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A CULPA É DO SUPREMO...*
La realtà è che chi uccide non è il legislatore ma il giudice,
non è il provvedimento legislativo, ma il provvedimento
giurisdizionale. (SATTA, Salvatore. Soliloqui e colloqui di
un giurista. Nuoro: Ilisso Edizione, 2004, p. 42)

No Brasil, historicamente, sempre que o país
entrou em convulsão social tratou-se de tentar
empurrar para terceiro a culpa pelo estado caótico.
Do ponto de vista psíquico, isso é normal.
Desde pequenos tendemos a não suportar a
responsabilidade por nossos atos que contrariem a
ordem, qualquer que seja ela e, para tentar purgar a
culpa, imputamos ao outro justo aquela que deveria
ser resolvida no âmbito do próprio sujeito. É, por
exemplo, a criança pequenina que, apanhada em
flagrante fazendo o que não deve, diz ter sido o ato de
responsabilidade de seu irmão menor, não raro um
bebê de colo. Tal imputação, por evidente, é absurda,
por enunciar uma impossibilidade que a razão refuta
como mentirosa: a criança de colo não tem
capacidade para praticar nenhum ato de tal
envergadura; tanto quanto Mersault não tinha para
matar o árabe, em O Estrangeiro, de Albert Camus,
porque fazia muito calor e sol ao refletir no punhal da
vítima veio direto em seus olhos, como tentou alegar
em seu interrogatório. Nos dois casos a explicação
diz com o absurdo (perceba-se que há uma ofensa ao
princípio aristotélico da não-contradição: algo não
pode ser e não-ser ao mesmo tempo) e, não a
acolhendo a razão, indica que se trata de um algo
mais, de um além-da-razão e, assim, do âmbito do
inconsciente. É tentando entender Isso (o I maiúsculo
é propositado, para indicar o inconsciente), que se
pode entender, pelo menos, a explicação, justo porque
ao inconsciente não se tem acesso senão pelas suas
manifestações e, simplesmente, consegue-se saber
que dele procedem. Não é pouca coisa, por evidente.
Afinal, ajuda a entender um pouco da mente humana
e, aí, essas situações de tentativa de “descarga” da
responsabilidade. Aceitar o que se passa, contudo, é
um tanto mais complicado.
Trata-se, porém, de uma tentativa, a qual pode
vingar como ilusão até ser desmascarada.
Eis, então, o que deve ser feito com a
dogmática processual penal, em especial a doutrina
tradicional, que sempre atribuiu as convulsões sociais
à frouxidão da lei penal e da lei processual penal,
como se passou, por exemplo, com a Lei nº 261, de
03.12.1841, e o discurso absurdo que se fez e se faz
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em relação ao chamado Código de Processo Penal do
Império, o que mereceria um estudo à parte. Isso, por
evidente, sempre foi uma mentira.
A coisa sempre funciona e funcionou mais ou
menos assim: a lei ordena as condutas dos cidadãos e
dos órgãos do Estado, sendo certo que estes, por
suposto, cumprem ou devem cumprir a lei, a qual
lhes funciona como limitadora e sobretudo como
conformadora dos seus atos. Agem, portanto,
conforme a lei. Aos cidadãos, por outro lado, é
garantido o direito de fazerem tudo o que não está
proibido na lei, em face da compatibilidade. Em
suma, podem agir sempre que não há proibição legal.
Os atos de ambos, cidadãos e órgãos do Estado, são
passíveis de controle, máxime pelo Poder Judiciário.
Com ele, por elementar, tem-se uma certa
estabilidade democrática, cada um podendo e
devendo orientar a sua conduta conforme a orientação
dos tribunais.
A convulsão social, portanto, tem ou pode ter
como causa a frouxidão da legislação, mas isso é tão
só uma aparência. Afinal, não são as leis que por si e
em si garantem a estabilidade e sim o seu uso, o
respeito pelas suas prescrições e, quem sabe,
sobretudo, pelos seus comandos.
Nestas alturas, parece claro que aos cidadãos
cabe respeitar as leis. Mas que é muito mais relevante
que isso seja feito pelos órgãos do Estado, aos quais,
mormente pelo Poder Judiciário, cabe não só agir
conforme a lei como, também, orientar as condutas
dos próprios órgãos e dos cidadãos.
Portanto, se os órgãos do Estado (e mais ainda
os órgãos do Poder Judiciário) – eles mesmos – não
cumprem as leis, seja lá por que motivo for, não
sinalizam aos cidadãos, como deveriam ou seriam
obrigados, a legalidade das suas condutas, razão por
que geram insegurança (jurídica) e, assim, fomentam
a instabilidade social e o ambiente propício para as
convulsões sociais.
No topo da hierarquia judiciária, como se sabe,
está o STF. Ocupando ele, por seus órgãos
jurisdicionais, um lugar de referência, não tem espaço
constitucional para não cumprir a lei, começando por
aquela constitucional e, com isso, em grau máximo,
desorientar o cidadão, em face da insegurança
jurídica que proporciona. Aqui, nesse ambiente, não
há lugar para qualquer discurso fácil de justificação
de inversão da responsabilidade.
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Por isso, a culpa pela instabilidade que se gera
não pode ser atribuída à lei e sua debilidade, muito
menos a ninguém mais. A culpa, se se descumpre a
lei, é dos próprios órgãos do Estado e, em utlima
ratio, do próprio Supremo, por seus órgãos; e por ela
se deve responder.
É, como se sabe, o que tem acontecido no
Brasil. E tende a piorar, se os caminhos da
democracia
constitucional
seguirem
sendo
vilipendiados. O futuro dirá.
NOTA
(*) Texto especialmente preparado para a Trincheira
Democrática, Revista do Instituto Baiano de Direito
Processual Penal, IBADPP, em 26.10.18.

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
Professor Titular de Direito Processual Penal da
Universidade Federal do Paraná. Professor do Programa de
Pós-graduação em Ciência Criminais da PUCRS. Professor
do Programa de Pós-graduação em Direito da Faculdade
Damas, no Recife. Especialista em Filosofia do Direito
(PUCPR), Mestre (UFPR); Doutor (Universidade de Roma
“La Sapienza”). Presidente de Honra do Observatório da
Mentalidade Inquisitória. Advogado. Membro da
Comissão de Juristas do Senado Federal que elaborou o
Anteprojeto de Reforma Global do CPP, hoje Projeto
156/2009-PLS.
