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Mera tribuna política
 

O último ato do impeach-
ment da então presidente 
Dilma Rousseff aconte-
ceu em 31 de agosto de 

2016, quando o Senado aprovou o 
seu afastamento definitivo do cargo, 
sob a alegação de ter cometido crime 
de responsabilidade. Embora o pro-
cesso tenha seguido as regras legais, 
sob a supervisão do Supremo Tribu-
nal Federal, e a última votação tenha 
ocorrido sob o comando do presi-
dente do STF, Ricardo Lewandowski, 

os adeptos de Dilma, Lula e do PT 
nunca aceitaram a decisão. Classifi-
caram a substituição de Dilma por 
seu vice, Michel Temer, eleito na cha-
pa petista pelo acordo firmado com o 
PMDB, de golpe.

Desde então, debates intensos já 
foram travados em torno dessa clas-
sificação, em todos os âmbitos, com 
manifestações – superficiais ou pro-
fundas, bem fundamentadas ou me-
ramente panfletárias – de ambos os 
lados, sem surgir um núcleo de con-

Uma ofensiva para introduzir no currículo das 
universidades públicas uma disciplina sobre o “golpe” 
de 2016 se formou exatamente no momento em que a 
candidatura de Lula ficou seriamente ameaçada – por 
sua prisão e pela lei da ficha limpa. Mera coincidência?

cordância. A justiça, porém, manteve 
o impeachment da ex-presidente.

Pouco mais de um mês atrás, uma 
controvérsia que poderia caminhar, a 
despeito dos seus destemperos e de-
sajustes, para uma abordagem públi-
ca menos passional, foi reativada por 
uma proposta insólita. Um grupo de 
professores decidiu patrocinar a in-
trodução de uma nova disciplina nos 
cursos universitários com o título de 
“O golpe de 2016 e o futuro da demo-
cracia no Brasil”.

A primeira mobilização aconteceu 
na Universidade de Brasília, esten-
dendo-se até alcançar 30 universida-
des, todas públicas. Desrespeitando a 
autonomia universitária, o ministro 
da educação, Mendonça Filho (que é 
do DEM de Pernambuco), ame-
açou acionar órgãos oficiais de 
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controle externo para apurar a 
existência de algum ato de im-

probidade administrativa ou prejuí-
zo ao erário a partir da disciplina na 
UNB, sob a coordenação do cientista 
político Luis Felipe Miguel. Ao mes-
mo tempo, Carlos Zacarias de Sena 
Júnior, historiador da Universida-
de Federal de Bahia foi intimado a 
se pronunciar judicialmente sobre a 
oferta do curso na instituição.

Passado o primeiro momento da 
reação truculenta do aparato oficial, 
faz-se um questionamento analítico 
sobre a iniciativa. O que realmente 
a motiva: proporcionar um enten-
dimento mais profundo sobre as su-
cessivas crises políticas no Brasil nos 
últimos anos, que ameaçam – mais 
do que outro fator objetivo, ligado às 
atividades produtivas – a recuperação 
do país dos desastres econômicos, in-
tensificados, na última temporada, a 
partir de 2015?

Ou essa irrupção dentro das uni-
versidades públicas tem a ver com a 
ameaça, a cada dia mais concreta, de 
prisão de Lula e seu afastamento de-
finitivo da eleição de outubro para a 
presidência do Brasil? 

A disciplina sobre o golpe seria 
como uma cunha, que penetraria no 
organismo do ensino superior e nele 
instalaria uma fonte ideológica, res-
paldada por reflexões acadêmicas 
(sempre de intelectuais adeptos da 
tese do golpe parlamentar), que ser-
viria de ponto de atração e aglutina-
mento em defesa de Lula.

Quem se disporia a frequentar uma 
disciplina na qual a premissa é de que 
o golpe existiu de fato e o que cabe é 
estudar a profundidade do seu alcance 
e a extensão das suas origens? Pessoas 
eventualmente dispostas a se matricular 
em tal curso resistiriam ao matraquear 
de um pensamento único, sujeito ape-
nas a variações de entonações e matizes?

Ao ler uma entrevista da professo-
ra Rosaly Brito, do curso de comuni-
cação social da Universidade Federal 
do Pará, antevendo o que seria tal 
projeto, reagi de imediato. Escrevi no 
meu blog o seguinte texto, no dia 11:

“O golpe de 2016 e o futuro da de-
mocracia no Brasil”: eis um excelente 
tema para um debate de grande sig-
nificado na conjuntura atual do país, 
com a participação dos que são a favor 
e contra essa interpretação do impea-

chment da presidente Dilma Rousseff. 
Mas transformar esse tema em discipli-
na acadêmica nas universidades não é 
apenas um abuso e um desvio de fina-
lidade das instituições de ensino supe-
rior, sobretudo as públicas: é uma des-
lavada desonestidade intelectual. Um 
ato partidário que avilta a autonomia 
universitária e viola a mais nobre ra-
zão de ser da academia.

Seguindo exemplo nada edificante 
de outras universidades, o movimento 
chegou à Faculdade de Comunicação 
da UFPA, segundo informa a professo-
ra Rosaly Brito a O Liberal. Nesse caso, 
a disciplina não resiste ao mais ele-
mentar questionamento metodológico. 
O título, que transforma um instru-
mento constitucional (o impedimento 
da presidente da república por crime de 
responsabilidade) em golpe inconteste, 
já atesta o desvio ideológico da discipli-
na, seu viés anticientífico, seu caráter 
totalitário, sua aversão à diversidade e 
pluralidade. Evidentemente, não pode 
ser incluído na estrutura curricular de 
um curso de comunicação social.

Espero que a inteligência e a hones-
tidade intelectual provoquem o aborto 
assistido desta má ideia.

Imediatamente foi divulgada uma 
nota de solidariedade a Rosaly Brito. 
As entidades solidárias não me envia-
ram a nota, embora a tenham colocado 
em circulação. Eu a recebi de terceiros. 
Publiquei-a mesmo assim, sem co-
mentários adicionais, para que sobre a 
nota se manifestem os interessados.

O Instituto de Letras e Comuni-
cação (ILC), a Faculdade de Comu-
nicação (Facom), o Programa de Pós-
Graduação em Comunicação, Cultura 
e Amazônia (PPGCom) e o Grupo de 
Pesquisa em Comunicação, Política e 
Amazônia (Compoa), da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), manifestam-
se em solidariedade à professora Rosaly 
Brito, mencionada de forma desrespei-
tosa em artigo do jornalista Lúcio Flá-
vio Pinto, que define como “desonesti-
dade intelectual” a proposta de criação 
de disciplina optativa nessa Faculdade 
sobre Mídia e Golpe no Brasil.

Essa iniciativa é parte de um amplo 
movimento das universidades públicas 
brasileiras em defesa da liberdade de cá-
tedra, da autonomia universitária e da 
necessidade de reflexão sobre os acon-
tecimentos políticos recentes no país. O 
movimento teve início após ameaça de 

retaliação do Ministério da Educação 
(MEC) ao Professor Luis Felipe Miguel, 
da Universidade de Brasília (UnB), por 
disciplina sobre esse tema ofertada no 
Instituto de Ciência Política da UnB. En-
volve, portanto, um conjunto de professo-
res (as) e pesquisadores (as) renomados 
(as), com estudos consistentes na área de 
Comunicação e Política e em várias ou-
tras disciplinas das humanidades.

O jornalista Lúcio Flávio Pinto tem 
um trabalho de reconhecida e inegável 
importância na defesa da Amazônia e 
já participou de inúmeras atividades 
acadêmicas na Facom, inclusive como 
professor. No artigo, contudo, sem de-
monstrar informações aprofundadas 
sobre a iniciativa, refere-se de modo 
irônico e desrespeitoso aos professores 
que propõem essa disciplina optativa e 
à própria Faculdade de Comunicação.

Reafirmamos o compromisso do 
ILC, da Facom, do PPGCom e do 
Compoa com o pensamento crítico, 
com a autonomia universitária e com 
a necessária reflexão sobre a conjuntu-
ra política atual do país, que em muitos 
sentidos constitui uma afronta à demo-
cracia brasileira.

Ataque em massa
Como os comentários começaram 

a pipocar, em agressividade crescente, 
escolhi a manifestação de um anôni-
mo para dar uma resposta que pudes-
se ser aplicada aos demais.

Estupefato com o que li de um 
comentarista do blog, que, corajo-
samente se assina “anônimo”, decidi 
trazê-lo para o palco. Merece os refle-
tores porque reflete uma atitude (além 
da postura) autoritária, irracional e 
intolerante que prospera nas univer-
sidades, sobretudo nas públicas, onde 
flanar sobre os ares do dogmatismo, é 
gratuito. Farei observações em negri-
to sobre o comentário desse anoni-
mato conveniente a quem se protege 
dessa forma.

Como o senhor parece está [es-
tar] por dentro do assunto de pon-
tuações dos programas, acredito que 
saiba que a iniciativa da disciplina 
surgiu de um programa bem concei-
tuado que possui nota 7, segundo a 
CAPES, da UnB.

Qual é o programa? Quem lhe deu 
a nota 7?

A ementa da disciplina será pú-
blica, não se preocupe. Será divul-
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gada pelas mídias oficiais da uni-
versidade, e não enviada pra ser 
publicada num blog qualquer.

Se o blog é tão insignificante, por 
que o lê?

Quanta arrogância da sua parte 
achar que a mesma deve ser enviada 
pra um único jornalista debater so-
bre ela, não é?

Nunca quis exclusividade, muito 
pelo contrário. Muitos dos meus co-
legas de profissão sabem disso. Já di-
vidi informações com eles. Também 
não sou nem nunca fui chapa branca. 
Jamais aceitei qualquer forma de pa-
trocínio – oficial ou privado – para o 
meu jornalismo. Por isso, ele é pobre 
– mas limpinho.

Estará pública ao alcance dele 
e de qualquer um. Caso não saiba 
mas acredito que saiba sim, aumen-
tar a nota de um ppg exige muito 
esforço por parte tanto dos pro-
fessores quanto dos discentes, com 
publicações e eventos, coisas que 
muitas vezes são impossibilitadas 
pela própria CAPES com suas nor-
mas de qualis que impedem alu-
nos publicarem em revista de bons 
estratos. O ppg em comunicação 
inclusive já pode ter um curso de 
doutorado com a nota 4, caso não 
saiba. A coordenação já trabalha 
nesse projeto, espero que fique feliz 
em saber. Espera-se que a entrada 
de alunos doutorandos aumente a 
produção acadêmica, melhorando 
assim a nota do programa.

Quanto a oferta da disciplina, 
deve saber que todas as disciplinas 
ofertadas passam por um critério de 
avaliação por parte de um colegiado 
composto por professores compe-
tentes para avaliar a “honestidade” 
da ementa. Vcs sabiam que a disci-
plina está sendo ofertada em 34 (por 
enquanto) universidades federais?

Quais são essas 34 universidades 
federais?

Mas não estou aquinhoes fazer 
mudar de ideia sobre a oferta de 
uma disciplina, e sim abrir os olhos 
pra autonomia que a universidade 
possui. Já pensou se todo cientista 
tivesse que abrir a público seus pro-
jetos e métodos de análise? Contrá-
rios sempre vão existir e dessa forma 
não haveria ciência.

Charles Darwin, um dos maiores 
cientistas da história da humanidade, 

ao publicar o célebre livro A Origem 
das Espécies, agradeceu a vários cole-
gas que o ajudaram a chegar ao final 
da sua pesquisa, encerrada ao mesmo 
tempo em que Wallace (companhei-
ro de Bates na viagem à Amazônia, 
na metade do século XIX) chegava à 
mesma conclusão.

Ninguém faz ciência sozinho, 
muito menos sem crítica. Porque 
muitos dos seus docentes pensam 
assim, a função social da UFPA é eli-
tista, de pouca função social e de es-
cassa universalidade. Ela raramente 
vê o mundão amazônico além do rio 
Guamá e dos muros que a separam (e 
sempre separaram) do Riacho Doce. 
Sua visão da ciência é mesquinha e 
pobre, desculpe dizê-lo. Como diria 
uma querida (e aguerrida) amiga jor-
nalista: lamentável.

Outra coisa, independente da 
opinião de vossas senhorias sobre 
a disciplina dever ocorrer ou não (e 
vai ocorrer, graças aos céus. Afinal 
o ministro da educação não conse-
guiu derrubar, então quem são vcs 
pra conseguirem?), não muda o 
fato de o senhor Lúcio Flávio Pin-
to ter citado a professora Rosaly em 
seu artigo de maneira desrespeito-
sa e ainda por cima ter sido agres-
sivo em chamá-la de ex amiga no 
artigo seguinte. o fato do mesmo 
não comentar a nota escrota [aqui 
o inconsciente falou mais alto: ele quis 
dizer escrita] pela universidade pro-
va apenas que a falta argumentos 
sólidos se fez presente [como disse 
na abertura da reprodução da nota, 
quis dar a oportunidade de meus lei-
tores debaterem o texto antes que eu 
me manifestasse sobre ele, respeitando 
integralmente o direito de resposta], 
e, pra sustentar um ego, se tornou 
a vítima da macabra universidade 
e seus professores, precisando ser 
defendido por fãs que não com-
preendem o real sentido de uma 
universidade e seus grupos de pes-
quisa. Não cabe aos senhores deci-
direm se o tema deve ser debatido 
no interior de uma sala de aula ou 
em um evento de grande porte. De-
viam ser os primeiros a apoiar uma 
instituição que luta pra promover 
igualdade entre os alunos e liber-
dade académica para os pesquisa-
dores. Incomodados com a discipli-
na? Procurem o MEC e denunciem. 

