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C onsta nos livros de história que o
primeiro objeto extraído do solo
tropical e enviado para o mercado

europeu foi o “pau de tinta” ou pau-bra-
sil, denominação para uma madeira de
cor avermelhada apropriada para tingir
tecidos das manufaturas no Velho Mun-
do. A atividade extrativista era executada
pelo trabalho escravo dos indígenas, para
gozo e usufruto dos traficantes de
pau-brasil, antes da introdução do tráfico
de africanos e da disseminação da mo-
nocultura da cana-de-açúcar.

No ano de 1609, foi instalado, aqui na
Bahia, o Tribunal da Relação, esse braço
jurídico do império marítimo português
a dar suporte legal às ilegítimas formas
de gerir a riqueza expropriada dos tra-
balhadores nesses tristes trópicos. Logo a
burocracia do Estado português re-
cém-chegada encontrou nos casamentos
arranjados com senhoritas belas, recata-
das e do lar, pertencentes às castas dos
“homens bons” sedentos por insígnias de
fidalguia e distinção, uma forma de in-
troduzir nova modalidade de tráfico: o de
influência.

Assim, latifundiários e comerciantes
traficantes de escravos e especiarias as-
sociaram-se “familionariamente” aos re-
presentantes da burocracia e aparelha-
ram o Estado; e através do tráfico, agora
das influências, mantiveram o gozo e o
usufruto do trabalho apartado do valor
simbólico da produção. Dessa corrupção
generalizada, no seio dessa promíscua
relação entre público e privado, a ordem
jurídica estatal assegurou, durante sé-
culos, a apartação social baseada no do-
mínio sobre os corpos dos trabalhado-
res, abortando um projeto de nação e
naturalizando a desigualdade e a injus-
tiça.

No moinho da roda-viva nacional al-
gumas condutas são presas de uma com-
pulsão à repetição. Na histeria coletiva de
passar o país a limpo em lavagem a jato,
travamos a economia e entregamos nos-
sas riquezas aos interesses estrangeiros.
Isso porque “primeiro tiramos o Partido
dos Trabalhadores, depois a gente...” lê
nos jornais ex-ministro denunciar minis-
tro e o presidente da República por tráfico
de influência na Polícia Federal.

Freud não fazia separação entre psi-
cologia individual e coletiva. Para ele, to-
da psicologia é social. É uma maneira de
afirmar que o sintoma é sempre social.
Pode ser a forma de alcançarmos nosso
sintoma de indignação seletiva. Ao car-
regarmos na identidade nacional a de-
nominação dada aos traficantes de
pau-brasil (brasileiros), talvez sejamos
presas de uma inibição paralisante com o
fato de “os homens bons” do planalto,
com fidalguia e distinção, praticarem o
velho tráfico de influência no andar de
cima, com vista para a Baía de To-
dos-os-Santos; enquanto aqui, na danação
da planície, as panelas estejam de volta ao
fogão, ocupadas com as nossas batatas
cozinhando.

Claudio Carvalho
Psicanalista
ccarvalho19_23@hotmail.com
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Muitos ainda não
se deram conta,
mas o Brasil de
hoje está longe
daquele de alguns
anos atrás

Milhares de manifestantes foram às ruas
em dezenas de cidades, no país, domingo
passado, defender a força-tarefa à frente
da Operação Lava Jato e pedir o afas-
tamento do senador Renan Calheiros da
presidência do Senado. No Congresso, no
entanto,osmesmosparlamentaresquese
esgoelaram, dedos em riste, gritando “Fo-
ra Cunha” (então à frente da Câmara dos
Deputados) faziam um silêncio ensurde-
cedor.

Mas o partido Rede Sustentabilidade
recorreu ao Supremo Tribunal Federal, e o
ministro Marco Aurélio acatou o pedido,
“com a urgência que o caso requer” e “sob
as penas da lei”, no sentido de afastar da

linha sucessória o réu Renan Calheiros,
acusado do crime de peculato, ou seja,
subtrair ou desviar, por abuso de con-
fiança, dinheiro público ou coisa móvel
apreciável, para proveito próprio ou

alheio. Trata-se do chamado abuso de
confiança pública.