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A ERA DA CIZÂNIA – E DA BURRICE
Na edição deste mês de outubro (nº. 394), a
Revista Super Interessante, da Editora Abril, traz uma
excelente reportagem feita pelos jornalistas Eduardo
Szklarz e Bruno Garattoni, que talvez explique, ao
menos em parte, a ascensão de um fascista na política
brasileira. Intitulada “A Era da Burrice”, a matéria
inicia fazendo uma pergunta: _ “Você já teve a
impressão de que as pessoas estão ficando mais
burras?” E os jornalistas respondem: _ “Talvez você
esteja certo. Estudos feitos em vários países apontam
que, sim, a inteligência humana começou a cair.”
Os autores buscam identificar em algumas
atitudes contemporâneas o fenômeno do aumento da
burrice no mundo. Por exemplo: discussões inúteis,
intermináveis e agressivas; gente defendendo as
maiores asneiras, e se orgulhando disso; pessoas
perseguindo e ameaçando as outras; um tsunami
infinito de informações falsas e líderes políticos
imbecis. E justificam o fenômeno arrasador:
“Estudos realizados com dezenas de milhares de
pessoas, em vários países, revelam algo inédito e
assustador: aparentemente, a inteligência humana
começou a cair.” Citam, então, o antropólogo inglês
Edward Dutton, autor de uma revisão analítica das
principais pesquisas já feitas a respeito: “Há um
declínio contínuo na pontuação de QI ao longo do
tempo. E é um fenômeno real, não um simples
desvio.”
No Brasil, nada obstante não haver dados
científicos a respeito do fenômeno, “os nossos
indicadores são terríveis”, segundo os autores da
reportagem. Para fazerem tal afirmação, levaram em
consideração um estudo realizado este ano pelo Ibope
Inteligência, que revelou o fato de “29% da
população adulta ser analfabeta funcional, ou seja,
não consegue ler sequer um cartaz ou um bilhete.”
Como,
então,
explicar
“a
aparente
proliferação de burrice mesmo entre quem foi à
escola?” Uma primeira explicação, altamente
questionável, é dada pelo psicólogo Michael
Woodley, da Universidade de Umeã, na Suécia,
segundo o qual “a capacidade cognitiva é fortemente
influenciada pela genética. E as pessoas com altos
níveis dela vêm tendo menos filhos.” Ora, trata-se de
uma teoria perigosíssima, pois, no passado, como
lembram os autores da reportagem, “levou à eugenia,
uma pseudociência que buscava o aprimoramento da
raça humana por meio de reprodução seletiva e
esterilização de indivíduos julgados incapazes. Esses
horrores ficaram para trás e hoje ninguém proporia
tentar ´melhorar` a sociedade obrigando os mais
inteligentes a ter mais filhos – ou impedindo as
demais pessoas de ter.”
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Uma outra hipótese, esta desenvolvida, dentre
outros, por Mark Bauerlein, Professor da
Universidade Emory, nos Estados Unidos, e autor do
livro “The Dumbest Generation”, ainda não lançado
no Brasil, seria a de “que o salto tecnológico dos
últimos 20 anos, que transformou nosso cotidiano,
possa ter começado a afetar a inteligência humana.”
Segundo o Professor americano, “hoje, crianças de 7
ou 8 anos já crescem com o celular”, justamente o
período da vida em que “deveriam consolidar o
hábito da leitura, para adquirir vocabulário.”
Ressalvando que não são luditas, os jornalistas
alertam que, efetivamente, “há indícios de que o uso
de smartphones e tablets na infância já esteja
causando efeitos negativos. Na Inglaterra, por
exemplo, 28% das crianças da pré-escola (4 e 5
anos) não sabem se comunicar utilizando frases
completas, no nível que seria normal para essa
idade. Segundo educadores, isso se deve ao tempo
que elas ficam na frente de TV´s, tablets e
smartphones. O problema é considerado tão grave
que o governo anunciou um plano para reduzir esse
índice pela metade até 2028 – e o banimento de
smartphones nas escolas é uma das medidas em
discussão.”
Uma terceira hipótese “é que o uso intensivo
das redes sociais, que são projetadas para consumo
rápido e consomem boa parte do tempo, esteja
corroendo nossa capacidade de prestar atenção às
coisas. Você já deve ter sentido isso: parece cada vez
mais difícil ler um texto, ou até mesmo ver um vídeo
do You Tube, até o final.”
Ora, “se prestamos menos atenção às coisas,
elas obrigatoriamente têm de ser mais simples. E
esse efeito se manifesta nos campos mais distintos,
da música aos pronunciamentos políticos.” (grifei de
propósito e para significar!).
Evidentemente que esta constatação não
significa, necessariamente – e isso seria algo por
demais reducionista – que os políticos estão ficando,
ao longo do tempo, burros. Não! O que ocorre, na
verdade, segundo Szklarz e Garattoni, é que “eles
estão sendo pragmáticos, e adaptando suas
mensagens ao que seu público consegue entender –
e, principalmente, estamos dispostos a ouvir.
Inclusive porque esse é outro pilar da burrice
moderna: viver dentro de uma bolha que confirma as
próprias crenças, e nunca mudar de opinião.”
Trata-se, como eles próprios concluem, de um
comportamento irracional.
Aqui, os jornalistas lembram de um fenômeno
muito conhecido na psicologia: “o viés de
confirmação”, consistente no fato de que uma pessoa
irracional, nada obstante “diante dos argumentos
mais irrefutáveis”, sempre mantém “a própria
opinião.” É a velha tendência humana “de abraçar
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informações que apoiam suas crenças, e rejeitar
dados que as contradizem.”
Esta coisa da irracionalidade é tão séria que há
quem defenda a tese de que a “razão” não exista
mesmo, ao menos como a concebemos. Neste
sentido, os cientistas cognitivos Hugo Mercier e Dan
Sperber, de Harvard, no livro ainda inédito no Brasil,
“The Enigma of Reason”, afirmam “que a razão é
relativa. Altera-se conforme o contexto, e sua grande
utilidade é construir acordos sociais – custe o que
custar.”
O que extrair dessa matéria? Ou o que dela
concluir? Acho que ajuda a entender a ascensão
fascista no Brasil. Assim, afora os verdadeiros
fascistas (que comungam ou aceitam as ideias do
fascista), há os burros e os irracionais. Parece-me ser
assim que sucede. Desgraçadamente!
