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ÚLTIMAS REVISTA VÍDEOS BRASIL ECONOMIA MUNDO COLUNAS COMPORTAMENTO

Murillo de Aragão Mais colunas e blogs

Buscar

RICARDO

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

12.jan.18 - 18h00

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 não consegue.

Você tem a visão turvada pela civilização do espetáculo, contida

em uma gigantesca Times Square de subúrbio.

Um raio de clarividência pode iluminar as sombras da mente,

embotada por fake news, mentiras sinceras, verdades

incompletas e narrativas novelescas. Em um átimo, você percebe

que não temos instituições (nem é bem assim). Também percebe

que nos faltam líderes (não é bem assim). Mas é o que temos para

hoje: relatos imprecisos.

Temos instituições instáveis. Já outras são estáveis em sua

submissão ao império do corporativismo. Existem instituições

que pagam integralmente plano de saúde para funcionários,

cônjuges, pais e lhos. Outras oferecem auxílio-moradia para

quem já vive na própria cidade do trabalho e auxílio-paletó.

Algumas dessas instituições estáveis são as que apontam o dedo

para outras. Cumprem, apenas, metade do papel.
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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

Certas lutam no pantanal institucional valendo-se do ativismo e

da espetacularização de seus atos, em um fênomeno “tostines”

(vende mais porque é fresquinho ou é mais fresquinho porque

vende mais?) Sem espetacularização não há efeitos, ainda que o

direito seja atropelado nesse movimento. Para muitos, lutadores

desavisados da guerra cotidiana, direitos são como loteria:

acreditamos que algum dia os teremos.

Colocamo-nos nas mãos de heróis, na melhor tradição

sebastianista. Já tivemos heróis acidentais e heróis fabricados.

Os heróis de hoje estão morrendo de overdose: uns, de

corrupção; outros, de mordomias obsequiadas. A longo prazo,

como disse o economista John Maynard Keynes, todos nós

estaremos mortos. O problema é que alguns vão ter uma longa

agonia. E de sua agonia outros farão alegorias, em que muitos

poderão se encharcar. Como numa novela de Glória Perez.

Faltam heróis anônimos em todos os lugares, sobretudo nas

redações, nos parlamentos, nas bancas de professores, nos

tribunais e nos gabinetes. Heróis que possam apontar o dedo

acusatório para outros sem que a outra mão se esconda em

algum privilégio ou interesse especí co. O que nos resta a fazer é

olhar nos olhos. De nós mesmos e dos outros.

Faltam heróis anônimos em todos os lugares, sobretudo nas

redações, nos parlamentos, nas bancas de professores, nos

tribunais e nos gabinetes

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 […]
12.01.18

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
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Uber autônomo.
Morreu, coitada.
Não é a primeira
vez que um robô
mata um ser [...]

Ver mais

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 […]
12.01.18

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 […]
12.01.18

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 […]
12.01.18

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 […]
12.01.18

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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