Boa sorte com isso. Vai ser incrível, 
vindo de um homem que por anos 
lutou contra a censura.

Diante dessa algaravia, só nos 
resta pagar nosso imposto para a 
universidade dos escolhidos, elei-
tos e sacralizados docentes e dis-
centes exercerem o seu mister sa-
grado levitando acima dos pobres 
e ofendidos, humilhados e degra-
dados – nós, o povo.

O guia dos povos nos manda fa-
zer denúncia ao governo para evitar 
que consumem a barbaridade de 
criar uma disciplina sobre o golpe 
de 2016. É assim, com as melhores 
intenções e os mais nobres discur-
sos, que se formam as tiranias.

Uma das mais robustas van-
guardas de todos os tempos, que se 
agrupou no partido bolchevique, 
gerou Lênin, que gerou Trotski, que 
Stalin mandou matar, assim como 
20 milhões de cidadãos do seu im-
pério. Tudo porque a oposição era 
pronta e violentamente reprimida, 
a começar por Trotski, que acabaria 
vítima da semente de intolerância 
que plantou, apesar da sua fulgu-
rante inteligência.

No fim da vida, o grande jornalista 
I. S. Stone se fez uma pergunta: será 
que Sócrates foi mesmo obrigado a 
beber a cicuta por subverter a juven-
tude ateniense? Atrás da resposta, es-
tudou grego clássico e foi ler os docu-
mentos da época no original.

E formulou uma nova interpre-
tação do julgamento de Sócrates, o 
mais estudado depois do julgamento 
de Cristo. E concluiu que, com seu 
governo dos sábios, só dos sábios, ele 
ameaçava uma sofrida e cara conquis-
ta da cidade-estado: a democracia. E 
não por seduzir os jovens, algo corri-
queiro na época.

Ah, se Stone estivesse aqui para 
partilhar comigo a leitura do que ana-
tematiza este Torquemada anônimo.

Só digo uma coisa: dois gatos 
pingados não vão calar grupos de 
competentes professores e alunos 
dispostos a debater e estudar os 
acontecimentos suspeitos de 2016 e 
a participação da mídia no mesmo. 
Ainda bem.

Como diriam dois gênios (que não 
citarei, para transformá-los em dever de 
casa a este prosaico anônimo) em 
coro: o resto é silêncio; luz, mais luz.
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O fogo amigo
Transcrevi, em seguida, no meu 

blog, comentários feitos no Facebook da 
professora Rosaly Brito, a propósito da 
crítica que fiz à sugestão dela, de trans-
formar em disciplina curricular o alega-
do golpe de estado de 2016, que levou ao 
impeachment da presidente Dilma Rous-
seff por crime de responsabilidade.

Com tristeza, vejo que a maioria 
dessas pessoas parece incapaz de sepa-
rar a pessoa da sua ideia. As interven-
ções me atacam pessoalmente, dizem 
que erro sempre que falo de política, 
que agi “opiniativamente” (“podem me 
bater/ podem me prender/ que eu não 
mudo de opinião”), que derrapei ideo-
logicamente e talvez até me tenha ven-
dido ao imperialismo ianque.

Revi o meu texto. Repito, em sã 
consciência e a frio, sem qualquer im-
pulso emotivo, tudo que nele escrevi. 
É desonestidade intelectual reservar 
uma disciplina, ainda que eletiva, a 
um tema que já está sob uma bitola 
interpretativa (ou imperativa) cate-
górica: o impeachment foi um golpe, 
ponto final, e isto é cláusula pétrea da 
disciplina.

Podia ser oportuno e importante 
motivação para um curso monográfi-
co, uma oficina, um seminário, de uma 
mesa redonda (para a qual já me apre-
sento como voluntário) – mas nunca de 
uma disciplina acadêmica.

Não resiste ao mais elementar 
questionamento metodológico. É puro 
arrivismo, é deformação acadêmica, 
é levar para a universidade a retórica 
troglodita das ruas, o diktat partidário.

É usurpar da universidade o lócus da 
diversidade, do rigor científico, do méto-
do de pensar. Talvez seja também contri-
buir para o jogo dos bastidores do poder 
em torno do futuro de Lula e do PT.

Nunca torci o nariz e franzi o cenho 
ao ouvir críticas, mesmo as mais furio-
sas, nem ofensas, mesmo as mais agres-
sivas. Nunca procurei proteção em insti-
tuições nem induzi solidariedades. Fui a 
campo enfrentar as reações aos meus tex-
tos, “opiniosos” ou não (mas sempre com 
nexo aos fatos; jornalista que atropela 
fatos não resiste a 52 anos na profissão).

Os apoios que obtive, eu os recebi 
com penhor de gratidão. Mas nenhum 
apoio vai custar a minha independên-
cia e a minha disposição de ir à luta 
sem esperar pela cobertura, sem temer 
os efeitos do que penso e digo.

Quem vai à chuva é para se quei-
mar, já dizia o cartola do futebol paulis-
ta, criando – sem querer – uma metáfo-
ra à Guimarães Rosa, que disse, no alvo: 
sertão é isto. E que sertão o nosso! Deus, 
se vier, que venha armado. Vai levar 
muito tiro, embora de festim, ao menos 
os que levei, pelo critério da razão e da 
luz que a inteligência fomenta.

Carlos Gouvêa – Rosaly é uma das 
mulheres mais brilhantes que conheci 
na UFPa!

E não é um ser arrogante, prepo-
tente e machista que vai desqualificar o 
valor que esta mulher de luta tem!

Todo meu apoio e respeito!
Parte inferior do formulário
Joice Santos – Pq não esmiuçar em 

um curso acadêmico uma questão com 
profundas interferências na vida públi-
ca brasileira? Pq tal assunto (o golpe) 
deve ser tratado apenas nas poucas ho-
ras de um debate? E pq um importante 
jornalista desacata seu leitor e sua cole-
ga, que sempre lhe defendeu, com um 
comentário rasteiro, pobre de reflexão, 
reproduzindo e provocando um dis-
curso eivado de preconceitos? Não vi 
humor no texto do outrora perspicaz 
jornalista. Não tive prazer em ler. Sen-
ti, sim, decepção. Minha total solida-
riedade à professora Rosaly Brito, e a 
todos que não se acomodam, lutam em 
defesa do papel crítico da Academia e 
da autonomia universitária.

Paulo Anaisse – Desonestidade in-
telectual é ser privado de ter o conhe-
cimento de situações históricas de tão 
grande influência para nós.

Dani Franco – O problema não é 
Lúcio Flávio questionar a disciplina da 
Facom. O problema é a superficialida-
de - e por isso o desrespeito - com o 
qual tratou o tema em seu blog.

Nós aprendemos no curso de Co-
municação que a crítica precisa ser 
verbo de ação, mas antes disso precisa 
ter escopo e ser formatada com reper-
tório. Quando Lúcio Flávio escreve um 
texto opinioso como fez, ele se equi-
para aos “críticos de facebook”, tão re-
chaçados por jornalistas, estudiosos e 
pesquisadores como ele.

O desrespeito não se dá apenas de 
forma transitiva direta, como querem 
fazer crer os defensores das coloca-
ções de Lúcio. O desrespeito é a for-
ma jocosa de questionar sem elencar 
embasamentos, ironizando posturas 
de acadêmicos sérios como a profes-

sora Rosaly Brito. Chamar a iniciativa 
de “desonestidade intelectual” é sim 
um grande desrespeito à professora e 
a toda Faculdade de Comunicação da 
Universidade Federal do Pará, pois co-
loca a ela e à instituição no balaio dico-
tômico da direita x esquerda, como se 
ela ou o curso estivessem ignorando as 
complexidades contemporâneas.

Lúcio foi sim desrespeitoso e raso, 
apequenando-se numa intelectualida-
de míope quando poderia ocupar um 
lugar de agente amplificador desse de-
bate fora da academia.

Lamento por mais esse deslize e 
pela forma político-ideológica com a 
qual Lúcio, mais uma vez, se colocou; 
pois deixou de fazer jornalismo para 
ser opinioso.

Assino embaixo da nota da Facom 
e reitero todo o meu respeito e apoio à 
professora Rosaly, que há tantos anos 
vem ensinando o que é fazer um jorna-
lismo humanizado e íntegro.

Diego de Queiróz Barbalho – eu 
não aguento a farofa de cu q fazem 
pra ele, o cara tem conhecimento e ex-
periência, tem! e muita! mas isso não 
retira dele ter opinião própria e q ne-
cessariamente seja boa, inteligência é 
diferente de sabedoria, lia o jornal dele, 
algumas publicações no site e gostava, 
mas quando fui na única palestra, me 
decepcionei, ele deixou bem claro que 
tem dificuldade em engolir opinião/
forma de gerir política entre os jo-
vens, como se ele nunca tivesse sido 
um, típico do povo adulto prepotente 
que acha que tá acima da verdade, sem 
contar que senti um leve pé nos inte-
resses estrangeiros, achei tendencioso 
e não supriu minhas expectativas de 
uma política que alcançasse a todos.

Kalynka Malynka Moïa  - É, esse 
teu texto aí foi exatamente o que escrevi 
ontem em minha manifestação. Coisa 
óbvia, dever de casa que até uma foca 
saberia. Acho espantoso que tenha que 
ser repetido, sendo Lúcio quem ele é. 
Lamento.

Dani Franco  - Não tinha visto o 
teu texto,  Kalynka Malynka Moïa. Li 
agora. O bom disso tudo é que agora 
todos podem ver - e tirar suas conclu-
sões - sobre que tipo jornalista Lucio 
escolheu se tornar.

Lazaro Guarani Kaiowá  - Beleza, 
beleza, beleza, dona  Dani, arrasou na 
análise muito bem feita dos dizeres 
do jornalista, que tem cometido es-

https://www.facebook.com/ninodacicatriz?hc_ref=ARRfLrKrFYXPDrRr3SDgzxGqdAqmcZm4FB4T9KaMbcWzZsz2SAzdERtdaP_VMsx_JHo
https://www.facebook.com/joice.santos.98031?hc_ref=ARSab1YKhwIMmN4CZQjdemaJtkWCarttfhyLE9w3UR9XwHOqP4LGRQ8A0MfKsBH6pCI
https://www.facebook.com/rosaly.brito.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/paulo.anaisse.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/danifrancoeu?hc_ref=ARSuvE0eSkbW20Trvo2TtFraYWKvb00ZqkNF-ZS1nvpt7uHXBMojB4Uyv-UEvrEJ_qs&fref=nf
https://www.facebook.com/rosaly.brito.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/diegode.barbalho?fref=ufi
https://www.facebook.com/kkalynkacruz?fref=ufi
https://www.facebook.com/danifrancoeu?fref=ufi
https://www.facebook.com/kkalynkacruz?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lazaro.araujo?fref=ufi
https://www.facebook.com/danifrancoeu?hc_location=ufi
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ses apontamentos ideológicos, só por 
birra pelo visto e lido. E sua observa-
ção vai ao contraponto da seriedade e 
“longevidade” intelectual da professora 
Rosaly Brito e do acúmulo de conheci-
mento da Faculdade de Comunicação, 
com a produção acadêmica - ao longo 
do tempo - de seus mestres e doutores. 
Desrespeito descabido!

Nádia Brito - Muita lucidez Dani! 
Minha irmã é sim uma acadêmica 
séria e humanizada! seus ensinamen-
tos estão aí disseminados nas cabeças 
pensantes de alunos e parceiros. Ela 
sai reforçada deste episódio. Grata pela 
solidariedade !

Rosaly Brito - Muito obrigada, Pau-
lo querido. Eu preferia não ter que passar 
por isso, mas já que a situação se instalou 
de forma inesperada, a solidariedade e 
carinho dos amigos é a coisa mais pre-
ciosa. Gratidão imensa a ti e a todos.

Brenda Taketa  –  Admiração, res-
peito e amor imensos pela professora 
Rosaly Brito, que é uma das pessoas 
intelectualmente mais bem formadas, 
humanamente mais acolhedoras, aber-
tas à escuta da divergência e à compre-
ensão do diferente que eu conheço na 
nossa área de formação. Uma educa-
dora no sentido mais admirável, afe-
tivo e emancipador que o termo pode 
carregar. E, certamente, uma defensora 
inconteste do direito à crítica.

Discordâncias são mesmo parte 
dos modos de fazer ciência e das prá-
ticas política, pedagógica e jornalística, 
por seu potencial construtivo são sem-
pre bem-vindas. Julgamentos morais, 
principalmente os apressados e sem 
aprofundamento, acusações agressivas 
ou manifestos intolerantes à trajetória 
(impecável) dela, não.

Por isso deixo aqui o meu abraço 
de solidariedade e de carinho. Por tudo 
o que ela representa para mim e tantos 
colegas, hoje e todos os dias.

Desfecho
Apesar de todas as agressões que 

praticaram, os defensores da criação de 
uma disciplina sobre o “golpe” de 2016 
tiveram que recuar dos seus propósitos 
iniciais. Primeiro, ao transformar a dis-
ciplina curricular em eletiva, que pode 
ser cursada por opção. Depois, redu-
zindo-a a um curso livre. Ainda assim, 
numa dimensão mais aceitável, não um 
fórum de debates, mas um eixo de dou-
trinação. Menos mal. Ainda ruim.       •

O debate político de hoje:
calúnia, intolerância e raiva

 
A calúnia é a arma preferida dos que querem impor suas 
posições em qualquer forma de debate, menos aqueles que 
exigem a apresentação de provas, através da reunião de fatos, 
ou de indícios suficientemente fortes. A calúnia dispensa esse 
trabalhoso desafio. Basta dizê-la e repeti-la sem parar. Mesmo os 
que combatem a famosa frase de Goebbels, o ministro nazista da 
propaganda, o repetem. Como no debate que, quase sozinho, me 
vi obrigado a manter com meus caluniadores (os críticos são outro 
departamento) no Facebook de Flávio Nassar.
Decidi reproduzir suas principais partes, que se referem mais 
diretamente a mim, porque atestam o modus operandi dessa 
legião de pessoas levianas. Uma vez proclamado (ou gritado) o 
que querem, vão embora. Como aqueles que fazem perguntas 
agressivas em debates e se retiram antes que tenham de ouvir a 
resposta. Querem agitar, insuflar e destruir.
Editar os comentários de um Face é tão trabalhoso que me vi 
impossibilitado de corrigir os muitos erros próprios (ou não) dessa 
linguagem. Mas fiz o possível para facilitar a leitura, sem intervir 
nos textos originais,
Segue-se o tiroteio.