NOTA
(1) “The negative Flynn Effect: A systematic literature
review”, Ulster Institute for Social Research, 2016 (em
coautoria com outros autores).

Rômulo de Andrade Moreira
Procurador de Justiça no Ministério Público do Estado da
Bahia e Professor de Direito Processual Penal na
Faculdade de Direito da Universidade Salvador –
UNIFACS.
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PRIMEIRO LEVARAM A CONSTITUIÇÃO
Desde os primeiros anos atuando como
promotor de justiça, senti um grande incômodo com
as irracionalidades, o excesso de violência e a
letalidade do sistema penal, que teimava em saltar na
minha cara, na lida diária da profissão que escolhi.
Não me restou alternativa, para compreender
melhor a minha própria atuação dentro deste sistema,
senão buscar informação e conhecimento crítico, o
que me levou a cursar a 1ª turma do saudoso
Mestrado em Ciências Criminais da UCAM, no Rio
de Janeiro, coordenado por Nilo Batista, e onde tive
contato direto com o pensamento de professores
como Zaffaroni, Alessandro Baratta, o próprio Nilo,
Vera Malagutti, Geraldo Prado, Lenio Streck, Maria
Lúcia Karam, Afrânio Silva Jardim, dentre muitos
outros, que se tornaram uma espécie de família, pra
mim.
Essa experiência foi determinante para a minha
atuação como promotor de justiça, na minha trajetória
acadêmica, inclusive na pesquisa que hoje
desenvolvo no âmbito da Universidade Federal da
Bahia (graduação e pós), mas também inspirou a
iniciativa de fundar o Instituto Baiano de Direito
Processual Penal – IBADPP.
Nos idos de 2010, preocupado com o que já
identificava como um imenso déficit de efetividade
das garantias penais e processuais penais da
Constituição, decidi, junto com outros queridos
amigos professores (advogados, magistrados e
membros do MP), fundar o IBADPP, para ser um
espaço (até então inexistente) de debate sério e crítico
em torno das ciências criminais e também uma
trincheira de resistência constitucional.
Ao longo de todos esses anos, ver aquilo em
que se tornou o Instituto me enche de orgulho.
Pensar, por exemplo, em como estaríamos todos os
mais de 50 membros, neste momento tão sério e
grave, sem o calor da companhia e do apoio uns dos
outros, me dá uma ideia da dimensão do legado que
deixamos.
Por isso não poderia deixar de contribuir nesta
1ª Edição do Boletim do IBADPP, que já nasce
histórica, não só por ser a 1ª, mas por vir à luz
justamente às vésperas do dia em que podemos
submergir de uma vez num regime político
radicalmente autoritário, que representaria, no âmbito
das ciências criminais, tudo aquilo a que sempre nos
opusemos, inclusive a ameaça de imposição de uma
outra constituição, sem representatividade popular.
No dia em que escrevo essas linhas, o ExMinistro Joaquim Barbosa, precursor de Sérgio Moro
na cruzada contra a corrupção, declara seu voto (no
segundo turno das eleições presidenciais) no partido
dos ditos corruptos que condenou, aplicando de
forma radicalmente distorcida
(e desautorizada
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expressamente pelo seu autor) uma teoria da doutrina
penalista (Teoria do Domínio do Fato, de Roxin),
para considerar provada a autoria de um fato
criminoso, mesmo sem qualquer prova direta que
apontasse nessa direção, violando claramente o
Princípio do Estado de Inocência (viga-mestra de
todo o processo penal constitucional) e expressando,
ademais, um movimento típico do modo inquisitorial
de raciocínio, no dizer de Cordero, com primazia das
hipóteses sobre os fatos: se ocupava um certo cargo,
então não tinha como não saber.
Quase dez anos depois, o Ministro diz que o
motivo do seu voto é o medo da outra alternativa. O
Ministro não diz das razões que o levam a ter medo,
parece claro que tem a ver com essa sensação geral
de que o ódio que contaminou o debate político
parece mesmo não ter limites, levando à impressão
mesmo de que Lei e a Constituição não são mais
capazes de conter os voluntarismos de toda espécie,
que começam a ameaçar até mesmo a cúpula do
Poder Judiciário.
Cito esse tweet do Ex-Ministro porque, no meu
modo de ver, ele é o mais expressivo símbolo de
como não é possível transigir com a Constituição,
mesmo quando ela não nos agrada, de alguma
maneira.
Desde o “Mensalão”, passando, claro, pela
Lava-Jato e seus desdobramentos, temos denunciado
a violação clara, sistemática e escandalosa da
Constituição e, em muitos casos, do próprio CPP,
sempre
justificadas
pela
necessidade
de
enfrentamento da corrupção, partindo do próprio
Supremo Tribunal Federal, que chegou a declarar,
textualmente, pela boca de pelo menos dois dos seus
Ministros, que o Tribunal deve julgar em
conformidade com a vontade popular, algo muito
próximo do que pensavam sobre si os órgãos
jurisdicionais da Alemanha dos anos 1930, e que
contraria as mais elementares lições da doutrina
constitucionalista contemporânea, quando insiste na
função
contra-majoritária
da
Jurisdição
Constitucional.
No fim, fica evidente a atualidade do texto tão
antigo de um teólogo protestante alemão (não, foi
Brecht) chamado Martin Niemöller (1892-1984), que
chegou a se aproximar de Hitler e do Nazismo, mas
acabou se convencendo da sua loucura e foi para a
oposição, chegando a ser processado e preso no
Campo de Dachau, nas cercanias de Munique, em
1938.
Eis o texto, que transcrevo aqui, a título de
conclusão:
Um dia, vieram e levaram meu vizinho, que
era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei.
No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho,
que era comunista. Como não sou comunista, não me
incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu
6
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vizinho católico. Como não sou católico, não me
incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já
não havia mais ninguém para reclamar.
Elmir Duclerc
Doutor em Direito pela Universidade Estácio de Sá (2010).
Mestre em Ciências Penais pela Universidade Cândido
Mendes (2002). Bacharel em Direito pela Universidade
Católica do Salvador (1991). Atualmente é professor
adjunto de processo penal da Universidade Federal da
Bahia e Promotor de Justiça do Ministério Público da
Bahia.
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REfLExõES SOBRE O ARqUÉTIPO DE
POSíDON E O DIREITO PENAL
Ao assistir a aula sobre Posídon, no curso
sobre “Mitos, Arquétipos e Psique”, oferecido pela
Psique Clínica de Psicologia, em Salvador-BA, passei
a refletir, angustiadamente, sobre a seguinte questão:
o que o Direito e, em especial, o Direito Penal tem a
ver com tal arquétipo?
