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O lado bom dos
desastres
Seria viável dizer que existe um lado bom nos infortúnios? Para

Nietzsche, sim. Segundo Alain de Botton, ele “viu nas di culdades

um pré-requisito decisivo de satisfação e concluiu que as formas

açucaradas de consolação eram, em sua essência, mais cruéis do

que úteis”. Seria a velha máxima das academias de ginástica: “No

pain, no gain”?

Os infortúnios do Brasil são positivos. Não que eu seja

masoquista ou sádico. O sofrimento faz parte do crescimento das

pessoas e das nações. Para nascer, o pinto faz um esforço sobre-

humano para quebrar a casca do ovo. O bebê também sofre ao

sair do útero da mãe. O mundo não cresce por meio de

cesarianas facilitadoras.

O Brasil sofre como parte natural do amadurecimento das

nações. E as nações fortes, assim como os pitares de navio,

aprendem com as di culdades. Coreia do Sul e Japão oresceram

após guerras trágicas. A Europa pós-Segunda Guerra Mundial se

uniu. Os desastres do mundo foram pedagógicos para as nações.
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O ex-procurador-
geral da República
Rodrigo Janot
desistiu de disputar
uma vaga no
Conselho Superior
do Ministério
Público Federal. Ele
[...]
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Fade in. Trilha e
créditos de
abertura. “Diário de
bordo, data estelar
090518. –
Comandante Kirk,
da nave BR-
Democracy, em sua
viagem [...]

MARIO VITOR

RODRIGUES

Papo-furado

Senador, ex-líder de
uma legenda
protagonista há
décadas no cenário
político e quase
eleito presidente
da República, Aécio
Neves não é [...]
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O SUS e as
terapias
alternativas

A polêmica é
inevitável na
mesma dose em
que se faz
desnecessária. Ao
disponibilizar no
SUS vinte e nove

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

O Brasil foi poupado pelas circunstâncias dos desastres que

assolaram outras grandes nações. Não temos desastres naturais

recorrentes, como terremotos e furacões. Nem temos vizinhos

hostis com projetos de expansão à nossa custa. Não temos

nazistas nem norte-coreanos por perto.

A maioria esmagadora dos desastres em nosso meio são de

produção nacional. De nossa própria autoria. Nesse ponto,

somos muito parecidos com os argentinos. O Rio de Janeiro está

como está por conta das decisões de suas elites, onde se incluem

a mídia, os intelectuais e os empresários que restaram.

São Paulo teria todas as condições para estar em situação pior

que a do Rio de Janeiro. Não está porque as decisões tomadas

pelos paulistas foram bem melhores que as decisões dos cariocas

e dos uminenses nos campos político, cultural e enconômico.

Simples assim.

O Rio de Janeiro vai renascer lindo e forte. Como um Japão pós-

explosão nuclear. Mas não agora. Terá de sofrer muito ainda para

fazer a sociedade tomar pé da situação e se organizar. Não a

partir de velhos chavões de uma esquerda conservardora ou de

uma direita corrupta — ambas clientelistas. Novas forças devem

emergir.

Mas melhor do que crescer com os desastres é escapar deles. Na

linha do que disse o genial Gustavo Cerati: “Electrizado le escapé

(…) De que desastre me salvé (…) En buena hora me solté.” Meus

lhos me deram essa música de presente em uma situação difícil.

Foi uma lição “nietzschiana” de lho para pai que muito me serviu.

Os infortúnios do Brasil são positivos. Não que eu seja

masoquista ou sádico. O sofrimento faz parte do crescimento das

nações

Nossa estupidez
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terapias
alternativas, o [...]

Para Mauro Paulino, diretor do instituto de pesquisa Datafolha, a
segurança pública será tema central das narrativas eleitorais esse
ano, ainda que a economia continue a ter importância e in�uência
no processo. Ele tem razão, porque a sensação de insegurança nas
cidades aumentou, apesar de, paradoxalmente, terem surgido boas
notícias aqui e ali. Em São […]
20/04/18

Moedas, acaso e eleições
O tempo que a moeda leva para girar no ar antes de cair é o
momento de se tomar a decisão. A teoria, meio maluca, é de Gerd
Gigerenzer, psicólogo alemão especialista em tomadas de decisão.
Tradicionalmente, consultores recomendam o seguinte processo
para a tomada de decisões: listar os pros e os contras em colunas
opostas […]
20/04/18

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 […]
20/04/18

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 […]
20/04/18

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 […]
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Você pode gostar  Links patrocinados  

Doutor Nature

Max Moringa

Pare de comer esses 3 alimentos, eles roubam sua energia

Erva africana que reduz açúcar no sangue invade São José
Do Rio Preto

Bailarina do Faustão e namorada se
casam em cerimônia realizada por…

A bailarina do Faustão e estudante de jornalismo Karina Barros 
se casou com a noiva Camila Ben�ca. Juntas há mais de dois …
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