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Acordo bilionário

Ao aprovarem o crédito suplementar
de R$ 248 bilhões para o governo
Bolsonaro pagar contas do Bolsa
Família, benefícios para idosos [...]

LUÍS ANTÔNIO GIRON

Moro, Lula e a jornada do herói

Sergio Moro e Luiz Inácio Lula da
Silva duelam há cinco anos. A luta
reúne os principais estágios de um
percurso mítico. Tudo se [...]

RICARDO AMORIM

Luís XVI a passeio no Brasil

Fico imaginando Luís XVI, rei francês
deposto e decapitado durante a
Revolução Francesa (1789-1799),
viajando no tempo e no espaço para
[...]

MENTOR NETO

O Twitter do Giovanni

Giovanni, 68 anos, e Amélia, 62,
moram em Higienópolis, em um
daqueles prédios Gomes de Almeida
coloniais, clássicos. Almoço de
domingo [...]

RODRIGO CONSTANTINO

O clã dos Bolsonaro

Uma das características que mais
chamam atenção na política da era
digital é o recrudescimento do
tribalismo, que ameaça os valores [...]
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Política e convicção

A convicção é a força motriz da ação política. E a política quase sempre é uma operação futuro a descoberto.

Promete-se algo a partir de uma convicção e, a partir daí, se recolhem apoios para seguir em frente. A convicção é a

pedra angular do processo, sem a qual não se consegue convencer os aliados, nem intimidar os adversários, muito

menos derrotar os inimigos.

A convicção, como pressupunha Nietzsche, pode ser uma inimiga da verdade, já que não é, necessariamente,

fundamentada nela. A grosso modo, a convicção — quando mais forte que a verdade — tende a ser contaminada por

doses elevadas de misticismos, dogmas e crendices.

Os movimentos políticos mais fanáticos tiveram na forte convicção a forma de se alavancar perante às sociedades,

quase sempre em torno de uma narrativa emocional. Alguns dos exemplos mais notórios de convicção mentirosa

como força de alavancagem política são o nazismo e o stalinismo.

As convicções no Brasil também movem a política, ainda que, na prática, os interesses ganhem acentuada relevância.

Todavia, os principais movimentos de transformação política do País nasceram de convicções ideológicas e

programáticas bem de�nidas pelo tenentismo dos anos 1920: a Revolução de 1930, o Estado Novo e o Movimento

Cívico-Militar de 1964.

Ainda hoje as in�uências do tenentismo estão presentes. Há também, como já identi�cado por mim anteriormente,

o ativismo judiciário da República de Curitiba, que surge como uma espécie de neotenentismo. Daí não ser

excêntrica a aliança entre o ex-juiz da Operação Lava Jato e hoje ministro Sergio Moro e o presidente Jair

Bolsonaro. Ambos partilham de convicções semelhantes cujas raízes se encontram no tenentismo.

A política brasileira passa por um período de exaltação de convicções que tem sua gênese na Lava Jato. Que, em

sendo mais do que um processo judicial, também é uma espécie de psicodrama que promove emoções enquanto

energias de transformação.

O consenso como convicção perdeu espaço. Em consequência, teremos um acirramento de atritos e disputas como

forma de solução para problemas diversos. Considerando o cenário, os cintos de segurança institucionais devem

estar a postos. E o juízo deve prevalecer no silêncio das re�exões de quem manda no País.

Mais que um processo legal, a Lava Jato virou um psicodrama que aciona energias baseadas em convencimento.

Como resultado, o consenso perde espaço. Resta esperar que o juízo prevaleça

Institucionalismo de coalizão
Quem vai para a rua criticar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal exerce o legítimo direito de
manifestação. Mas defender o fechamento de ambos é um contrassenso típico de quem não imagina o que é viver em
um regime que suprime os poderes ou os têm apenas como peça de decoração política. Nosso […]
20/06/19

A névoa e a ponte
Ao nos aproximarmos da ponte que nos levará a um futuro de investimentos e desenvolvimento, nos deparamos com um
intenso nevoeiro político. Parte dele arti�cialmente produzido por máquinas de gelo seco de aliados do governo. Outra
parte decorre da ausência de clareza no modelo de relacionamento político entre o governo e o Congresso. Alguns até
[…]
20/06/19

A primeira liberdade
Uma das lutas da humanidade é para podermos falar o que pensamos sem sermos punidos, coagidos ou até mesmo
mortos. A essência da evolução é a liberdade de expressão, que precede a liberdade de imprensa. Na constituição norte-
americana, a primeira das liberdades é a de expressão, conhecida como a liberdade das liberdades. Sem ela, as […]
20/06/19

Nós, os patos
A certa altura de sua entrevista à GloboNews, o ministro da Economia Paulo Guedes soltou uma pérola: “A minha
interpretação é que está �cando muito claro para o brasileiro comum o seguinte: tem cinco bancos, tem seis
empreiteiras, tem uma produtora de petróleo, tem três distribuidoras de gás e tem 200 milhões de patos. Os […]
20/06/19

O expresso do futuro
Mauricio Puerta, astrólogo e arqueólogo colombiano, deparou-se certa feita com uma indígena caminhando por uma
montanha de seu país. Ela levava consigo um pacote que Puerta não identi�cou de pronto. Ao ser indagada, respondeu
que carregava o futuro. O futuro era o seu bebê, cuidadosamente abrigado dos ventos da montanha. A sua singela
resposta passava […]
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Alarme Verisure | Patrocinado

ClearView | Patrocinado

Conheça o alarme que assusta qualquer bandido.

Todos os motoristas no Brasil deveriam ter esses óculos

ISTOÉ

Após colisão de caças, piloto é achado em árvore
Dois caças Euro�ghter da força aérea alemã colidiram no ar no norte do país, matando um dos pilotos, 
informou a Bundeswehr nesta segunda-feira. O outro piloto conseguiu ejetar-se de seu avião e foi …
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