Na mitologia grega, Posídon também
conhecido como Possêidon, é considerado o Deus
supremo do mar. É um dos filhos de Cronos e Reia e
foi regurgitado pelo pai Cronos, juntamente com seus
irmãos Héstia, Deméter, Hera, Zeus e Hades.
Após Zeus destronar o pai Cronos, houve uma
divisão dos reinos entre ele e os irmãos Hades e
Posídon. Hades herdou o reino dos mortos, Zeus os
céus e Posídon o fundo dos mares. Portanto Posídon
tem caráter de rei e utiliza o trindente, que representa
o seu símbolo de comando.
Posídon, dentre outras questões, revela o
arquétipo das emoções e possui a capacidade de
penetrar no âmbito do inconsciente, onde se
localizam os afetos mais profundos, como, por
exemplo, a vingança, como também, por outro lado, a
compaixão.
Uma das interpretações cabíveis sobre esse
arquétipo reside exatamente na compreensão das
nossas posturas ou das nossas personas na sociedade
civil e, principalmente, no cenário jurídico que, por
vezes, nos impõe a necessidade de tomada de posição
representativa da ordem, da estabilidade e do
progresso e, com isso, ofuscam-se, ou porque não,
negam-se as nossas emoções e vitalidades do eu.
Na sociedade contemporânea, por alguns
denominados de pós-moderna, que possui como
característica a fragilidade dos laços sociais, observase que o viver tem se dado desde uma perspectiva
unilateral, vale dizer, vivemos desde a nossa
unilateralidade sem mergulhar na existência e, com
isso, sem se permitir a vivenciar as vastas
experiências trazidas pelos sentimentos: como afirma
Zygmunt Bauman: “Sociedade Líquida”...É esse o
cenário que nos encontramos!
E o que disso interessa para o Direito Penal?
Ou melhor, o que isso repercute criticamente para
quem pensa sobre o Direito Penal situado nesse
ambiente pós-moderno? Tudo interessa!
Ora, a todo instante, as contingências sociais
revelam intolerância assustadora para com os
problemas que envolvem (ou que não deveriam
envolver) o Direito Penal, de modo a tentar torná-lo
cada vez mais expansivo e rigoroso, como se isso
fosse trazer a sensação de ordem, paz e segurança.
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Apenas para ilustrar, sem pretender ser
exaustiva, podemos citar a nova figura qualificada do
crime de homicídio, o feminicídio, inserindo-o,
portanto, no rol de crimes hediondos e a incessante
discussão sobre a redução da maioridade penal.
Verifica-se um essencial clamor pela
intervenção do Direito Penal, cujo papel
desempenhado deva ser o de protagonista na trama da
vingança e da intolerância. É, é isso mesmo. Direitos
Humanos para aqueles que são “amigos” do Estado,
quem age com indiferença deve ser tratado como
“inimigo”. Um dos legados de Günther Jakobs que
vem sendo exaltado e repedido inconsequentemente,
por nós Brasileiros.
A ausência do exercício de alteridade, aliada ao
sentimento de vingança por vingança, com o intuito
de restabelecer a ordem e a segurança, tudo tem a ver
com o cenário da fragilidade dos laços sociais e do
pouco, ou, nenhum, cuidado com o incremento e a
repercussão de tal discurso em um ambiente de
modernidade periférica e de essenciais lacunas
quando o tema é efetivação das garantias
Constitucionais.
É preciso respirar e dar vazão aos sentimentos
profundos, mas não aqueles relacionados ao ódio,
mas sim aos atinentes à solidariedade. É preciso
refletir e resgatar o Posídon positivo que existe dentro
de nós!
O exercício pela garantia da segurança e da
ordem não deve, aliás, não pode, estar impulsionado
pelo sentimento de vingança, pois só serve para
intensificar a liquidez das relações, a carência de
compreensão do outro e, com isso, materializa-se o
papel de viver o mundo na unilateralidade.
É preciso resgatar Posídon e permitir o seu
diálogo com o Direito Penal, vale dizer, é necessário
que os atores da Justiça Criminal permitam o grito
desesperado de tal arquétipo e passem a entender os
fenômenos jurídico-penais para além da própria
sombra.
Talvez algumas pitadas dos seguintes
ingredientes possam ajudar:
1 – o Estado só deve lançar mão do Direito
Penal diante de efetivas violações a bens jurídicos
essenciais para a vida em sociedade;
2 – princípios como legalidade, lesividade,
intervenção mínima e “ultima ratio” devem,
necessariamente, não só funcionar como horizonte,
mas, sobretudo, serem efetivados na atuação da
justiça criminal;
3 – o Direito Penal deve estar a serviço do
poder punitivo, mas não para fomentá-lo e sim para
contê-lo;
4 – deve-se evitar a expansão demasiada do
Direito Penal sob a justificativa, conveniente, do
surgimento de novos bens jurídicos;
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5 – o olhar para o acusado não pode ser a partir
da nossa visão egoísta e preconceituosa;
6 – os fins perseguidos para afirmação da
segurança e da ordem, não podem representar a
adoção de meios cruéis e incompreensivos;
A ideia de que o Direito Penal precisa ser
analisado a partir da Constituição e não o contrário,
reforça o argumento no sentido de que é preciso
deixar repercutir o Posídon que há dentro de nós.
Vale dizer, devemos respirar, refletir e permitir
que sentimentos positivos possam servir de
combustíveis para a afirmação da segurança. A
vingança e a incompreensão não podem ser os
elementos para a construção ou reestabelecimento de
tal sensação.
Quando pararmos para entender que as
personas da ordem e do progresso podem e devem
estar associadas aos afetos mais profundos, talvez
conseguiremos nos libertar dessa esquizofrênica
atuação do sistema de Justiça Criminal e, então,
sairmos da unilateralidade.
Marina Cerqueira
Presidenta do Instituto Baiano de Direito Processual Penal.
Assessora de Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça do
Ministério Público do Estado da Bahia. Graduada em
Direito pela Universidade Salvador - UNIFACS;
Especialista em Direito do Estado pelo Instituto Excelência
- JUSPODIVM; Especialista em Ciências Criminais pela
Universidade Federal da Bahia - UFBA; Mestra em Direito
Público pela Universidade Federal da Bahia - UFBA;
professora de Direito Penal do Centro Universitário Jorge
Amado – UNIJORGE. Membro da Comissão Temporária
instituída pela OBA-BA para apresentar sugestões ao
Projeto de Lei do Novo Código de Processo Penal.
