Neo-jacobinos
No último mês, juntamente com um colega de toga, organizamos um evento sobre ideologia de
gênero e um dos momentos mais curiosos foi ter ouvido, de outra pessoa envolvida na organização,
se o perfil conservador do palestrante não atrairia uma turbamulta enlouquecida de alunos de
graduação de humanas, ávidos por invadir o ambiente do evento e impedir sua realização. Eu
respondi com uma pergunta: “Liberdade de expressão é fazer calar quem pensa diferente?”.
Há tempos, ando meio farto da deterioração da liberdade de expressão. Formas disfarçadas de
censura, silêncio obsequioso, avisos de conteúdo (“trigger warnings”), espaços seguros (“safe
spaces”) e uma série de expedientes autoritários que, no fundo, apontam para uma séria crise do
pensamento, pois as autoridades intelectuais passaram a definir para todos a “única pauta correta”
na reflexão das questões sociais que nos assolam.
Liberdade de expressão, para esses neo-jacobinos, não representa a possibilidade de escutar ideias
distintas, tantas vezes incômodas, e, logo em seguida, abrir o diálogo. Significa, em nome da
“tolerância e da diversidade”, acantonar esses “desajustados ideológicos” nas catacumbas do
silêncio no debate público.
À primeira vista, nada é mais oposto à tolerânia e à diversidade do que ver um bando de crianças
histéricas, filhotes intelectuais daqueles neo-jacobinos, carregando faixas de repúdio e proibindo a
expressão de terceiros. Se eu fosse o dito palestrante, levaria umas fraldas e umas mamadeiras, no
meio do notebook e dos livros, para distribui-las como bônus para a clientela na plateia.
Também é curioso notar que o liberalismo político conduziu muitos de nós, em muitas pautas sociais,
ao mais puro fanatismo ideológico, cujas ideias, por mais toscas, pedestres e limitadas que pareçam,
foram alçadas à condição de dogmas no credo político rezado pela turma neo-jacobina.
Para alguns estudiosos, esse crescente fenômeno consiste no triunfo do “hiper-liberalismo”, em
outras palavras, o império do liberalismo moderno levado às últimas consequências. Um desses
estudiosos, ao explicá-lo, vale-se de Mill, em sua principal obra sobre a liberdade, a qual, segundo
ele, teria operado uma crucial virada de entendimento sobre o próprio conceito de liberdade.
Até Mill, a liberdade indicava um campo de autonomia face à lei ou à coação alheia. Depois dele,
essa noção de liberdade negativa ganhou contornos positivos: o homem livre é o homem senhor de
uma vontade imaculada pelas contigências históricas e culturais. Em bom português, minha
identidade dispensa a opinião de terceiros ou de qualquer outra forma de autoridade.
Hoje, vivemos essa noção de liberdade no limite, porque essa auto-estultificação da identidade
individual chegou ao centro da hierarquia de valores na qual sempre procuramos viver e, como
efeito, tudo o que representava o outro, a autoridade ou a tradição foi despachado para a periferia.
Esse projeto de maximização libertária tem dois efeitos destrutivos. No primeiro, aquilo que nos
torna diversos não é uma identidade construída sobre o nada. Somos seres narrativos com história e
papéis que nos precedem, os quais transportamos para a identidade que construímos e que nos
torna irrepetíveis.
No segundo, a adoração da liberdade como autonomia radical converte-se, ironicamente, numa

forma de pensamento único. Surgem as hordas marcadas pela bovinidade intelectual e o hiperliberalismo converte-se em religião secular: pensar diferentemente deixa de ser uma decorrência
natural de seres plurais e racionais e passa a ser uma heresia que ofende os prosélitos dessa nova
igreja. Em nome da liberdade, acaba-se com a liberdade.
A reflexão sobre os problemas sociais é construída por todos mediante a prática das virtudes da
humildade intelectual, da abertura cognitiva ao outro e, sobretudo, do amor à verdade. Quando
vividas, tais excelências nos dispõem a escutar com atenção e respeito àqueles que discrepam
daquilo em que acreditamos.
O mesmo Mill, um dia, ensinou-nos que reconhecer a possibilidade de que alguém possa estar no
erro é razão suficiente para escutá-lo e levá-lo a sério e não somente tolerar de má vontade os
pontos de vista discordantes. E, para quem se julga estar certo, essa atitude de escuta serve para
aprofundar sua postura argumentativa e melhorar sua capacidade de defendê-la. Com respeito à
divergência, é o que penso.