Flávio Nassar    - A mentalidade 
pequenoburguesa está indignada 
com a Universidade pela criação 

de disciplina sobre o Golpe 2016. Serão 
esses, que não levantam o traseiro gor-
do a não ser para cuidar de seus interes-
ses pessoais, que virão cobrar, da mes-
ma academia, manifestações quando 
o Golpe atingí-los. Esses mesmos, co-
bram, como arautos da sociedade, que a 
Universidade se ocupe da contempora-
neidade, quando o fazemos...

João Raimundo - É uma disciplina 
dentro de uma universidade o que pres-
supõe a possibilidade de diversidade de 
pensamento. Então que algum jumen-
to (que me desculpem os jumentos) se 
manifeste para defender Bolsonaro que 
defendeu o assassino Ustra em pleno 
ato de votação contra uma presidente 
eleita pelo voto.

Vitor Mendes  - Muitos desses 
estão mais preocupados em agradar 
seus patrões

Sandra Batista - A Universidade 
cumpriu um papel importante para 
desnudar o golpe de 64 para as novas 
gerações. Da mesma forma terá que 
cumprir agora com o golpe que se 
instalou no Brasil. Essas reações até 
parecem dos adeptos da tal Escola 
sem Partido.

Jerry Neris - Perfeito o problema é 
que o homem tem de se mostrar um ser 
do seu tempo e este, o tempo, passou. 
Alguns ficaram atrelados ao passado e 
claudicantes, sepultam o legado que ou-
trora mantinham, na mediocridade da 
conveniência das ações elitistas. Sempre 
vislumbrando fazer parte desta, mesmo 
que ombreados com a pior escória, mas 
detentores do sobejo do capital.... triste 
opção pela mediocridade!

João Bosco Maia  -   Lúcio Flávio 
Pinto  é um dos indignados. Aos pou-
cos, com essa indignação e por ter op-
tado pela omissão ao avanço do golpe, 
que é também uma forma de apoiá-lo, 
vai perdendo seus antigos admiradores, 
substituindo-os por esses mais fáceis 
que nas redes sociais emergem aos cân-
taros e que se caracterizam sobretudo 
por pronunciarem-se por chavões.

Lúcio Flávio Pinto - Por que meu 
antigo admirador, estimulado pela an-
tiga admiração, ao invés de simples-
mente me condenar por discordar de 
que o que aconteceu em 31 de agosto 
de 2016 tenha sido um golpe, não lê o 
que escrevi a respeito? Reproduzi 13 
artigos escritos em cima dos aconte-
cimentos de então. Tente lê-los e con-
tra-argumentar a partir de fatos 
concretos, não de condenação 

https://www.facebook.com/rosaly.brito.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/nadia.brito.5832?fref=ufi
https://www.facebook.com/rosaly.brito.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/brendataketa?hc_ref=ART7rqaeQIyzdbDcVrvzs_jmha-H4jXybX8xfaCjPoQiSHxBwCxlc-X9HX5KjNu3t2I
https://www.facebook.com/rosaly.brito.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/flAVioNaSaR?hc_ref=ARS4ZKEcxtg4ocPFxjVcxgtgNBJkvfPsr22ApI2XGWV5J8o1dLDCNoIpxWNMsYElP8I&fref=nf
https://www.facebook.com/flAVioNaSaR?hc_ref=ARS4ZKEcxtg4ocPFxjVcxgtgNBJkvfPsr22ApI2XGWV5J8o1dLDCNoIpxWNMsYElP8I&fref=nf
https://www.facebook.com/joaoraimundoss?fref=ufi
https://www.facebook.com/vitor.mendes.9440?fref=ufi
https://www.facebook.com/SandraBatistapcdob?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004178716004&fref=ufi
https://www.facebook.com/joaobosco.maia.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003802071038&fref=ufi
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apriorística, à base dos mesmos 
chavões que atribui aos outros.

Altair Silva  - Era sua maior tie-
te. #foralucioflavio.

Lúcio Flávio Pinto  - Se o que es-
crevi frustrou essa tietagem, como no 
conto do Machado de Assis, alguém es-
tava errado: quem tietava ou quem era 
tietado. Aliás, prefiro ter a companhia 
de pessoas que agem em relação a mim 
com base no que efetivamente escrevo, 
não em suposições. Melhor ler o livro 
do que a orelha ou a crítica. Nada mais 
saudável do que ir à fonte.

Francisco Ribeiro - Será que a fra-
se: o que é bom a gente mostra o que 
é ruim a gente esconde tem a ver com 
essa turma? Frase dita por um ex minis-
tro da fazenda tucano.

Carpinteiro de Poesia  - Dusciona 
pequeno Burguesa ministrada por pe-
quenos burgueses em espaço de peque-
no burgueses . E com os velhos e tradi-
cionais métodos antipaulofreirianos.

Flávio Nassar  - Então nos diga 
como deveria ser feito.

Lúcio Flávio Pinto  - Quais são os 
métodos antipaulofreirianos? Dê essa 
lição, por gentileza, a mim, que vi a ex-
periência de Paulo Freire em Recife no 
crepúsculo dos idos de 64.

Fernando Rei Ponçadilha - Como 
é mesmo o nome atribuído à disciplina 
criada ou em processo ?

Carpinteiro de Poesia  - Lúcio 
Flávio Pinto  estão na UFPa inclusive 
entre os doutos ditos democratas que 
tem a palavra final e desqualificam o 
conhecimento do estudante e das ruas. 
Flávio Nassar  não digo mas acho que 
todos por serem iguais tem direitos 
entretanto uma mais que outros e no 
caso particular da academia que é sim 
elite apesar de algumas políticas que a 
abriram aos pobres esta deveria fazer 
mais que o debate disciplinar interno 
aos seus muros e derrubá-los no senti-
do de dialogar e ouvir a voz e não ape-
nas encenar o diálogo com as pessoas 
que habitam por exemplo o tucunduba 
e a terra firme para não ir alem do um-
bigo geográfico e atuar com as experi-
ências de grupos culturais e entidades 
comunitárias clubes de mães e escolas 
então entre estas e com estas deman-
das observar as pautas locais que tem 
força intelectual e coletiva e são pró-
pria razão de ser de resistência. Basta 
atravessar a Perimetral.

Luiz Guilherme - De Lemos Mar-
tins São os reacionários e oportunistas 
mostrando a sua face.

José Maria Kostas Teixeira  - O 
Estado do Pará não cessa de parir 
embusteiros.

Matheus Curuzu  Marcão - Meu 
camarada... O Lucio. F. Pinto eu acho 
que perdeu todo o discernimento... ele 
passou o dia inteiro publicando as teses 
deles de legitimação do golpe de 2016. 
Egua de boa um cara que era referencia 
na minha vida. Virando um porca-voz 
do golpe. Triste Sr.Lucio.

Luiz Roberto Carepa  - Porca-
voz do golpe -> tá ótima essa. Mi-
nha também  Matheus Curuzu. Le-
vamos ele muitas vezes pra falar 
sobre a Sociologia Amazônica. Mui-
to  uma guinada dessas. Ele faz jus 
ao nome do seu JORNAL pessoal. 
Não sei porque tanto ressentimento 
com a esquerda ou com tudo que vem 
da esquerda.

Lúcio Flávio Pinto - Eu só “mere-
ço” ser levado por você a palestras se 
não discordar de você, se não abordar 
tema vetado à controvérsia, alcançado 
pelo index?

Angelina Di Angelis  - A peleja é 
entre pessoas que respeitamos, foi ruim 
a tentativa de apequenar a iniciativa de 
uma mulher da comunicação, mas a 
vida se resolve com a vida, apaziguar os 
ânimos e nos unir contra o inimigo que 
põe em risco nossas vidas. Sigamos na 
luta.

Conceição Oliveira  - Lúcio Flávio 
Pinto caríssimo, foi golpe?

Tôrres Lemos - Ele se acha o bam 
bam bam do jornalismo.

Lúcio Flávio Pinto  - Se encontrar 
uma frase minha com essa declaração, 
peço perdão. Sempre fui, sou e serei 
apenas um repórter. É assim que sem-
pre me declaro.

Claudio Rego de Miranda - Apoio 
mais do que merecido, parabéns a pro-
fessora !!!! E a universidade !!!

Dom Jair Alves Costa - Ei gente, o 
LFP mudou muito depois que apanhou 
covardemente do Maiorana Jr, foi muito 
murro na cabeça desse coitado!

Lúcio Flávio Pinto  - Por que você 
calunia? Não recebi nenhum murro na 
cabeça. Ele deu um murro, que tocou 
no meu rosto, e um chute, secundado 
pelo PM que lhe servia de segurança. 
Depois disso, ele e o irmão entraram 
com 14 ações contra mim, duas das 
quais ainda tramitam. Me defendi em 
todas. E o Jornal Pessoal não parou de 
circular. A despeito da agressão dele e 
da adesão agressiva de pessoas como 
você, falso democrata.

José Marcos Araujo Araujo - Sem 
querer entrar no debate. Mas, não en-
tendi a afirmação de que “Não recebi 
nenhum murro na cabeça. Ele deu um 
murro, que tocou no meu rosto”. E o 
rosto fica em que parte do corpo?

Tôrres Lemos - Tô achando isso.
Lúcio Flávio Pinto - Leve um mur-

ro na cabeça e outro na face é saberá a 
diferença. Se for um tiro e você sobre-
viver, saberá mais ainda. Você se lem-
bra dos três tiros no Paulo Fonteles, em 
1987? Eu, que o vi morto dentro do car-
ro, não esqueci. Tanto que o Jornal Pes-
soal foi criado e persistiu pela memória 
do Paulo. A foto do corpo dele dentro 
do carro, com as três balas na cabeça, 
foi publicada pelo JP. Para que ninguém 
esquecesse.

João Raimundo  - Lúcio Flávio foi 
um grande crítico da implantação dos 
grandes projetos na Amazônia. Óbvio 
não só ele, mas, teve um importante 
papel. Se perdeu no personalismo e sua 
mente brilhante, demonstra que eu te-
nho razão, do alto da minha ignorância. 
Todo gênio é maluco e todo maluco tem 
problemas seríssimos de aceitação do 
outro, de conviver com o outro, sobre-
tudo quando o outro não, não o agrada. 
É por isso que mesmo fazendo a capa de 
crítico ferrenho, ele adora o Jader.

Lúcio Flávio Pinto - Como não sou 
gênio, não sou maluco (maluco era o 
Stephen Hawkings, que acaba de mor-
rer). Dou-lhe um presente se encontrar 
um texto meu elogiando o Jader.

Angelina Di Angelis - A violência é 
uma espiral sem fim. E nada e ninguém 
está livre dessa ameaça.  #égolpe. Meu 
adorado companheiro, Paulo Fonteles 
Filho, nas eleições de 2016 perdeu a 
corrida eleitoral denunciando o golpe, 
aliás, foi um fenômeno que ocorreu em 
todo país. Temos a responsabilidade de 
fazer o debate respeitoso e de alto nível. 
Errar é humano, desculpas são bem-
vindas, e o Lúcio Flávio por mais equi-
vocado que possa estar não é o inimigo.

José Marcos Araujo Araujo  - Pela 
importância do LFP , pelo que repre-
sentou na juventude de tantos de nós e 
pelo que ainda representa é que, mes-
mo não sendo o “inimigo”, precisa ser 
combatido no campo das ideias quando 
essas formulações tendem a transfor-
mar um GOLPE em algo republicano. 
#Temer_É_Golpista #É_Golpe

Marco Do Carmo - O Lúcio gosta 
de atacar o PT. Não fala nada do Jatene, 
nem da Hidro, nem do Temer.

Lúcio Flávio Pinto  - Se você ler o 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009524807463&fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/foralucioflavio?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003802071038&fref=ufi
https://www.facebook.com/francisco.ribeiro.7965692?fref=ufi
https://www.facebook.com/Carpinteirodapoesia?fref=ufi
https://www.facebook.com/flAVioNaSaR?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003802071038&fref=ufi
https://www.facebook.com/fernando.poncadilha?fref=ufi
https://www.facebook.com/Carpinteirodapoesia?fref=ufi
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https://www.facebook.com/flAVioNaSaR?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/luizguilherme.delemosmartins?fref=ufi
https://www.facebook.com/luizguilherme.delemosmartins?fref=ufi
https://www.facebook.com/junio.kostas.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/matheus.curuzu?fref=ufi
https://www.facebook.com/luizroberto.carepa?fref=ufi
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https://www.facebook.com/regodemiranda?fref=ufi
https://www.facebook.com/domjair.alvescosta?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003802071038&fref=ufi
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Jornal Pessoal e o meu blog e nada en-
contrar sobre Jatene, Hidro e Temer, 
concordarei com a sua crítica. Se en-
contrar, por gentileza, volte aqui e ad-
mita que se enquadra na condenação 
bíblica: nada sabe do que fala. Por que 
as pessoas acusam de forma tão leviana 
e julgam sem o menor preparo?