Que não se queira, aqui, empunhar a
bandeira da interferência entre os po-
deres. O ministro fez questão de separar
o mandato concedido pelo povo ala-
goano do cargo a que o senador foi
alçado por seus pares. Renan Calheiros
pode continuar exercendo o mandato
para o qual foi eleito, mas não terá o
direito de dirigir os trabalhos da Casa,
por “impedimento incontornável”, se-
gundo orientação já externada pela
maioria dos membros do STF.

O Brasil viu, em pouco tempo, serem
retirados de seus assentos uma presidente

da República e os presidentes da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, todos
envolvidos em alguma espécie de crime,
seja ele de responsabilidade ou outros
mais graves. Vivemos, pois, um momento
histórico, inimaginável até um passado
recente.

Apesar disso, as instituições continuam
funcionando, mais uma prova da robus-
tezdaaindajovemdemocraciabrasileira.
Os que se locupletaram no poder tentam
escapar abrindo frestas em sessões que
entram pela madrugada, mas são ex-
postos mal nasce o dia. Muitos ainda não
se deram conta, mas o Brasil de hoje está
longe daquele de alguns anos atrás.

A o longo de mais de 40 anos como
professor, tenho me dedicado a
causas da educação de forma aca-

dêmico-ativista. Nesse tempo todo, nunca
vi barbaridade maior do que a proposta
pela PEC 55/241, que modifica a Cons-
tituição Cidadã de 88.

É dramático acompanhar as manobras
do governo oferecendo, entre outras coi-
sas, jantares nas vésperas das votações. O
rolo compressor tem funcionado.

Estudo do Ipea – logo depois vergo-
nhosamente rechaçado pela nova direção
do órgão, gerando reações internas ime-
diatas dos técnicos desse tradicional ór-
gão de pesquisa do governo – indica que
o campo da saúde, em um dos cenários
projetados, perderia R$ 743 bilhões na
vigência da PEC. O presidente da Repú-
blica, no vaivém característico de seu go-

verno cujo único projeto visível é des-
montar os avanços que conquistamos ao
logo dos últimos anos, anuncia que pode
não ser bem assim, que em quatro ou
cinco anos a tal PEC poderá ser revista.
Mas o estrago já terá sido feito.

Como conselheiro da SBPC, destaco
aqui um trecho da nossa manifestação
sobre o tema: “Reduzir os investimentos
públicos em educação, ciência, tecnologia
e inovação vai na contramão dos obje-
tivos de se efetivamente tirar o Brasil da
crise. A experiência mundial nos mostra
que, sem investimentos consistentes e
permanentes em educação, ciência, tec-
nologia e inovação, não há desenvolvi-
mento econômico”. Parece que a SBPC,
que congrega mais de 120 sociedades
científicas, não sensibilizou a manada, o
que mostra que os jantares de véspera
foram mais sedutores, entre outros tantos
possíveis privilégios aos votantes.

É incrível como a própria imprensa tem
dado anuência à PEC, não querendo per-
ceber o risco e o absurdo de um governo
que chega ao poder sem um único voto

para completar um mandato de menos de
dois anos, tomar decisões que afetarão os
próximos 20 anos. Não estamos falando
de um ou dois, serão 20 anos de inves-
timentos praticamente congelados em
áreas absolutamente fundamentais.

Claro que perto dessa PEC as demais
questões ficam até menores, mas ainda
preocupantes. Uma delas é a absurda re-
forma do ensino médio feita via medida
provisória, atropelando todas as discus-
sões que vêm sendo travadas na socie-
dade. Não há dúvida de que a educação
brasileira precisa de grandes transforma-
ções e, por isso mesmo, necessita de mais
e não de menos investimentos.

Não posso calar, pois isso seria trair uma
quantidade enorme de alunos que comigo
estiveram ao longo dos anos. É tempo de
luta, uma luta em defesa do país como um
todo, e não apenas do setor empresarial.
Calar nesse momento é sentir-me um trai-
dor de tudo que venho defendendo em sala
de aula (oppss, com Escola sem Partido será
que poderei me manifestar?), em todos es-
ses anos de profissão.