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O qUE EU TENHO A VER COM ISSO?
Segundo reportagem (aqui), foi essa a resposta
dada por um dos candidatos à Presidência do Brasil,
quando questionado sobre casos recentes de
violência, atribuídos a apoiadores seus. Um dos
últimos e mais emblemáticos episódios ocorreu na
Bahia, num domingo, logo após o primeiro turno das
eleições de 2018: um homem de 63 anos foi
assassinado a facadas, após uma discussão sobre
preferências políticas (aqui). Lamentavelmente, o
noticiário dá conta de que outros vários casos
semelhantes ocorreram nos últimos dias, conforme se
pode ver aqui, aqui e aqui.
De volta à pergunta: e o que o candidato em
questão tem a ver com isso?
Apesar da sua tentativa de se desvincular desses
episódios de violência, a verdade é que ele tem
TUDO a ver com isso. Tudo mesmo.
Não é preciso muito esforço para perceber que
quando alguém exerce certo tipo de liderança, a
forma como age ou o que fala tem um enorme
potencial para influenciar o comportamento dos seus
seguidores ou apoiadores. E quando esse líder adota
como seu um discurso baseado no ódio e na
violência, o potencial de propagação disso entre seus
seguidores é algo que pode ter consequências brutais
e que fujam totalmente ao controle.
A questão é mais grave quando se nota que a
utilização desse tipo de fala, marcada pela simbologia
da violência (veja-se que uma das marcas registradas
do candidato é um gesto que imita o formato de um
revólver) é utilizada como estratégia de propaganda
eleitoral, dada a sua capacidade de sedução de um
número incalculável de seguidores. Os efeitos que
isso pode ter, fazendo com que certos
comportamentos sejam reproduzidos na sociedade,
são nefastos.
Mas mesmo que se imaginasse que a atitude do
candidato não fosse intencionalmente dirigida a
provocar esse tipo de comportamento violento em
seus apoiadores, seria forçoso concluir, no mínimo,
que suas atitudes refletem um grau imenso de
inconsequência e irresponsabilidade.
A atitude do ídolo inspira e motiva
comportamentos semelhantes em seus seguidores. E
se o líder utiliza uma linguagem calcada na violência,
não é de se esperar outra coisa de seus admiradores,
que vão se sentir estimulados e encorajados a
reproduzirem essas atitudes. E no universo das
multidões, claro, isso pode alcançar dimensões
incalculáveis.
Nos Estados Unidos, quando Donald Trump
publicou um vídeo editado, em que simulava uma
luta com a rede CNN (veja aqui), a reação foi
imediata: não só a imprensa, mas até mesmo o altoANO 1 – N.º 001 – OUTUBRO/2018

comissariado da ONU para os direitos humanos foi
incisivo em afirmar que aquele comportamento
incitava a violência contra jornalistas.
O que se pode dizer então sobre alguém que já
afirmou: “Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso”
(aqui); “O erro da ditadura foi torturar e não matar”
(aqui); “Não vou combater nem discriminar, mas, se
eu vir dois homens se beijando na rua, vou bater”
(aqui); “Deveriam ter sido fuzilados uns 30 mil
corruptos, a começar pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso” (aqui); “Sou preconceituoso, com
muito orgulho." (aqui); “Pinochet devia ter matado
mais gente.” (Veja, edição 1575, 02/12/1998, p. 39) ;
"Vamos fuzilar a petralhada toda aqui do Acre!"
(aqui); “Se alguém disser que quero dar carta branca
para policial militar matar, eu respondo: quero sim”
(aqui)?
O candidato brasileiro não é o primeiro a se
valer desse tipo de estratégia para tentar conquistar o
comando de uma nação. Vale lembrar que foi de
forma muito parecida que Rodrigo Duterte chegou à
presidência das Filipinas, depois de 20 anos como
prefeito de uma cidade do interior do país. Durante a
campanha, Duterte prometeu matar 100 mil
criminosos e jogar os corpos na água, para engordar
os peixes da Baía de Manila. Pouco mais de um ano
depois de sua posse (ocorrida em junho de 2016),
números oficiais da polícia local já contabilizavam
quase 10 mil pessoas mortas. Toda essa gente acabou
sendo exterminada sob o pretexto de estarem
envolvidas com certos crimes. Para setores da
imprensa, nada disso deveria ser tomado como
surpresa, pois Duterte foi eleito dizendo exatamente o
que faria. E para quem achava que isso poderia ser
uma espécie de bravata de campanha, a terrível
realidade dos assassinatos em massa que vem
caracterizando seu governo está a mostrar que esse
tipo de coisa não se subestima.
O Alto Comissariado das Nações Unidas já se
manifestou sobre o que seus enviados especiais
observaram naquele país, exigindo a interrupção das
execuções extrajudiciais, muitas vezes praticadas não
somente pela polícia, mas também por grupos de
extermínio estimulados pelo Governo. Para a ONU, a
atitude do Presidente, que prometeu impunidade e
conclamou as forças policiais e a população a
assassinar pessoas suspeitas de envolvimento com o
tráfico de drogas, é irresponsável ao extremo e incita
a violência e a matança, constituindo um verdadeiro
crime sob as leis internacionais: uma autêntica
licença para matar.
As semelhanças entre o modo de proceder do
candidato brasileiro e do ditador filipino já foram
percebidas pela imprensa internacional. Em matéria
recente publicada no “The New Yorker”, o experiente
jornalista e correspondente de guerra Jon Lee
Anderson se referiu a ele como uma versão brasileira
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de Donald Trump, com um bocado de Rodrigo
Duterte na receita.
A alarmante situação das Filipinas, por sua vez,
não permite esquecer o que se passou, nos idos de
1965/66, na Indonésia. Depois que militares tomaram
o poder e implementaram um regime autoritário, teve
início uma política de caça e extermínio aos seus
opositores. Numa época em que o denuncismo se fez
fortemente presente, qualquer pessoa poderia ser
acusada de ser comunista (como ocorreu com
milhares de sindicalistas, agricultores sem-terra,
intelectuais e chineses), o que era suficiente para
justificar a ação de grupos paramilitares e ‘gangsters’
que, com o apoio e estímulo do governo,
promoveram o genocídio de mais de 500 mil pessoas,
segundo as estimativas mais conservadoras. A
brutalidade e a desumanidade desse período
sangrento da Indonésia foram retratadas em dois
premiados documentários dirigidos por Joshua
Oppenheimer: The act of killing (2012) e The look of
silence (2014). Neles se pode ver um terrível
exemplo do que a cultura do ódio e a incitação da
violência contra determinados grupos ou segmentos
são capazes de fazer.