Marcio Guerreiro  - Acredito que 
todo jornalismo deve rendesse aos fatos 
e deve também ser independente. Tal-
vez esse jornalista esteja fazendo isso. E 
bata de frente contra a esquerda. Se for 
isso está fazendo certo na minha humil-
de opinião, ainda que eu ache que deva 
ser dado todo apoio a referida professo-
ra. Porque pra mim foi golpe. Mas se o 
jornalista acha que a disciplina é pobre 
de conteúdo, essa é a opinião dele. A 
minha é antagônica a dele. Mas respeito 
a dele, embora não concorde. Mesmo 
porque não acredito que ele seja forma-
dor de opinião.

Rafael Lima - Todo apoio à Rosaly 
Brito, incansável lutadora e guerreira...

Roberto Corrêa  - Aqui, nos Esta-
dos Unidos, na Europa e onde houver 
democracia, a Universidade preza por 
sua autonomia. No momento político 
tão especialmente grave em que vive-
mos; está mais do que na hora de levar 
esse debate adiante como, aliás, vale 
lembrar, fez a Universidade Brasileira 
nos tempos iniciais da ditadura mili-
tar, conclamando professores e alunos a 
discutirem os segredos de bastidores do 
famoso acordo MEC-USAID. Minha 
admiração declarada a professora Ro-
sely Brito e meus respeitos e admiração 
a este amigo, o corajoso jornalista Lu-
cio Lúcio Flávio Pinto por haver contri-
buído para esse esquentar das vontades 
de PENSAR, DISCUTIR, SER E AGIR.

Lúcio Flávio Pinto - Durante a ocu-
pação das faculdades, em 1968 (eu tinha 
18 anos), redigi – durante três dias segui-
dos, quase sem dormir – o relatório dos 
debates sobre o acordo MEC-Usaid, nos 
quais o professor Roberto Santos teve 
papel destacado. Levamos o relatório 
para entregar ao marechal Costa e Silva, 
candidato à sucessão do marechal Cas-
telo Branco, no aeroporto de Belém, por 
onde ele passou. Jogaram o relatório na 
lata de lixo, mas cumprimos nosso papel. 
Sem querer incluir o acordo no currículo 
da faculdade. O debate era franco e livre 
dentro da faculdade, com o endosso do 
seu diretor, Orlando Silva, mesmo com a 
ditadura na ilharga.

José Marcos Araujo Araujo  - Por 
essa história, que não se resume a esse 

fato, precisamos combater as ideias do 
LFP quando defende a republicaniza-
ção de um GOLPE.

Vinícius Darlan Andrade - Tentam 
fechar o cerco à própria razão de ser da 
Educação Superior! O mesmo ocorre 
com a Educação Básica!

[Observação de Flávio Nassar sobre 
o lançamento da biografia de Paulo Fon-
teles]

Será que o Golpe2016 perdoaria 
Paulo Fonteles? O Golpe64 o conteve a 
bala.

Lúcio Flávio Pinto  - Explique-me, 
Nassar: como um golpista, como eu, foi 
o único a realmente defender o Paulo, 
investindo desde o dia da morte dele, 
em junho de 1987, contra os matadores 
e os mandantes, dedicando a ele um jor-
nal e até hoje questionando o julgamen-
to do coordenador do atentado, dando 
nome a quem realmente mandou matar 
o Paulo e não sendo ouvido? Diga-me 
então: quem mais defendeu o Paulo, 
fora da sua família? Terá sido este gol-
pista? Este golpista repetiria o que fez 
se o Paulo fosse morto hoje? E a esma-
gadora maioria dos que usam o nome 
do Paulo, o que fizeram de concreto em 
1987 e desde então?

Flávio Nassar  - Caro  Lúcio Flávio 
Pinto, por que eu te consideraria um 
golpista?

Lúcio Flávio Pinto - Reagi por as-
sociação de ideias e com base no tom 
monocórdio dos ataques que venho so-
frendo. Se nego a existência do golpe, 
sou golpista. E assim me têm tratado 
em relação à tal proposta de disciplina. 
É isso.

Jorge Henrique Bastos  - Em 2012, 
publiquei o livro do Lúcio Flávio Pin-
to, Amazônia em questão: Belo Mon-
te, Vale e outros temas, quando estive 
à frente da B4 editores, aqui em São 
Paulo. Há décadas ele não publicava 
um livro fora de Belém. Pouco tempo 
depois, quando o golpe começou a ser 
articulado, começou a incomodar-me 
a série de artigos que escreveu no seu 
pasquim pessoal, que passou a ser um 
receptáculo do mais cabotinos para le-
vedar seu ódio ao PT e tudo o que ocor-
rera durante os governos Lula e Dilma. 
O digladiar silencioso entre nós chegou 
ao limite, quando ele me bloqueou ( 
seu irmão, Elias, também) aqui no face 
e deixou de enviar o tal jornal. Sei se-
parar o trabalho importante que ele 
desenvolveu como jornalista. Contudo, 
sei, também, avaliar o travestismo que 
uma legião insidiosa de jornalistas tem 

vindo a assumir perante a sociedade e 
milhões de brasileiros que foram espo-
liados dos seus votos, pegando carona 
num discurso amaciante da situação 
que se vive no país. Lúcio Flávio Pinto 
se tornou um prócer dessa legião que 
conspurca o país, lançando seu percur-
so como jornalista no esgoto da His-
tória. Tudo se torna ainda mais grave, 
quando ataca a Facom e a criação do 
curso sobre o Golpe de 2016, a exemplo 
do que vem acontecendo um pouco por 
todo o país. Então agora não posso fi-
car calado, nem assistir quieto, isso que 
não passa de um ataque. Dessa manei-
ra, peço a todos meus amigos paraenses 
que compartilhem esse meu post, e o 
respectivo desafio (que uma vez lhe fiz, 
e ele se escusou): LÚCIO FLÁVIO PIN-
TO, SE AINDA TIVERES UM PINGO 
DE RESPEITO POR TI (ENQUANTO 
JORNALISTA), VAMOS DEBATER 
ISSO QUE CHAMAS DE “DESVIO 
IDEOLÓGICO DA DISCIPLINA” e o 
seu “VIÉS ANTICIENTÍFICO”.

ABRE TEU FACEBOOK, OU TEU 
BLOG E DEBATE COMIGO!!!!!!

Vocês podem fazer esse repto che-
gar até o Lúcio?????????

Flávio Nassar    - Rola na Rede um 
debate sobre a justeza de ser criada a 
disciplina Mídia e Golpe no Brasil. Os 
críticos da criação classificam os propo-
nentes da disciplina optativa como par-
tidários, ideológicos, (Tito Barata) que 
o nome da disciplina já atesta o desvio 
ideológico da disciplina, seu viés anti-
científico (  Lúcio Flávio Pinto). Como 
se houvesse discurso não ideológico. 
Como se o “Científico” não fosse um 
“discurso” ideológico. Quem parte do 
pressuposto que não houve golpe invo-
cando o impeachment como preceito 
constitucional o faz de uma visão do Es-
tado, da Lei, de Democracia, diferente 
dos que consideram o contrário. Quem 
tem a ciência do justo? Esse debate, gol-
pe ou legalidade, faz parte de luta pelo 
poder neste ano eleitoral, o resultado da 
eleição definirá, por algum tempo, se 
foi golpe ou não. Afinal, até hoje, não há 
consenso se em 64 ocorreu um “Golpe” 
ou uma “Revolução”.

P. S. Para ser golpe não precisa de 
generalão de óculos escuros em cima 
de um tanque. Os generais estão sendo 
chamados agora.

P. S. Tudo muda de contorno, o gol-
pe de estado também. .

Paloma Franca Amorim  - Estou 
em total desacordo com o comen-
tário do Lúcio Flávio sobre a disci-
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plina oferecida na UFPA e repudio 
toda e qualquer individualização 

política que possa condicionar discur-
sos sexistas como ocorreu com a profes-
sora Rosaly Brito.

Elizabeth Lorenzotti  - Não quero 
crer Jorge Henrique Bastos,mas infeliz-
mente sei que é assim. Só não compre-
endo por quê. O que aconteceu? O que 
se passou,o que tem se passado naquela 
cabeça tão brilhante? é de chorar.

Lúcio Flávio Pinto  - Beth, minha 
amiga (que recebe o Jornal Pessoal; se 
não o quiser mais, por gentileza, me 
avise): por que a minha cabeça deixa de 
ser tão brilhante, como você mesmo a 
define, apenas quando critico o Lula e 
o PT? Por que não debater comigo ao 
invés de me sentenciar como reacioná-
rio, debiloide, vendido ou seja lá qual o 
qualificativo contido na caixa de adjeti-
vos infames?

Elizabeth Lorenzotti - Querido Lu-
cio- não tenho recebido o jornal, mudei 
de Poços para SP, e avisei o Luiz. Não 
o sentenciei com nenhum adjetivo aqui, 
onde leu isso? Apenas não posso crer 
que você seja contrário a cursos que 
esclarecem o golpe que assola este país, 
promovido po...Ver

Lúcio Flávio Pinto  - Lamento que 
você não tenha lido, Beth. Eu escrevi 
várias vezes contra o Temer. Numa de-
las, afirmei que ele não era o estadista 
necessário para a transição do Brasil. 
Critiquei duramente o encontro secre-
to dele com o Joesley Batista. E por aí 
afora. Se não tem o JP mais aí (o Luiz 
não me retransmitiu o seu recado; é de 
quando?), leia o blog. Que visão demo-
crática é essa que me atrela à direita, que 
sempre combati, quando não concordo 
com a posição de vocês sobre Lula e 
Dilma, para mim, de longe, a pior pre-
sidente da história republicana do Bra-
sil, com argumentos que me cansei de 
apresentar, mas que parece ser esforço 
inútil, batendo contra uma parede de 
concreto?

Elizabeth Lorenzotti - Querido Lú-
cio, não me coloque, nunca, no plural, 
por favor. Será melhor conversarmos 
pessoalmente, me avise quando estiver 
em SP, afinal, temos muita Historia em 
comum.

Airton Souza Jorge - Meu querido, 
estou quase na última rua da provín-
cia, o que acabou, em parte, dificultan-
do que eu pudesse ter acompanhado 
o que estava acontecendo em relação 
a posição política e ideológico, por 
exemplo, do Lúcio e de outros intelec-
tuais e jornalistas paraenses, princi-

palmente pelo Lúcio Flávio, por quem 
nós todos aprendemos a nutrir imen-
sa admiração.   Acredite, foi somente 
hoje, lendo um comentário que soube 
o que estava acontecendo. E ao ler esse 
comentário, várias perguntas começa-
ram a fluir dentro de mim, quase to-
das norteadas pelos por quês. Ainda 
estou em estado de e choque e triste, 
isso pela minha opção política e ideo-
lógica, ao saber sobre a postura desse 
homem tão grande para a Amazônia. 
Assim, como Paloma, também assumo 
a minha posição de repúdio.

Luiz Fernando Juncal Gomes  - E 
olha que ele foi agredido por membros 
da família RoMa há vários anos, por-
tanto sabe como é.

Lúcio Flávio Pinto  - Parece que 
você apoia a agressão que sofri. Foi pe-
las costas, dois murros seguidos, chutes 
do PM que funcionava como seguran-
ça, mesa derrubada, talheres e pratos 
ao chão e eu me empurrando com os 
cotovelos para tentar me levantar. Em 
pé, não fugi, não pedi socorro, não me 
acovardei. Fui à delegacia de polícia e 
ao IML, acompanhado apenas pelo meu 
amigo de infortúnio, André Carrapato-
so, que pegou sobras da agressão. Não 
me intimidei e continuo aqui, pagando 
caro por defender minhas ideias.

Luiz Fernando Juncal Gomes - Em 
nenhum momento apoiei a agressão, 
Lucio Flávio. O que te confundiu foi o 
“sabe como é”, que deveria ser o baliza-
dor do lado certo da História. Morei em 
Óbidos entre 2004/2007.

Lúcio Flávio Pinto  - Não entendi 
essa linguagem. Para mim, está cifrada.

Josette Lassance - Esse radicalismo 
das versões de verdades absolutas de 
Lúcio sempre me assustou. Sem falar 
na agressividade com que as defende a 
ferro e fogo. Não me surpreende, embo-
ra tenha minhas diferenças com alguns 
personagens políticos que me decepcio-
naram em seus respectivos mandatos. 
Antes de mais nada, Fora Temer!

Lúcio Flávio Pinto - Jorge Henri-
que Bastos é um mentiroso e pessoa 
de moral mais do que duvidosa. Nun-
ca o bloqueei no meu Face. Quem o 
bloqueou foi o Elias. Não administro 
meu Face. A tarefa é do Miguel Olivei-
ra. Tanto não o bloqueei que apareço 
como amigo dele no Face dele. De fato, 
ele publicou um livro meu em 2012, 
mas não depois de décadas em que 
meus livros só saíam em Belém. Saiu 
em São Paulo meu livro sobre os índios 
Panará, com meu irmão, Raimundo, e 
Ricardo Arnt. Mais Os Repórteres, or-

ganizado por Audálio Dantas, grande 
jornalista, presidente do sindicato pau-
lista quando do assassinato de Vladi-
mir Herzog, e outros. Ele realmente se 
empenhou no livro, que ele encomen-
dou, que ele editou, agora sei que para 
ver se mantinha seu cargo na editora (o 
que acabou não conseguindo). Apro-
veitou a oportunidade em que rece-
bi o Prêmio Vladimir Herzog, em SP, 
por minha luta na defesa dos direitos 
humanos, e meu acesso ao Paulo Hen-
rique Amorim, ao Heródoto Barbeiro, 
para o registro na TV. Depois, ele levou 
a mim, ao meu filho, Lívio, e à namo-
rada dele para jantarmos pizza. Pediu 
vinhos. Na hora de pagar, alegando 
que seu cartão não vigorava depois 
de meia-noite (para espanto e incre-
dulidade de todos à mesa, incluindo o 
garçom), obrigou a mim e ao meu filho 
a arcarmos com a despesa, de 340 re-
ais. Disse que pagaria no dia seguinte 
a parte dele, mas fugiu, alegando que 
precisava falar com a sua secretária.

