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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 respostas. No Brasil, os idiotas fazem mais barulho do que

os homens comuns e os sábios. A certeza é outro componente da

questão central da dúvida e da con ança. Mas é uma vulgata, já

que a certeza foi vulgarizada pela sua banalização.

Sem dúvidas e descon ando de tudo, os adoradores do “não é

possível que” utilizam essa expressão como abertura dos

trabalhos mentais para, adiante, concluí-los com um “com

certeza”. Em especial, nas respostas prontas a perguntas que

visam respostas rati cadoras ao que é perguntado. Do tipo

entrevista de rua sobre o BBB.

Nesse caso, perguntado e perguntador são hamsters que

dividem a roda onde correm para car no mesmo lugar. É o

prazer de atender à expectativa de quem pergunta e encaixar a

sua previsível resposta em um quebra-cabeça de e para
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recente à ISTOÉ
Dinheiro, o enólogo
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Adriano Miolo foi
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Um robô

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

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

debiloides.Hoje, no mundo, existe uma conspiração contra os

especialistas. Ironicamente, o tema é tratado por alguns

especialistas e não é revanchismo. Milhares de subcelebridades e

celebridades falam sobre tudo com aparente propriedade e são

validados pela mídia.

Muitas vezes a mídia opera para transportar o que a

mediocridade majoritária quer ouvir e/ou manipular os

sentimentos de acordo com as suas expectativas. Ignorantes são

indagados e respondem o que serve para validar o que se quer

mostrar ao público.

Atualmente, sabemos mais em volume de informação do que

sabia Michel de Montaigne em 1580 . Contudo, o que ele sabia

vale muito mais do que o que sabemos hoje em termos de

loso a. Na roda do hamster, quanto mais sabemos menos

sabemos.

O que fazer? Pela ordem: duvidar de tudo; desejar e esperar o

melhor, mas estar preparado para o pior. Saber ao certo em quem

con ar e não ser capturado pelo “não é possível que”, que leva,

“com certeza”, a conclusões preconcebidas e rasteiras.

Os idiotas têm muitas certezas. Já os sábios têm dúvidas e

con ança na necessidade de buscar respostas. No Brasil, os

idiotas fazem mais barulho do que os homens comuns e os sábios

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 […]
23.02.18

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

Ver mais

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 […]
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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 […]
23.02.18

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 […]
23.02.18

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 […]
23.02.18

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