre os ministros Gilmar Mendes e Luís 
Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), motivar a…
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