Válber Almeida - LFP, DO “CON-
TRA O PODER” AO “COM O PODER”

Válber Almeida - Lúcio Flávio Pinto 
perdeu o requinte ideológico a partir do 
momento em que, num de seus posts, 
exaltou a condenação de Lula por Moro 
com base numa tal “Prova indiciária” 
e, ainda, tentou convencer seus leitores 
com o discurso de que esta “prova indi-
ciária” é ainda mais importante do que 
as provas objetivas, materiais, empíri-
cas, documentais etc. Depois, desceu la-
deira a baixo quando, após a aprovação 
do infame impeachment da Dilma pelo 
Senado, estampou uma capa de luto 
pelo ataque à democracia no Brasil de-
corrente da não condenação de Dilma à 
perda de seus direitos políticos, atitude 
articulada pelo presidente do STF e do 
Senado. Daí em diante, tornou-se intra-
gável, perdeu a postura de um grande 
jornalista investigativo e se comportou 
como um jornalista ideológico qual-
quer, como um Merval, um Tognolli, 
um Reinaldo Azevedo et caterva.

Válber Almeida -  Esperei muito, 
mas não li uma grande reportagem dele 
neste processo todo, aquela reportagem 
crítica, aquela reportagem histórica, 
contextualizando os blocos de poder 
em conflito neste jogo político, os inte-
resses econômicos e políticos, nacionais 
e internacionais, que disputam o co-
mando da nação; o poder subterrâneo 
-narcotráfico, crime organizado- que 
se agigantou com o esfacelamento da 
democracia, este poder sem projeto ci-
vilizatório, de sociedade, de nação que 

https://www.facebook.com/elizabeth.lorenzotti?fref=ufi
https://www.facebook.com/jorge.henriquebastos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003802071038&fref=ufi
https://www.facebook.com/elizabeth.lorenzotti?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003802071038&fref=ufi
https://www.facebook.com/elizabeth.lorenzotti?fref=ufi
https://www.facebook.com/souzamaraba?fref=ufi
https://www.facebook.com/ondeestivestedenoite?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/luizfernando.juncalgomes?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003802071038&fref=ufi
https://www.facebook.com/luizfernando.juncalgomes?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003802071038&fref=ufi
https://www.facebook.com/lassanpoetic?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003802071038&fref=ufi
https://www.facebook.com/valber.almeida.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/valber.almeida.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/valber.almeida.1?fref=ufi


 JORNAL PESSOAL•Nº 650•MAR/2018•1ª quinzena 9

está hoje no comando da nação -no STF, 
no Senado, no Executivo; quais poderes 
concretos se favoreceram e fortaleceram 
com o desrespeito e a deslegitimação 
das instituições democráticas decorren-
tes da invalidação brutal dos votos de 
mais de 54 milhões de pessoas; aguardei 
que o Lúcio fizesse aquela análise afia-
da, típica do grande intelectual que ele 
é, sobre como as instituições republi-
canas -judiciário, MP, Polícia Federal, 
Imprensa, Congresso, Executivo- foram 
usadas neste jogo, de lado a lado, e qual 
o saldo do mesmo, a quem interessa este 
saldo, quem ganhou e quem perdeu, 
como bloco de poder e como coletivi-
dade -classes, grupos sociais e o próprio 
estado da nação pós-impeachment. Não 
tivemos o prazer de desfrutar da fecun-
da e sólida formação histórica, filosófi-
ca e sociológica do LFP. Ao invés disso, 
vimos um conjunto de “matérias” pseu-
dojurídicas, ideológicas, e ideológicas 
no sentido marxiano de ocultadoras da 
história exatamente por serem à-históri-
cas, ou seja, não levarem em conta estes 
conflitos de interesse que se encontram 
por trás de toda esta trama. Apelou todo 
este tempo para um platonismo, um ide-
alismo jornalístico como fonte de ver-
dade, como se tivesse se rendido a este 
desvairio que tomou conta da nação. 
Esqueceu-se de que as ideias não são a 
fonte de verdades e certezas quando des-
tituídas do componente empírico, obje-
tivo, material, documental, que não são 
suficientes como critério de racionalida-
de. Por isso, de modo ideológico, tentou 
convencer seu leitor e todos os demais 
da racionalidade, imparcialidade e obje-
tividade da sentença de Moro com base 
em “indícios”. E ainda sustentou que, no 
processo criminal “indícios” são provas 
e, não somente, “tem valor maior” como 
provas. Penso, logo ele, vítima de tan-
tas arbitrariedades judiciárias. Mas, os 
textos e argumentos do Lúcio neste epi-
sódio todo são frágeis, de resto, como 
é praxe nas construções idealistas que 
negam a substância do mundo objetivo 
e da história como requisitos da racio-
nalidade. A objetividade não pode ser 
construída sobre indícios; a razão nasce 
do encontro entre subjetividade e obje-
tividade, ideia e matéria, nada e ser, po-
tência e substância. A imparcialidade do 
conhecimento e da sentença judiciária, 
se é que isso é possível, deve obedecer a 
este ritual da razão para que seja aceita 
como tal. Logo, os textos do LFP nes-
te episódio, assim como a sentença de 
Moro contra Lula, são puras peças de 
ficção, prenhes de ideologia, discursos 

que não expõem as entranhas da histó-
ria, dos interesses concretos que expli-
cam este processo todo. Ainda haverá 
estudante de jornalismo que, no futuro, 
estudará este momento do Jornal Pesso-
al e do LFP não mais pela lente do bom 
jornalismo, mas de como não se fazer 
jornalismo, não mais a lente do “contra 
o poder”, mas “com o poder”.

Lúcio Flávio Pinto - Deduzo do que 
você escreveu que não leu o que escrevi, 
tão distante dos meus textos é o seu. Vá 
ao meu blog e leia de fato. Critique en-
tão fazendo citação para fundamentar o 
que diz. O que você pretende é que eu 
escreva o que você quer que eu escre-
va, conforme o seu pensamento. Isso eu 
não sei fazer.

Válber Almeida -  Decorre, por-
tanto, que o Lúcio se mostrou um 
grande ideólogo neste episódio todo e 
não pode se rogar qualquer autorida-
de para dizer o que é ou o que não é 
científico. Demonstrou, mais do que 
nunca, desconhecer os fundamentos 
metodológicos e epistemológicos da 
razão, do conhecimento racional, de 
resto, como transparece em boa parte 
dos seus escritos, livros, destituídos de 
profundidade metodológica, seja teó-
rica, seja estatística, seja etnográfica... 
Pra que, então, perder tanto tempo 
com o LFP. Como disse antes, está na 
hora de submeter o próprio Jornal Pes-
soal ao crivo da Ciência e apresentar 
esta fase aos estudantes como exemplo 
do que não é jornalismo.

Eleazar Venancio Carrias - Caro Jor-
ge Henrique Bastos, como não estou a par 
das discussões e também não li a versão 
do Lúcio Flávio Pinto sobre o assunto, não 
tenho como me posicionar. Mas defendo 
a criação da disciplina, independente de 
viés ideológico, assim como mantenho 
meu respeito e admiração pelo jornalista 
Lúcio Flávio, cuja contribuição históri-
ca para a sociedade paraense é inegável. 
Abraços.

Antonio Rocha - Lucio Flavio Pin-
to, sempre apoiou o impeachment e a 
lava jato.

José Marcos Araujo Araujo - Uma 
pena. Sempre foi uma referência na de-
fesa da Amazônia.

Antonio Rocha - José Marcos Arau-
jo Araujo , ele sabe muito da amazônia, 
mas, em termos de politica nacional, 
está comprometido com o lado mais à 
direita.

Helio Mairata - Concordo. Em to-
das as eleições municipais foi pesado 
crítico do Edmilson. Deve ter ficado sa-
tisfeito com Dudu e. ZeNada

Altair Silva - Verdade professor.
Pio Lobato - É um blefe.
Isaac Carduner - Só pq ele não pen-

sa como a boiada vcs querem descons-
truir o Lúcio Flávio Pinto? Respeitam o 
maior jornalista do Pará!

Isaac Carduner  - Procure saber a 
biografia dele.

Helio Mairata - Senhor  Isaac Car-
duner. O senhor chama de boiada emi-
nentes mestres universitários? Caboclo 
bom. Seu currículo Lattes deve ser um 
estouro

Helio Mairata  - Conheço o Lúcio 
desde jovem

Isaac Carduner - Quem segue seita 
sem raciocinar e não aceita quem pensa 
o contrário é boi e boi segue boiada.

Helio Mairata  - Usp ufrj viraram 
seitas. Caboclo bom.

Helio Mairata  - Não panfleto 
barato

Isaac Carduner - “Lado de lá” vocês 
me dão frouxos de riso. Bjs e até nunca 
mais.

Altair Silva  - Gente o que é isso? 
Baixou o nível. Democracia é aceitar 
o que pensa diferente mesmo que nos 
agridam desde que com argumentos 
convincentes.

Helio Mairata  - Isso. Até nunca 
mais coxinha

Jorge Herberth De Sousa Ferrei-
ra - Bois seguem há décadas a ditadura, 
os reaças, tudo que é contra população 
desfavorecida. Acho engraçado eles 
tentarem desconstruir a história e seus 
contrários. E elegem herói, sempre tem 
o maior e o melhor. Putz. Basta uma 
olhada e se enxerga o que há de mais 
rasteiro nesses pensadores da Amazô-
nia. Nunca os vejo nas lutas de traba-
lhadores, sejam urbanos ou rurais, nem 
de projetos para realmente desenvolver 
a Amazônia. Mas no Pará é mesmo as-
sim, cheio de intelectuais de direita. Os 
de esquerda nunca o são. Eles devem tá 
querendo EMC, ospb, epb de volta.

Helio Mairata - Seguidores da sei-
ta do guru Pinto. Aquele que sempre só 
combate a esquerda.

Altair Silva - Tem uma forma prá-
tica de resolver Lu Freitas. Bloquear. Eu 
não perco mais meu tempo com esses 
reaças que a melhor forma de agredir é 
nos chamar de petistas como se ser sim-
patizante de um partido que não o deles 
fosse crime.

Helio Mairata - Concordo. Não re-
sisto a mandar TNC

Lúcio Flávio Pinto  - Meu caro, 
Hélio Mairata. Lamento mui-
to que você diga isso. Não por 
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ser contra mim. Por ser contra 
a verdade. Cite um único texto 

meu apoiando o Duciomar (fui o pri-
meiro a denunciar o golpe de médico) 
e o Zenaldo, a quem dirigi uma carta 
aberta extremamente crítica mal ele 
assumiu a prefeitura. E cite uma in-
verdade factual que escrevi contra o 
Zenaldo. Se conseguir essas provas, 
rendo-me à sua crítica.

Altair Silva  - Verdade tem gente 
que não aprende.

Lúcio Flávio Pinto - Currículo Lat-
tes agora é o boi ápis?

Lúcio Flávio Pinto - Por isso mes-
mo não devia estar dizendo o que diz. 
Eu discordo de você, Mairata. Já dis-
cordamos de público. Mas nunca o 
ataquei pessoalmente, Nunca despejei 
mentiras sobre você. Espero que, ces-
sado esse momento de irracionalidade, 
você volte a ser um contendor de alto 
nível, que discute ideias e não se deixa 
levar por esse enxovalhamento de bai-
xíssimo nível.

Helio Mairata  - Você entendeu 
muito bem as críticas e os comentários 
decorrentes. Em homenagem ao seu 
passado e suas boas lutas não vou des-
cer aqui a detalhes desagradáveis. Gos-
taria só que pedisse desculpas à Rosali 
pelas colocações não acadêmicas diga-
mos assim. De resto fique na Paz. 

Lúcio Flávio Pinto  - Exemplifique 
o que entende por “lado mais à direita”. 
Cite nomes. Arrole atos meus. Aponte 
textos.

Lúcio Flávio Pinto - Não vejo mo-
tivo algum para pedir desculpas. Não a 
ofendi. Apenas cometi o pecado mortal 
de criticá-la. E ela ainda nem se defen-
deu nem se explicou.

Helio Mairata  - As desculpas não 
são pela discordância que é legítima. 
Mas pelo exagero na forma

Helio Mairata - Ofendeu sim.
Lúcio Flávio Pinto  - Dispenso 

as homenagens ao meu passado, que 
nunca traí, com o qual me mantenho 
coerente até hoje. E não me poupe de 
detalhes desagradáveis. Não tenho nada 
na minha vida que me desonre. Pode 
apontar à vontade se acha que tem.

Helio Mairata - A uma profissional 
lutadora

Lúcio Flávio Pinto  - Você olha a 
forma e esquece o conteúdo? Que for-
ma agressiva foi esta? Você, de polêmi-
cas, parece não saber nada. Hitler lutou 
muito. Nem por isso tinha razão.