Nesse campo (da incitação e estímulo da
violência), pois, não há espaço para ingenuidade ou
brincadeira. Tudo o que um governante ou postulante
da cargos de governo diz ou faz pode significar uma
direta ameaça à integridade física ou mesmo à vida
das pessoas. E com isso não se pode transigir.
A potencial eleição do candidato brasileiro
pode ocasionar um impacto terrível nos níveis de
intolerância e violência que caracterizam as relações
em sociedade, especialmente quando se tem em vista
a polarização entre grupos de indivíduos que
ultimamente tem sido algo tão presente no Brasil.
Se os resultados das pesquisas forem confirmados nas
urnas, ninguém receba com surpresa o aumento
exponencial dos casos de violência contra as
minorias, contra os que professam ideologia diferente
ou simplesmente contra quem declarar voto em outro
candidato. E ninguém se engane: com o respaldo
prometido, a letalidade das ações policiais vai
aumentar gritantemente. Do mesmo modo – quiçá na
mesma proporção –, crescerá muito o número mortos
e feridos nos conflitos agrários.
E o que você tem a ver com tudo isso? Mais
uma vez, tudo. As escolhas que fazemos sempre têm
consequências. E lembre-se: não vai dar para dizer,
depois, que não foi avisado: a história (da Indonésia,
das Filipinas etc.) está aí para advertir.

Salvador, membro fundador e ex-presidente do IBADPP.
Advogado.

Antônio Vieira
Mestre pela Universidade de Girona (Espanha). Professor
de Direito Processual Penal na Universidade Católica do
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UM PêNDULO DE CURTA OSCILAÇÃO:
INTERSECÇõES
ENTRE
O
SERVIÇO
NACIONAL DE INTELIGêNCIA (1964) E A
fORÇA TAREfA DE INTELIGêNCIA (2018)
Em 15 de Junho de 1964, como um dos
primeiros atos legislativos decorrentes do golpe
militar levado a efeito naquele mesmo ano, foi
publicada no Diário Oficial da União a Lei 4.341,
assinada pelo então Presidente Castello Branco, que
criava o Serviço Nacional de Informações (SNI).
De acordo com Boris Fausto (1), o
“movimento” militar que se deu em 1964 tinha como
principal bandeira “livrar o país da corrupção e do
comunismo”, como forma de “restaurar a
democaracia”. O SNI foi idealizado pelo general
Golbery do Couto, com o objetivo de coleta e análise
de informações que fossem de interesse à Segurança
Nacional. Esse órgão tornou-se a maior arma do
regime militar na perseguição dos seus inimigos
declarados, dentre os quais estariam os comunistas
vermelhos e os corruptos. Já em 1964, após o Ato
Institucional n.º 1, vários políticos considerados de
esquerda foram “afastados” das suas funções, dentre
eles Jango e Brizola. Segundo o mesmo historiador, o
general Golbery, tratando do SNI, tentou justificar-se
anos mais tarde, “dizendo que sem querer tinha
criado um monstro”.
Merece destaque o fato de que o SNI era um
serviço de investigações vinculado à Presidência da
República, com abrangência em todo o território
nacional. Sua chefia era exercida por pessoa da
confiança e indicação do Presidente da República e a
quem eram dadas honra e prerrogativas de Ministro
de Estado. Outro “detalhe’’ importante é que o SNI
foi dirigido por diversos generais do exército, alguns
que se tornaram Presidentes Militares, como Emílio
Garrastazu Médici e João Batista Figueiredo, e
funcionou no prédio do Estado Maior das Forças
Armadas, em Brasília.
Aos 15 de Outubro de 2018, o Presidente da
República Michel Temer, a 13 dias do segundo turno
das eleições presidenciais, edita o Decreto n.º 9.527,
que “cria a Força-Tarefa de Inteligência para o
enfrentamento ao crime organizado no Brasil (FTI)”.
A FTI tem como objetivo declarado “o
enfrentamento ao crime organizado no Brasil com as
competências de analisar e compartilhar dados e de
produzir relatórios de inteligência com vistas a
ANO 1 – N.º 001 – OUTUBRO/2018

subsidiar a elaboração de políticas públicas e a ação
governamental no enfrentamento a organizações
criminosas que afrontam o Estado brasileiro e as
suas instituições”. Novamente uma motivação
genérica e nacionalista em sentido abstrato, típica de
discursos já vistos antes em regimes totalitários e
contra os quais se tem buscado opor, muitas vezes
sem sucesso, princípios democráticos, como o da
legalidade. O mencionado Decreto, talvez
propositadamente, não define quais seriam essas
“organizações criminosas que afrontam o Estado
brasileiro”. Dá espaço a perseguição de movimentos
sociais, de organizações pacíficas e com ideologias
contrárias aos interesses do governante. Dá espaço ao
extermínio das liberdades democráticas. Quem é o
terrorista? Aquem compete decidir?
Para chefiar a FTI foi escolhido o general do
exército Sérgio Etchegoyen, Ministro do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República.
A FTI estará sob o controle do recém criado
Ministério da Segurança Pública, que tomou do
Ministério da Justiça o controle da Polícia Federal e
que agora, coloca essa mesma polícia judiciária, que
possui importantíssimas atribuições constitucionais
investigativas, num grupo chefiado pelo Gabinete
Institucional da Presidência da República e ladeada
pela Agência Brasileira de Inteligência, bem como
pela Marinha, Exército e Aeronáutica.
As intersecções entre o SNI e a FTI existem,
não há como negá-las. Mas, infelizmente, são apenas
mais um reagente a indicar que erramos na proteção e
no desenvolvimento da democracia. Inobstante, a
julgar pelo tenso clima que vive o país, às vesperas
de uma eleição presidencial em que o candidato que
aparece liderando as intenções de voto, dentre outras
coisas, é ex militar e tem como vice um general do
exército, não há como negar que essas constatadas
intersecções deixam tudo muito mais urgente e
preocupante.