Helio Mairata  - Puxa Rosali. Tá 
piorando para você. De desonesta in-
telectual a nazista. Calma Lúcio. Volte 

à “Amazônia”. Não agrida acadêmicos 
que tem na Academia o legítimo direito 
de debater Política

Lúcio Flávio Pinto  - Numa polê-
mica de 1976 com Jarbas Passarinho, 
através das páginas de O Liberal, na 
resposta ele me chamou sempre de Sr. 
Pinto. Retruquei que muito me honra 
o meu Pinto. Repito a frase. Mas não 
a polêmica. Quem diria, Mairata: você 
só me faz sentir saudades das intensas 
e instrutivas (ao menos para mim) po-
lêmicas que tive com Jarbas Passarinho. 
Daria um livro volumoso.

Helio Mairata - Vc tem razão agora
Lúcio Flávio Pinto -  É verdade. 

Mas deviam também estar em praça 
pública, debatendo e ajudando o povo a 
compreender os fatos, e dando um sen-
tido social e prático aos seus títulos e ao 
seu sagrado currículo Lattes.

Helio Mairata - Mate-me a curiosi-
dade. Alguém disse que vc teria dito do 
Jarbas que lhe faltava humildade. Então 
segundo a fonte, não sei se confiável, ele 
teria redarguido: “Eu não sou humilde? 
Você funda um jornal que intitula de 
Jornal Pessoal e eu é que não sou humil-
de!” Isso ocorreu mesmo? Tenho sérias 
dúvidas. Suas polêmicas sempre foram 
de elevado nível.

Lúcio Flávio Pinto - Você me pare-
ce aquele coronel fascista de Franco que 
tentava intimidar Miguel de Unamuno, 
reitor de Salamanca, gritando “morte à 
inteligência”. Unamuno respondia com 
viva a inteligência. Morreu seis meses 
depois do ato, em prisão similar. Não 
chamei Rosali de nazista, como você 
pretende intrigar. Apenas disse que Hi-
tler também foi um lutador. Recebeu 
até uma medalha por sua atuação como 
cabo na Primeira Guerra Mundial. O 
que dignifica o lutador é a causa pela 
qual luta.

Helio Mairata - Em tempo: eu não 
conheço nenhum fato que ofenda a sua 
honra e moral. Assino.

Lúcio Flávio Pinto -  Agora, você 
tem apenas dúvidas. A seriedade parece 
que não bate mais à sua porta.

Helio Mairata - O que eu escrevi e 
que como não presenciei isso não posso 
afirmar que ocorreu. Por isso a dúvida.

Lúcio Flávio Pinto  - Obrigado. 
Lembranças, de qualquer forma, à ado-
rável Geneusa, a quem não vejo há tan-
tos anos (como a você), mas de quem 
sempre me lembro, com a melhor das 
memórias, como ao Paulo e à sua filha 
(cujo nome me foge agora).

Helio Mairata - Só ouvi propalarem 
isso. Até desconfio que não ocorreu.

Lúcio Flávio Pinto  - Eu também 
não vi Cristo ser crucificado nem Na-
poleão ir para Santa Helena. Mas que 
aconteceu, aconteceu. Então não pro-
pale. Fica feio, Mairata.

Helio Mairata  - Geneusa aqui ao 
lado agradece. Temos sempre alegria 
em relembrar agradáveis momentos. E 
a Sheila. Hoje médica em SP. Então não 
ocorreu mesmo? Se fosse na internet se-
ria um fake a mais. Um abraço Lúcio. 
Fique na Paz

Hirlan Iglesias - Caro, Lúcio Flávio 
Pinto, vc não respondeu ao cerne da 
questão, mas o que se entende é que vc 
apoiou o impeachment e a lava jato. Já 
sei tu falarás: Onde está um texto meu 
apoiando o juiz” aquele que ganha au-
xilo-moradia mas tem moradia” da lava 
jato e o impeachment, mas teus textos 
dizem tudo.

Lúcio Flávio Pinto - Se eles dizem 
tudo, nada há a acrescentar. Só vou 
matar a sua curiosidade agora, Maira-
ta, porque só agora vi a sua pergunta. 
O Jarbas disse mesmo isso. Eu lhe res-
pondi que o jornal não era pessoal por 
egolatria, mas por ser feito por uma 
única pessoa. Mas jamais foi pessoal. 
Se fosse, seria dedicado à cultura, aos 
livros, à música, conforme meu desejo 
mais íntimo (me aprofundei na acade-
mia na sociologia da cultura, a partir 
de Lucien Goldman). Ele é amazônico 
porque amo a Amazônia, não a quero 
destruída e é a Amazônia a minha ma-
téria prima,

Marilene Pantoja-   Isaac Cardu-
ner, Lucio Flávio Pinto não é apenas o 
maior jornalista do Pará; ele é uma das 
poucas reservas morais deste Estado, 
por diversas vezes homenageado fora 
do Brasil. Mas sabemos que santo de 
casa não faz milagre; ao contrário, pro-
voca inveja.

Helio Mairata - Eu só queria checar 
a informação dada por alguém. Como 
àquela outra de sua apreciação sobre a 
“Terra encharcada’”. Quase dá impalu-
dismo (é isso?) quando se lê.

Helio Mairata  - Há há há. Tipo 
quando li Chove... do grande Dalcidio. 
Dava-me uma vontade de não sair da 
rede ouvindo o ping-ping da “chuva de 
mulher “ que parece jamais parar

Allan Araujo  - Lúcio Flávio Pin-
to meu caro, que debate difícil, hein!? 
Poderia ter ficado melhor se o prof 
tivesse nomeado a disciplina como 
“Crise de 2015/16 - interpretações; ou 
...impeachment ou golpe?” Deixava 
mais abertura pro debate. Eu pessoal-
mente acho q foi golpe, mas tento pen-
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sar também na ponderação do debate 
acadêmico. Por outro lado, concordo 
com o Flávio Nassar em que tudo em 
ciencia, mais ainda, humana, é um 
discurso. O ex de 1964 é ótimo. Quem 
disse que foi golpe? A maioria da in-
terpretação dos experts no assunto, a 
ponto de esse entendimento já vir sen-
do ensinado nas escolas desde a rede-
mocratização.

Allan Araujo -  Nada impede o 
questionamento disso, já feito pela 
direita saudosa do regime militar. Se 
eles não tem força, porém, de em-
placar o conceito nas universidades, 
públicas ou privadas, acho ótimo (só 
lamento não diria, né hehehe). Lú-
cio Flávio Pinto, já leste algo do Jessé 
Souza? Acho um autor fundamental 
pra entender a confusão, pelo viés da 
esquerda. Ele traz uma interpretação 
totalmente nova, inclusive, sobre o 
Brasil, com foco na escravidão, criti-
cando duramente pilares sagrados pra 
todos nós, desde Freyre, passando por 
Buarque e Faoro.

Lúcio Flávio Pinto  - Tudo cabe 
em debates. Mas uma disciplina 
com esta definição categórica sobre 
um fato de dois anos atrás é demais. 
Tudo cabe nos devidos debates, que 
os cursos de ciência política, socio-
logia, política e outros já tratam roti-
neiramente. Mas criar uma disciplina 
no currículo com essa classificação 
categórica aplicada a um fato extre-
mamente controverso de dois anos 
atrás é demais, caro Allan.

Helio Mairata - Lucio, pelo que li, 
não se trata de criar uma disciplina e 
incluiir no currículo, até pq pelo Re-
gimento dos cursos de Graduação, só 
se pode criar disciplina (ou excluir) 
nas revisões de Projetos Pedagógicos 
de Cursos, o que demanda no mínimo 
cinco anos entre uma e outra revisão. 
Pelo que se anunciam trata-se de uma 
programação livre, aberta, indepen-
dente de cursos. E isso pode, é claro. 
Seria como criar uma pro-
gramação de seminários e 
isto pode, mesmo sobre fatos 
recentes. Quanto à questão 
de ter havido ou não Golpe 
(eu tenho certeza que sim, 
apud Romero Jucá e o Sérgio 
Machado), vai assistir quem 
quiser e lá dentro pode con-
testar, se quiser também. O 
que não se pode é manietar 
e censurar a Universidade 
de debater algo só por ser da 
área Política.

Helio Mairata - Vc teria total ra-
zão no que expôs em seu último post 
acima, mas não é o caso. Não se pode 
REGIMENTALMENTE criar uma 
nova disciplina aleatoriamente, mes-
mo que fosse para tratar da Revolução 
Francesa

Allan Araujo - Pois é, Lúcio, mas 
ela é opcional. É como o Mairata fa-
lou. Tem o caráter de seminário. Não 
entendo os meandros das exigências 
burocráticos da universidade para os 
cursos. Falo como leigo, baseando no 
bom senso. Concordo contigo apenas 
que a nomenclatura mais abrangente 
ficaria melhor: “Crise política de 2016 
e suas consequências”. Não escondo, 
porém, minha satisfação em ver a dis-
ciplina ensinada. -))

Helio Mairata - Concordo tb com 
a sugestão sobre o título, pq permi-
tiria que pessoas que não aceitam a 
ideia de Golpe ficassem mais a von-
tade para participar. Eu fui o elabo-
rador do atual Projeto Pedagógico do 
Curso de Graduação em Economia, 
vigente desde 2010, e lá ficaram defi-
nidas 40 disciplinas e mais uma carga 
horária para Seminários, que chama-
mos de Tópicos Especiais. Eu mesmo 
usei essa carga especial para seminá-
rios sobre o PPA, a LDO e a LOA, o 
acompanhamento orçamentário do 
Pará, etc. Aí cabem esses seminários, 
wokshops, painéis e similares. Agora, 
ninguém pode criar uma nova dis-
ciplina, repito, mesmo sobre fatos e 
ideias ANTIGAS, sem submeter ao 
Colegiado da Faculdade; depois ao 
Instituto; depois à PROEG; depois ao 
CONSEPE. Mas isso exige regimen-
talmente que no mínimo uma turma 
já tenha entrado e saído do Projeto 
em curso (mínimo de 5 anos mais 
50%, o que dá 7,5 anos).

José Marcos Araujo Araujo - Li-
vre Pensar, como diria o Millor.

Lúcio Flávio Pinto - O Millôr dis-
se: livre pensar é só pensar.

Denise Maria  - Amigo Flávio 
Nassar quem sofreu as torturas e hu-
milhações diversas não se preocupa 
com filigranas do cientificismo po-
sitivista. Pergunte aos sobreviven-
tes. Sem liberdade para debate nada 
é possível, muito menos ser “repu-
blicano”. Se discordarem vão ao de-
bate e não fiquem achando isso ou 
aquilo em seu imobilismo. Algo tem 
que ser feito.

Fátima Duarte Gonçalves - O gol-
pe está sendo nos nossos direitos en-
quanto trabalhadores e no direito do 
povo brasileiro ter um futuro melhor. A 
primeira coisa que fizeram quando as-
sumiram foi acabar com a Controlado-
ria Geral da União, órgão fundamental 
no combate a corrupção. Entregaram 
o nosso pré-sal para as petroleiras es-
trangeiras. Os recursos desse petróleo 
iam pra saúde e educação. Aprovaram 
o congelamento dos recursos públicos 
por 20 anos. O ódio ao petismo está 
cegando alguns. As oligarquias man-
dam e desmandam com seus esquemas 
desde as capitanias hereditárias. E bas-
ta um governo qualquer tentar reduzir 
as desigualdades que eles mobilizam a 
galera com o falso discurso de combate 
à corrupção. Isso é histórico e precisa 
ser analisado à luz da Ciência para que 
possamos seguir em frente. Não exis-
te discurso neutro, nem o científico e 
nem o jornalístico.

Daniel Marcelo Malcher  - A ve-
lha retórica udenista do “combate à 
corrupção”. O remédio: a execração 
pública diuturna dos canalhas.

Glauco Alexander Lima-   Lucio 
Flávio Pinto me decepcionou tanto. 
Eu era fascinado por ele no século 20.

Lúcio Flávio Pinto  - Caro Glau-
co: só para eu tentar me corrigir e 
não perder o fascínio, liste o que eu 
fiz para perder esse seu fascínio. Sin-
ceramente.

Vitor Mendes  - Verdade. Se ven-
deu pra agradar a mídia golpista

Lúcio Flávio Pinto  - A 
mídia é que me golpeou, 
meu caro. Não simbolica-
mente. Com os punhos.

Helio Mairata  - No seu 
caso meu amigo Lúcio foi a 
parte da mídia que apoiou 
o golpe. Os maiotralhas re-
presentantes aqui da rede 
Esgoto. Uns bandidos como 
esse Ronaldo.        •

(Esta reprodução inclui 
o que foi postado até o início 

do dia 18/03)
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ESTUDANTES
Terminou em “grossa pancadaria”, 

como se dizia, a principal sessão do III 
Conselho Regional Secundarista, realiza-
do em Belém, em setembro de 1952.

 Tudo começou quando os adeptos do 
sistema parlamentarista para a direção da 
Uecsp (União dos Estudantes dos Cursos 
Secundaristas do Pará) verificaram que os 
pró-parlamentarismo venceriam a eleição. 
Começaram a convocar por telefone estu-
dantes afinados. Irawaldyr Rocha denun-
ciou a manobra e Roberto Uchoa propôs 
o imediato encerramento da inscrição no 
livro de presença da reunião.

O secundarista Gerson Peres não 
aceitou a decisão, mas seu protesto não 
foi acolhido. Para tentar suspender a ses-
são, Roberto Rayol lançou um tinteiro 
contra o presidente do encontro, Kolivan 
Lima, que reagiu com “dois bem aplica-
dos bofetões em seu agressor”. A briga 
que daí derivou arrastou todos os estu-
dantes, levando à suspensão da sessão 
por tempo indeterminado.

Até esse momento os estudantes já 
haviam aprovados moções como a repul-
sa à criação do Instituto Internacional 
da Hileia Amazônica, ao envio de tropas 
brasileiras para atuar fora do território 
nacional, ao Pacto de Ajuda Mútua fir-
mado pelos governos brasileiro e ameri-
cano, além de pedido para a criação de 
uma nova escola de comércio em Belém e 
transferência da que existia, funcionando 
nos altos do Palácio do Comércio, para 
um local mais adequado.

ÉPOCA
A ingenuidade é prova de insensibi-

lidade, disse Bertolt Brecht num poema. 

O ingênuo é o desinformado. Então éra-
mos todos ingênuos em 1954, quando os 
jornais publicavam um anúncio do Bi-
trofosfato, garantindo que acabaria com 
a insônia dos que tomassem três dos 
seus comprimidos todos os dias.

Contendo cálcio e fósforo, “os res-
tauradores nervinos”, o remédio reporia 
as energias e tonificaria todo o sistema 
nervoso. O tratamento à base de Bitro-
fosfato podia ser feito “até que as inter-
mináveis noites de insônia se tornem 
coisa do passado”.

O remédio milagroso estava à venda 
em qualquer farmácia e drogaria, sem 
receita ou tarja de restrição. Era um au-
têntico BO (Bom para Otário), ou um 
veneno tomado inadvertidamente?

Independentemente da resposta, era 
uma prova da época, em que consumi-
dores eram crédulos e produtores eram 
quase agentes divinos. Uma época que 
pode ter passado tanto quanto a insônia 
combatida pelo Bitrofosfato.

HIDROTERÁPICO
As modas vão e voltam. Vão de uma 

maneira e voltam de outra. Em 1954 já 
se falava no fechamento do serviço de hi-
droterapia da Beneficente Portuguesa do 
Pará, instalado na avenida Generalíssimo 
Deodoro. O custo dos banhos terapêuti-
cos era alto. A renda do serviço não era 
suficiente para empatar as despesas.

memória
Mesmo assim, o presidente da socie-

dade, Eduardo Salazar da Silva, garantia 
naquele ano que o serviço continuaria a 
ser bancado. Havia uma grande clientela 
a atender. Se a Beneficente decidisse cons-
truir uma maternidade no local, o hidro-
terápico passaria para os fundos do novo 
prédio. Mas não desapareceria jamais.

De fato, o famoso hidroterápico ali 
permaneceu até que um incêndio (vio-
lento, conforma a monocórdia crônica 
policial) arrasou suas belas instalações. 
Mas voltou a funcionar algumas quadras 
adiante.

É verdade que seus usuários não liga-
vam a mínima para os efeitos dos banhos 
(hidroterapia, na linguagem de hoje): o 
que queriam mesmo era “rosetar”, como 
se dizia. Ou seja: falar mal da vida alheia.

As águas serviriam para atenuar o fogo 
das fofocas, talvez a causa peripatética do 
incêndio que lavrou na “rocinha” do hi-
droterápico, símbolo de uma época em que 
Belém era genuinamente de muros baixos.

MULHERES
A JIC (Juventude Independente Ca-

tólica) era um movimento “que agrupa 
moças do meio independente a fim de 
que, estudando os problemas do ambien-
te, encontrem uma noção verdadeira de 
vida, procurando dar à vida um sentido 
eminentemente social, baseado na dou-
trina cristã”.

No final de 1957 a JIC promoveu uma 
“assembleia popular” para debater o tema 
“Nós e o dinheiro”, no auditório da SAI 
(Sociedade Artística Independente), sob 
a coordenação de Maria Eunice Reimão e 
Maria de Lourdes Pinho da Mota.

Conclusões do encontro: a maioria 
das moças não estava satisfeita com seus 
orçamentos domésticos, insuficientes 
para suportar suas despesas até o final 
do mês; cada moça necessitava, para sua 
própria organização financeira, estabele-
cer uma hierarquia nos gastos; as moças 
que dispunham de alguma receita própria 
ou mesada “devem pensar em ajudar o 
próximo com um pouco do que ganham”.

A independência ainda era uma meta.

ENDEMIA
Em novembro de 1957, o chefe da 

Circunscrição Pará do DNERu (Depar-

PROPAGANDA

Cigarro 
suave

A propaganda bem feita 
pela agência SM (atual 
Mendes Publicidade) 
aumentava o charme 
de fumar cigarro, em 

1959. E cigarro de classe, 
fabricado em Belém 

mesmo, que tornava o 
trabalho “mais suave”. 

Quem provasse, iria 
aprovar – garantia a 

propaganda.
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tamento Nacional de Endemias Rurais), 
Luiz Miguel Scaff, assinou um aviso co-
municando ao público o prosseguimen-
to da campanha contra a filariose em 
Belém. Os guardas iriam tirar sangue de 
toda a população do bairro de Nazaré, o 
top da cidade, entre 10 e 22,30 horas, to-
dos os dias, exceto sábados e domingos.

“É necessária a cooperação de todos 
os moradores para o êxito deste traba-
lho, que visa exclusivamente o benefício 
da coletividade”, ressaltava o médico, já 
prevendo os gritos, choros e fugas quan-
do os “tira-sangue” aparecessem com sua 
sacola cheia de vidrinhos e agulhas para 
sangrar adultos e crianças.

“Os casos positivos que forem encon-
trados serão submetidos a tratamento 
inteiramente gratuito”, no ambulatório 
do DNERu, que ficava no mesmo bairro, 
entre 7 e 13 horas. Já os pedidos de exame 
de sangue para outros bairros continua-
riam a ser atendidos pelo telefone 23-16.

Belém tinha um dos maiores índices 
de filaria do país, um indicador das pre-
cárias condições de saneamento da cida-
de. Mas a dedicação dos sanitaristas pú-
blicos dá saudade a nosotros que vivemos 
numa época em que a mística do serviço 
público evapora.

O combate a endemias rurais enclau-
suradas numa cidade dava-se ao luxo de 
ter um poeta no expediente, o bardo Max 
Martins.

LANÇAMENTO
A Livraria Dom Quixote, de Haroldo 

Maranhão, realizou sua primeira tarde de 
autógrafos em 31 de janeiro de 1959. Foi 
para o lançamento da coletânea de contos 
do cônego Ápio Campos, Olhos dentro da 
noite, premiada pela Academia Paraense 
de Letras. A galeria do Palácio do Rádio, 
onde ficava a livraria, foi tomada por 
convidados. Entre os quais estavam Abe-
lardo Conduru, Aloysio Chaves, George-
nor Franco, Levy Hall de Moura, Eldonor 
Lima, Aláudio Melo, Cláudio Barradas, 
Pedro Tupinambá, Jocelyn Brasil, Cursi-
no Silva, Ruy Barata e Maria Brígido. “Foi 
registrado grande movimento de aquisi-
ção de livros”, comprovou a imprensa.

PRÊMIO
Jarbas Passarinho ainda era major, 

no início de 1962, quando foi sorteado 

docotidiano

com uma passagem de ida e volta ao 
Chile para assistir a Copa do Mundo da-
quele ano, que seria realizada em junho. 
A promoção era da Importadora Braga, 
uma loja de eletrodomésticos que fun-
cionava no térreo do mesmo Palácio do 
Rádio que abrigava a livraria de Haroldo 
Maranhão.

O sorteio foi realizado “ao vivo” pela 
TV Marajoara. Carlos Braga, diretor da 
firma, conferiu o talão sorteado do ofi-
cial da 8ª Região Militar (que se tornaria 
governador dois anos e meio depois), 
6331, quando Passarinho apareceu para 
receber o prêmio.

ÍNDIOS
Em fevereiro de 1964, um DC-4 da 

Paraense Transportes Aéreos que fazia o 
vôo entre Manaus e Porto Velho foi obri-
gado a fazer um pouso forçado em plena 
selva. Nenhum dos cinco tripulantes e 
34 passageiros que estavam a bordo se 
feriu.

Dias depois, ao ser resgatado e vol-
tar para Belém, onde morava, o comer-
ciante Leon (ou Léo?) Serruya disse que, 
além dos terríveis insetos, o que preo-
cupava os sobreviventes era a possível 
vizinhança de índios “faixa-larga” (cin-

ta-larga, na verdade), antropófagos que 
gostavam “de apreciar a carne humana 
com mel”.

Uma vez, quando perguntado so-
bre a existência de índios antropófagos 
no Brasil, o célebre médico Noel Nutels 
respondeu com humor: “No Brasil nin-
guém come ninguém por via oral”.

FORMAÇÃO
Em 1965, o Colégio Estadual Paes 

de Carvalho ainda era um centro de for-
mação da elite local, que deixaria de ser 
com a deterioração do ensino público no 
Brasil e no Pará. Uma prova é a foto da 
comissão de alunos que foi à redação da 
Folha do Norte em junho daquele ano, 
integrantes do Clube da Despedida e do 
Centro Cívico Honorato Filgueiras.

Convidavam o jornal para a festa 
típica denominada “Samba, Quadrilha 
e Baião”, que seria realizada na sede do 
Bancrévea, com a orquestra de Alberto 
Mota. Estava na comotiva a “miss Caipi-
ra” pelo Clube de Geografia, Tereza Co-
elho, na companhia de  Regina Bezerra 
e Nair Solano, mais os irmãos Laércio e 
Francisco Brasil Monteiro, Haroldo Sil-
va e Geraldo do Ó, futuros advogados e 
professores.

FOTOGRAFIA

A justiça eleitoral
A data exata não existe, mas a foto deve ser de meados dos 

anos 1960. É na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Repórteres 
cercam os responsáveis por uma das juntas de apuração 

dos votos. Emanoel Ó de Almeida, fotógrafo de A Província, 
está apoiado em uma cadeira, espaçoso que só. Anos depois, 

ingressaria na carreira política, se elegendo vereador de Belém 
por vários mandatos. A proteção policial não inspirava receios 

nem inibia volúpias.
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ANTOLOGIA

O estupro constitucional
 

É muito fácil repetir o coro do golpe a que se teria reduzido o 
processo de impeachment de Dilma, todo ele supervisionado pelo 
Supremo Tribunal Federal. Acompanhei atentamente tudo que 
aconteceu, sobretudo na sessão final do Senado. Escrevi artigos 
ao longo daquele 31 de agosto de 2016, que traduziam o meu 
convencimento sobre o fato. Transcrevo um deles, que serve, pelo 
menos, para mostrar as sutilezas da questão.

O parágrafo único do artigo 52 
da Constituição federal diz 
que, no processo de impea-

chment da presidente da república, o 
Senado, se decidir acolher a denúncia 
de crime de responsabilidade, a con-
denará, por maioria qualificada de 
dois terços dos seus integrantes (que 
são 81), “à perda do cargo com inabi-
litação, por oito anos, para o exercício 
de função pública, sem prejuízo das 
demais sanções judiciais cabíveis”.

O legislador constituinte teve a 
sábia precaução de consignar que a 
condenação se limitaria a essa pena. 
Ou, como diz textualmente no texto: 
“limitando-se a condenação” a cassar 
o cargo e tornar o condenado inabili-
tado para o exercício de qualquer fun-
ção pública.

A cautela se justifica porque, ex-
cepcionalmente, o Senado funciona 
com poderes jurisdicionais quando 
submete o presidente da república a 
julgamento. Cada senador é um juiz 
singular, que contribui pelo seu voto 
para a sentença final, que será lavrada 
pelo presidente da sessão, que não é o 
presidente da casa, mas o presidente 
da mais alta corte de justiça do país, o 
Supremo Tribunal Federal.

Nesse caso – e somente nesse 
caso – o Senado e só ele, não o Con-
gresso Nacional e muito menos a Câ-
mara dos Deputados, age como tri-
bunal especial. É como se fosse uma 
auditoria militar – da PM ou das três 
forças armadas. Quem vota são os in-
tegrantes da corporação, mas quem 

preside os julgamentos é um juiz de 
direito ou togado.

Cabe-lhe zelar pelo fundamen-
to de decisões tomadas por pessoas 
que não são obrigadas – se não pelo 
formalismo declaratório da lei – a ter 
formação jurídica. Suas vontades e 
deliberações passam pelo crivo do jui-
z-auditor, que funciona como se fora 
um corregedor de justiça.

No caso do Senado, o consti-
tuinte quis evitar que um tribunal 
político pudesse descambar para 
um tribunal de exceção, a partir da 
eventual predominância de um gru-
pamento político desejoso de esma-
gar os adversários.

Por isso, a pena da condenação foi 
limitada à extinção do mandato eleti-
vo e a inabilitação para o exercício de 
qualquer outro cargo público, elegível 
ou não, por um período de oito anos, 
o suficiente para que o detentor do 
mais alto cargo da república deixe de 
exercer sua influência maléfica sobre 
a coisa pública, a sempre citada e pou-
co respeitada res publica.

A restrição impede que o ven-
cedor, depois de conseguir a adesão 
da maioria absoluta (ou dois terços) 
dos seus pares, use a sentença como 
peça de acusação penal ou de ação 
civil contra o cidadão já punido nos 
seus direitos políticos. Uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito pode 
remeter suas conclusões ao Ministé-
rio Público Federal para que ele atue 
como autor de ação penal contra os 
indiciados na CPI.

Essa prerrogativa não pode ser 
exercida pelo Senado no processo de 
impeachment. porque a câmara alta 
atua como tribunal e sua decisão tem 
o efeito de uma sentença de conde-
nação política, decidida conforme as 
regras jurídicas, com amplo direito de 
defesa e o devido processo legal.

Logo, seu alcance deve terminar 
no seu âmbito, que é político, para que 
não vire um odioso tribunal de exce-
ção. As ações cíveis ou penais, como 
a movida contra Fernando Collor de 
Mello (afinal rejeitada pelo STF), con-
tinuam válidas, mas em outro mo-
mento, já na circunscrição da justiça 
universal.