Cultura democrática, ao que parece, sempre foi
um dos principais déficits da nossa jovem e já
combalida democracia. A credibilidade das
Instituições e do Estado de Direito, em alguma
medida, vinha conseguindo suprir parte desse déficit.
Ocorre que muitas Instituições implodiram. Fizeram
pouco caso do princípio da legalidade e deicidram
que a “voz das ruas” legitimava a relativização das
leis em benefício do coletivo. Aqueles que não são
votados e desempenham importante papel contra
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majoritário no Estado de Direito não podem esquecer
o seu papel. Não podem olvidar onde está o centro de
legitimação do seu Poder. Não podem ignorar a
Constituição Federal. Esvaziaram-se as Instituições,
epoderaram-se indivíduos, instalou-se o império das
vontades individuais, estimulou-se a demanda por um
messias salvador. O déficit de cultura democrática e a
nossa incompetência em corrigi-lo agora cobram seu
preço.
O pêndulo do totalitarismo parece ter ido para
um lugar muito breve, pois voltara rápido demais. O
mais provável, entretanto, é que ele nunca tenha sido
empurrado para longe de verdade. Às vésperas dessa
eleição presidencial, talvez ainda haja tempo para
fazê-lo. Talvez não.
REFERÊNCIAS
(1) FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. 2ª Ed. São
Paulo: Editora da USP, 2011.

Lucas Carapiá
Mestre em Direito Público – Penal – pela Universidade
Federal da Bahia. Pós Graduado em Ciências e em Direito
do Estado. Professor do Centro Universitário Jorge Amado
(UNIJORGE) e de Cursos de Pós Graduação na área das
Ciências Criminais.
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A ONDA fASCISTA E O fUTURO DA
DEMOCRACIA:
DA
CONSTRUÇÃO
DO
SOBERANO A CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO
AUTORITÁRIO
Em tempos de modernidade tardia, percebe-se
uma disruptura em relação às forças progressistas no
campo político que ocuparam papel protagonista no
inicio dos anos dois mil. Tal movimento é algo
considerado como natural e de certo modo até
esperado. Entretanto, percebe-se que para além de
uma retomada com os setores conservadores
tradicionais, ideologias de raízes fascistas despontam
como forças, ainda que em países de forte tradição
democrática.
A cultura do medo, seja este dos mulçumanos,
do movimento migratório, da violência, dos
comunistas etc. permite a formação de um campo
fecundo para a disseminação de idéias baseadas no
ódio e na desumanização do individuo. Tal estratégia
não é novidade. Na sua famosa conferência (1) na
universidade de Columbia, Umberto Eco menciona o
medo do inimigo e a xenofobia como alguns do
pilares do que chamou de Ur-fascismo ou fascismo
eterno.
Walter Benjamin, por sua vez, acrescenta em
sua crônica dos desempregados alemães que “uma
das condições que o nazismo encontrou para o seu
crescimento foi o abalo da consciência de classe a
que o proletariado ficou exposto com o desemprego”
(2).
Perpassa pelo recrudescimento da lei penal e
processual, bem como pela flexibilização dos direitos
constitucionais, a consolidação desse governo
fascista, sempre através de atos de autoritários,
tomados por um líder que assume o papel de
soberano. Neste intere, Giorgio Agamben (3), recorda
que Hitler ao assumir o poder publicou o chamado
“decreto para a proteção do povo e do estado”, que
tinha o poder de suspender as liberdades individuais
da constituição de Weimar, vigendo por todo o
Terceiro Reich.
O processo penal em especial, já desmembrado
das garantias constitucionais e com seu viés
visivelmente inquisitorial, apresenta-se como a
ferramenta necessária para a implementação e
sustentação do modelo fascista, desempenhando o
papel de contenção violenta dos indesejáveis e sendo
defendido pelo soberano como necessário para conter
os supostos riscos proporcionados pelo inimigo. Tal
cenário bem dialoga com a analogia construída por
Claus Roxin (4), em que posiciona o código de
processo penal de um país como sismógrafo do
Estado, capaz de apontar seu viés democrático ou
autoritário, de igual forma, se alinha com o
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ensinamento de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
(5) que a escolha de um sistema processual é, antes
de mais nada, uma escolha política.
O crescimento dos partidos fascistas na Europa
bem como a escalada que se observa nas Américas,
por seu turno, apontam para uma forte deslegitimação
dos discursos humanistas perante a sociedade, em seu
lugar, discursos de ódio fortalecem a construção de
núcleos biopolíticos voltados para o extermínio,
desaguando na formação acelerada de Estados de
Exceção.
Noutro giro, para Walter Benjamin, “A tradição
dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção”
em que vivemos é na verdade a regra geral.
Precisamos construir um conceito de história que
corresponda a essa verdade. Nesse momento,
perceberemos que nossa tarefa é originar um
verdadeiro estado de exceção; com isso, nossa
posição ficará mais forte na luta contra o fascismo”
(6).
Para a realização da construção proposta por
Benjamin, apresenta-se como principal dificultador, a
imersão de parte da sociedade, ainda que destes se
observem integrantes de grupos potencialmente
perseguidos, neste discurso de ódio que se coloca
como força motriz da expansão da cultura fascista.
O discurso que trás a promessa de resolução de
problemas sociais complexos de forma simplificada,
trazendo em seu pano de fundo todo um autoritarismo
opressor, soa como um canto de sereia, onde após ser
seduzido pela bela musica os marinheiros se
hipnotizavam, descuidando-se da embarcação e
naufragando.
O futuro da democracia perpassa por uma
construção horizontal de uma cultura humanística, e
de enfrentamento a cultura do ódio, caso contrário o
que se perceberá é o avanço cada vez mais acelerado
de um cenário que já está posto, que para além de
violento, sob uma perspectiva global é absolutamente
insustentável.
REFERÊNCIAS
(1)https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Alicao-de-Umberto-Eco-contra-o-fascismo-eterno/4/15330
(2) BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião.
São Paulo: Boitempo, 2013, p.160.
(3) AGAMBEN, Giorgio.Estado de Exceção. São Paulo:
Boitempo, 2004, p.12.
(4) ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos
Aires:Editores del Puerto, 2000, p.10.
(5) COUTINHO,J.N.M. sistema acusatório: cada parte no
lugar constitucionalmente demarcado. Revista de
informação legislativa.Brasília a. 46 n. 183 julho./set.