Por isso, a decisão adotada hoje 
pela maioria do Senado, com o en-
dosso conivente do presidente do Su-
premo, Ricardo Lewandowski, é uma 
violação à letra clara a expressa da 
Constituição brasileira, no momento 
em que dois terços dos 81 senado-
res presentes à sessão votaram pelo 
afastamento definitivo da presidente 
Dilma Rousseff, automaticamente vo-
taram também pela sua inabilitação 
para o exercício de qualquer cargo pú-
blico ao longo dos oito anos seguintes.

O pedido de destaque apresentado 
de surpresa pelos defensores de Dil-
ma para o desmembramento devia ter 
sido rejeitado pelo presidente da ses-
são, por incabível. O texto não fala em 
perda de mandato E inabilitação, mas 
em perda de mandatoCOM  inabili-
tação. Por qualquer critério, a segun-
da parte completa a primeira, sendo 
dela parte indissociável. Separá-las só 
pode ser mágica – ou astúcia.

Uma maioria de 61 senadores que 
confirmaram o afastamento da presi-
dente se reduziu a 42 senadores na es-
drúxula segunda votação, que jamais 
poderia ter existido e, por isso, nin-
guém previu, exceto os que maqui-
naram à sombra da madrugada, entre 
ontem e hoje.

A transformação súbita foi real-
mente mágica. O mesmo Senado que 
os defensores de Dilma Rousseff apon-
taram ao longo de três meses de pro-
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cessamento do impeachment como 
golpista, canalha e cretino passou a 
ser digno e respeitável quando o pe-
dido de destaque foi aceito e colocado 
em votação.

A Dilma que esteve no papel de 
monstro no momento da perda do 
mandato virou o médico de Steven-
son, no apelo pela continuidade da 
sua existência política. Para não pa-
recer tão gritante o contraste, apenas 
um petista participou da defesa da 
incrível inovação. Ela começou com a 
peemedebista Kátia Abreu e foi arre-
matada por João Capiberibe, do PSB.

A ex-ministra da agricultura, re-
presentante de um universo empresa-
rial execrado quando o PT chegou ao 
poder, quase foi às lágrimas ao infor-
mar aos seus pares que, se inabilitada, 
Dilma teria que se contentar com uma 
aposentadoria de cinco mil reais e com 
o destino inglório de perder os muitos 
convites para assessorias e palestras 
que já emergiam no seu horizonte.

Em mais uma surpresa, o ministro 
Lewandowski não encerrou os enca-
minhamentos quando os represen-
tantes dos dois lados encerraram seus 
pronunciamentos. Cedeu a palavra ao 

presidente do Sena-
do, Renan Calheiros.

Depois de apre-
sentar uma comuni-
cação prosaica sobre 
a posse em definitivo 
do vice-presidente 
Michel Temer, ele fez 
uma arenga em fa-
vor da presidente já 
afastada, culminan-
do com uma joia do 
saber jurídico para 
pedir aos seus co-
mandados evitar que, 
depois da queda, a pobre ex-presiden-
ta levasse ainda um coice.

Coice levou o Brasil, a Constituição 
e a democracia. Todos os maus políti-
cos, na iminência de perderem seus 
mandatos e direitos políticos, não por 
um fulminante ato de cassação pela via 
autocrática, mas no devido processo 
legal, com amplo direito de defesa, ha-
verão de reivindicar a dupla avaliação 
de suas penas, com a ampla possibi-
lidade de que apenas percam o man-
dato agora para reconquistá-lo depois, 
repetindo os mesmos procedimentos 
punidos e agora convalidados.

O terrível Eduar-
do Cunha está entre 
eles, por mais irô-
nico que possa pa-
recer: para salvar a 
carreira política de 
Dilma, seus amigos 
poderão salvar tam-
bém a de Cunha, que 
acusavam de tentar 
chantageá-la usan-
do como vingança o 
processo do impea-
chment.

O historiador José 
Honório Rodrigues revelou, em livro 
memorável, por que o Brasil é o que é, 
sem chegar a se tornar o que tem certe-
za de que merecia ser. É que na hora da 
mudança, suas lideranças conciliam. E 
tudo volta a ser como dantes no quartel 
de Abrantes. Ou, como dizem os fran-
ceses, tudo muda para tudo continuar 
a ser exatamente igual.

Ainda não sabemos exatamente o 
quanto custou montar a farsa de hoje 
no Senado Federal. Mas já sabemos a 
quem será logo apresentada a conta 
dessa fraude. Mais uma vez. Triste e 
trágica comédia.        •

Guerras e guerras num país violento
 

Do estado de violência extrema, 
o Brasil passou para o estado de sel-
vageria. Agora, chegou ao estado 
de guerra. Formalmente, no Rio de 
Janeiro. Informalmente, em todas 
as suas 27 regiões metropolitanas, 
onde vive a maior parte da popu-
lação e se concentra a riqueza (e os 
mais ricos) do país.

Natal é a quarta cidade mais 
violenta do mundo. Fortaleza, a 
sétima, Belém, a 10ª. Das 50 ci-
dades mais violentas, 17 estão no 
Brasil, 10 delas no Nordeste e três 
na Amazônia (mais Macapá e Ma-
naus). O México abriga outras 12 
mais violentas do ranking.

O que aproxima nos nossos dias o 
distante México, na América do Nor-
te, o sofrido vizinho da maior potên-
cia do planeta, do Brasil, na América 
do Sul, a quase sempre ignorada (ou 
pessimamente compreendida) região 
abaixo do rio Grande?

A corrupção, a droga e um proje-
to de poder monolítico. No México, 
o PRI, que ficou no poder por meio 
século. No Brasil, vizinho dos boli-
varianos, o PT, que os apoiou e tenta 
dar continuidade aos seus 16 anos de 
poder com uma contribuição sobre o 
passado: a corrupção sistêmica, orga-
nizada, “científica”.

A resposta do governo federal ao 
estado de guerra efetivo no Rio de Ja-
neiro foi a súbita intervenção federal, 
exercida pelo Exército. A iniciativa 
parece ser de antecipação, de ofensi-
va. Na verdade, é de desorientação, 
de submissão ao reconhecimento do 
estado de guerra e de oportunidade (e 
oportunismo) política. Por ter demo-
rado, talvez tenha se tornado tardia, 
ainda que altere sensivelmente certa 
parte do status quo.

Este pode ter sido o objetivo do 
atentado que vitimou a vereadora 
carioca Marielle Franco, na semana 

passada, em pleno centro do Rio, a 
700 metros da sede da prefeitura mu-
nicipal. A vereadora do PSOL não re-
cebeu nenhuma advertência, não foi 
intimidada, não teve a oportunidade 
de se confrontar com os motivos que 
resultaram na sua morte violenta. Não 
recebeu qualquer ameaça de morte.

O atentado foi preparado com 
alguma antecipação para não falhar. 
Para matá-la, sem lhe dar a menor 
possibilidade de se salvar. Quem a ca-
çava a acompanhou por algum tempo 
antes de atacá-la. Não foi ato isolado: 
foi decisão de uma organização. Or-
ganização que o governo subestimou, 
ao lhe declarar guerra.

O momento adequado surgiu on-
tem, quando ela saiu de um encontro 
e, ao invés de se sentar ao lado do mo-
torista, ficou na poltrona de trás do 
carro, de um lado favorável ao atira-
dor que viesse num carro empa-
relhado para o bote.



Quem atirou nela foi um pis-
toleiro profissional (numa das 

hipóteses, associada a traficantes de 
drogas ou, talvez, milicianos) ou ati-
rador de elite (em outra hipótese, re-
lacionada a policiais).

Todos os nove tiros que ele dispa-
rou, com uma pistola de 9 milímetros, 
foram na direção da cabeça da vere-
adora, mirada com determinação, 
apesar da película escura no vidro da 
porta, que não permitia a visualização 
do interior do carro. Quatro atingi-
ram o alvo. Três seguiram até o moto-
rista, matando-o, e duas se perderam.

Serviço perfeito. O efeito foi o que 
se previu.

Talvez desde o suicídio de Ge-
túlio Vargas, em agosto de 1954, a 
morte violenta de uma personalida-
de pública não tenha abalado e co-
movido tanto –- interna e externa-
mente – quanto a de Marielle Franco. 
Ela adquiriu, morta, uma dimensão 
que não tinha em vida – e que nin-
guém poderia prever que alcançasse. 
Quem mandou matá-la acertou em 
cheio na escolha.

Este é o aspecto mais dramático 
da execução, enquanto fato de alcance 
coletivo. Quem encomendou o crime 
não hesitou em dar-lhe partida. Todas 
as circunstâncias de risco foram dei-
xadas de lado. A vida da jovem de 38 
anos não entrou nos cálculos.

Uma morte a mais pesa nada nas 
estatísticas e é irrelevante no cotidia-
no das vidas reais. Uma comparação 
entre mortes diárias no Brasil, na Sí-
ria, no Iraque ou em qualquer outro 
país em guerra servirá para nos assus-
tar ainda mais, se tal é possível.

Marielle devia ser detestada e 
odiada por aqueles que ela critica-
va com coragem e determinação na 
defesa das suas bandeiras: direitos 
humanos, negros, pobres, favelados, 
mulheres, homossexuais – os deser-
dados do modelo.

Mas se um desses temas tivesse 
sido o motivador da encomenda da 
sua morte, a aproximação do verdu-
go teria sido precedida por um pro-
cesso de intimidação crescente, o que 
não houve, segundo testemunhos 
dados pela irmã dela, seus parentes 
e amigos. Foi uma morte súbita, seca, 
eficiente.

Foi um atentado político, que to-
mou por alvo alguém, não pelo que 
representava intrinsecamente, mas 

pelo que podia causar nos desdo-
bramentos. Talvez a sorte – em certa 
medida determinada por casualida-
de – de Marielle tenha sido decidida 
por uma circunstância: a intervenção 
federa no Rio de Janeiro, comandada 
pelo Exército.

Esse componente agravou pro-
fundamente o fato. No parlamento 
europeu foi requerida até a suspen-
são das negociações comerciais do 
acordo de livre comércio entre a Eu-
ropa e o Mercosul, um evidente des-
propósito, um exagero absoluto.

O assassinato da vereadora do 
Rio se equiparou à tentativa de as-
sassinato por envenenamento de um 
agente duplo da espionagem rus-
sa em Londres, acontecimento que 
Vladimir Putin tenta desviar da sua 
direção, alegando que é mais uma 
manobra do imperialismo (reunin-
do Inglaterra, França, Alemanha e 
Estados Unidos) para tirar o brilho 
da Copa do Mundo. Correlação, evi-
dentemente, incorreta.

Para a ONU, que vem advertindo 
o governo sem resposta concreta, o 
Brasil se tornou o lugar com maior 
número de execuções de ativistas de 
direitos humanos. Na lista da orga-
nização, 17 deles estão visados, prin-
cipalmente os que defendem o meio 
ambiente e os índios. A média seria 
de uma morte dentre eles por sema-
na. Daria 48 por ano.

A estatística impressiona e é real-
mente grave. Mas precisa ser checada 
qualitativamente para que se possa 
separar o joio do trigo, o que é defe-
sa de causa nobre do que é litigância 
por outras motivações. De qualquer 
maneira, o Brasil é um país violento 
e intolerante. Cada vez mais intole-

rante, agressivo, incapaz de garantir 
a convivência civilizada entre seus 
diversos e opostos agrupamentos hu-
manos e sociais.

Mesmo se considerasse exagera-
das as avaliações da ONU e de entida-
des internacionais, ou buscasse inspi-
rações ocultas para suas iniciativas, o 
melhor que o governo podia fazer era 
levar a sério suas observações e pedi-
dos. Nenhum, porém, parece ter sido 
feito em favor de Marielle.

Ela podia ser enquadrada entre 
alvos potenciais de criminosos. Mas 
quantos estão nessa condição no 
dia de hoje em todo país? E quantas 
pessoas de valor, dignas, valiosas, de 
importância para a coletividade, são 
eliminadas da vida por um ato de 
império de bandidos, que marcam a 
execução no coldre das suas armas 
como se estivessem assinalando mais 
um dia numa folhinha imaginária (ou 
digital)?

Assustado e pressionado, o Brasil 
tenta ir atrás do prejuízo, uma imen-
sa massa de problemas para os quais 
quem mais contribuiu foi quem mais 
deveria enfrentá-los de imediato - a 
elite, em geral, e a sociedade política, 
em destaque.

No caso do único Estado já em 
guerra reconhecida oficialmente, a 
semente, plantada remotamente, foi 
regada pelo acordo de Leonel Bri-
zola com os bicheiros, extensivo aos 
traficantes, em nome da abertura aos 
excluídos da bonança (antes, então e 
agora, sempre), mas em proveito de 
um projeto político do caudilho dos 
pampas, urbanizado por uma lingua-
gem de panfleto positivista.

A partir daí, o status quo não foi 
modificado. Pelo contrário, foi reno-
vado e ampliado - tanto politicamente 
quanto socialmente, pela indiferença 
dos consumidores de drogas, sobretu-
do as mais caras, nos bairros nobres 
da cidade, conectados aos centros de 
fornecimento, nos bunkers instalados 
nos morros superpovoados (por po-
bres, pretas e prostitutas, na simbolo-
gia dos “três pês”, hoje ampliada), por 
uma teia de conexões que acabou por 
criar um Estado selvagem (mas muito 
organizado) à margem (e acima) do 
estado (e do Estado) normal, regu-
lar, convencional.  Tudo isso confluiu 
para a execução de Marielle.

Está escrito na Bíblia: depois da 
indiferença, o fogo.        •