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DA

NECROPOLíTICA

AO

fASCISMO

DECLARADO – ALfÂNDEGAS IDEOLÓGICAS
ÀS AVESSAS NA fORMAÇÃO DO BRASIL
A descolonização é, em verdade, criação de homens novos.
Mas esta criação não recebe sua legitimidade de nenhum
poder sobrenatural; a "coisa" colonizada se faz no
processo mesmo pelo qual se liberta. [...]
Não se desorganiza uma sociedade, por mais primitiva
que seja, com tal programa se não se está decidido desde
o início, isto é, desde: a formulação mesma deste
programa, a destruir todos os obstáculos encontrados no
caminho. O colonizado que resolve cumprir este
programa, tornar-se o motor que o impulsiona, está
preparado sempre para a violência. (Fanon, Frantz. Os
Condenados da Terra).

Não há como falar sobre a situação de abertura
do discurso fascista no Brasil atual sem remontar à
necropolítica e ao colonialismo. Primeiro, é preciso
dizer que falo aqui em abertura do discurso, não em
seu início, vez que os dados (WAISELFISZ, 2016) de
pobreza, encarceramento, homicídios e violência já
demonstram há anos uma linha do que Orwell,
Arendt, Mbembe e Foucault considerariam grandes
indícios do totalitarismo e do biopoder afeitos às
práticas fascistas.
Se não se pode falar numa definição única do
que fascismo, pode-se dizer que é consenso ter sua
base forjada pelo uso indiscriminado da violência, a
criação do “outro”, aquele que deverá ser perseguido,
rendido e “varrido” da existência social. Este
banimento da existência social pode ocorrer de
diversas maneiras (Bataille, 1988), desde a exclusão
do acesso aos meios de dignidade e crescimento até a
exclusão pela morte.
Em nosso país, a criação do “outro”, o ser
relativizado e atualmente atacado de forma direta nos
discursos políticos, vem da própria base histórica de
formação do que se diz “povo brasileiro”. Nosso
processo de descolonialismo foi falacioso, em
especial porque à mesma época em que se discutiam
ideais de republicanismo e liberação da colônia,
importavam-se teorias racializadoras subalternizantes
e fragmentadoras do povo que aqui vivia e de toda a
população ao sul do Equador.
Mbembe (2016, p. 128) nos explica que o
processo de racialização, enquanto subdivisão
humana em grupos que se censuram entre uns e
outros (racismo), foi fundamental à ascensão de um
niilismo social – a busca pelo poder enquanto forma
de exercer a violência sobre “os outros”. E deixou
efeitos profundos, como a permanência de estados de
exceção vigentes, ainda que não declarados, em que
se permite aniquilar ou subalternizar aqueles que
ANO 1 – N.º 001 – OUTUBRO/2018

foram discursivamente construídos como subhumanos.
Em sua dissertação, Ana Flauzina (2006, p.
109) demonstra que a formulação de uma identidade,
que permite a ideia de coesão coletiva, e até mesmo
de alteridade, foi amplamente pulverizada entre a
negritude. Identidade permite reificação de forças
sociais, sendo, portanto, um instrumento de política.
Na fase posterior à formulação do Brasil como país,
toda a vinculação identitária e cultural negra ou
indígena foi atacada, importando um ideal de
vinculação apenas entre a branquitude, impelindo
numa contradição social evidente - apesar de nossa
maioria populacional ser negra, tivemos uma
ausência de “alfândega ideológica” (Zaffaroni, 2018)
na formulação de nossa identidade social.
Somente a parte da população foi concedida
uma formação identitária – aquela que, por diversas
políticas governamentais, se estabeleceu no Brasil
através do projeto imigratório de embranquecimento.
A esta parte da população, regionalmente e
culturalmente especificada, construiu-se uma
identificação e origem. Fala-se na ascendência
italiana, alemã, polonesa, japonesa e outras tantas,
jamais vinculadas aos sequestrados originários de
África.
Imigrantes com direito ao passado e
repetidores dos discursos não barrados na alfândega
de construção filosófica da Latino-América, com
diversos recursos alocados a sua permanência e
estruturação no Brasil recém-formulado. Por
infelicidade, muitos de seus descendentes repetem
hoje o discurso de segregação fascista que fez a
muitos de seus antepassados ter de fugir de seus
países de origem. É esta mesma classe que se
beneficia, até os dias de hoje, política e
ideologicamente enquanto geradora da segregação e
da repulsa entre pessoas numa mesma condição de
negritude, pois se encontra imune aos sistemas de
violência estatal pautados no necropoder.
Darcy Ribeiro (1995, p.12) já apontava que a
unidade brasileira não se pautava numa comunhão de
valores, mas antes numa superposição de processos
de dominação. O antagonismo que permeia as
relações entre estruturas sociais opostas e o
investimento das classes dominantes na fragmentação
de indivíduos com a mesma origem dão força a
discursos políticos autoritários, que prometem a
uniformização nacional, mesmo que se faça através
do fortalecimento do abismo entre as estratificações
sociais de classe, tão cristalinamente vinculadas
também ao colorido racial.
O processo real de descolonização é, quase
sempre, pautado em rupturas e reconstruções de
identidade (Fanon, 1968, p. 31). Isso porque o
discurso do colonizador sobre o colonizado envolve
um método tão profundo de separação da imagem
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entre “ser humano” e “ser colonizado” que a
reconstrução do ideal do colonizado de sua própria
existência exige um processo doloroso de aceitação
de sua não humanidade.
No quadro político brasileiro, o acirramento do
discurso de desumanização fascista – que, ressalte-se,
tem um fundo notadamente pautado no colonialismosempre foi verificável na estruturação social. A
aderência do oprimido ao discurso do opressor e a
relativização do valor da vida “do outro”,
costumeiramente negro ou indígena, observado nas
chacinas periféricas consentidas pelo Estado, no
aprisionamento
indiscriminado
que
tem
endereçamento racial e social, a sanha pelo estado
vingador em que o criminoso é “o outro”- aquele
questiona a estrutura de poder, historicamente
construído pela marca da colonização, todo estes
fatores já demarcavam o fascismo.
A quem estuda análise crítica do discurso,
nunca houve dúvidas de que há várias maneiras de
comunicar e significar o necropoder. Hoje, no
entanto, nem sequer podemos falar de desvelamento.
Os alvos estão claros – ou, melhor, cristalinamente
delineados: escuros e vermelhos.
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