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Um divã para a resolução 01/2018
O Conselho Federal de Psicologia (CFP) editou uma nova resolução (01/2018), cujo objeto visa
estabelecer regras de atuação para os psicólogos nos casos de indivíduos com disforia de gênero,
isto é, o sujeito que se identifica com um gênero sem correspondência com seu sexo biológico.
O artigo 8.º da dita resolução dispõe ser vedado às psicólogas e aos psicólogos, no exercício da
prática profissional, propor, realizar ou colaborar, sob uma perspectiva patologizante, com eventos
ou serviços privados, públicos, institucionais, comunitários ou promocionais que visem a terapias de
conversão, reversão, readequação ou reorientação de identidade de gênero das pessoas transexuais
e travestis.
Nesse ponto, os membros do CFP, no afã de regulamentar, acabaram por amordaçar o livre
desempenho da profissão, cujo maior efeito jurídico é o de afrontar o artigo 5º, inciso IX, da CF/88,
ao mesmo tempo em amordaçaram o princípio da dignidade da pessoa humana, também com
assento constitucional, pois retiraram do paciente o direito de ser ajudado a buscar a identificação
de seu gênero com seu sexo biológico.
Em suma, numa tacada só, o CFP conseguiu cometer uma barbaridade legal que nem um calouro de
direito se atreveria a fazê-lo. Mas sabemos a motivação desse dispositivo teratológico. É o credo da
cartilha da ideologia de gênero, inserido discretamente por meio da ressalva “sob uma perspectiva
patologizante”, cujo efeito será o de impor, pela via regulamentar, uma única solução para o
psicólogo e o paciente: o transexual continuará sendo um transexual e ele não poderá sequer

pretender mudar sua inclinação disfórica, sendo condenado existencialmente a ser algo ao arrepio
de sua vontade interior.
Esse problema criado é muito grave. Ao que parece, quem está “sob uma perspectiva patologizante”
é o próprio CFP, porque o artigo de sua autoria ignora, por completo, alguns princípios bioéticos
elementares, os quais fazem parte do Belmont Report, publicado pela Comissão Americana para a
Proteção dos Seres Humanos em Pesquisa Biomédica, com vista à tutela deontológica das relações
entre o profissional e o paciente.
O princípio da autonomia demanda do profissional da saúde o respeito à vontade do paciente,
considerando, em certa medida, seus valores morais e culturais. Reconhece o domínio do paciente
sobre a própria vida e o respeito à sua intimidade. Desse princípio decorre a exigência do
consentimento livre e informado.
O princípio da beneficência requer o atendimento dos interesses do paciente com vistas ao bemestar físico e espiritual. É fruto da tradição hipocrática: o tratamento deve ser para o bem do
enfermo, promovendo-o pela práxis médica, evitando o mal ou, se não for possível, minimizando seus
efeitos.
O princípio da não-maleficência é o reverso da medalha do anterior e proíbe acarretar dano
intencional. Deriva da máxima da ética médica conhecida por primum non nocere (em primeiro
lugar, não fazer mal). O princípio da justiça exige uma relação de equidade entre benefícios, riscos e
encargos proporcionados pelos serviços de natureza biomédica.
Ademais, todos sabemos que a formação dos psicólogos, à semelhança dos médicos, sobre o
fenômeno do transexualismo é deficiente, porque ambas disciplinas são herdeiras da tradição
cartesiana marcada pela cisão dos domínios do corpo e do espírito, sendo o primeiro relevante para
o médico e, o segundo, para o psicólogo.
E por haver muitos aspectos obscuros relativos à definição do fenômeno, sua etiologia e suas
distintas alternativas terapêuticas, convém privilegiar ainda mais aqueles princípios bioéticos do que
simplesmente ignorá-los em favor da receita pronta e acabada da ideologia de gênero.
Nessa nova resolução do CFP, psicologia e ideologia cumprem o mesmo papel. Doutrinar. É o
caminho para o desastre e, por isso, urge que a ciência seja colocada em seu devido lugar, pois,
quando aderimos a uma ideologia, ganhamos em segurança o que perdemos em liberdade e
dignidade. É hora de mandar essa resolução para uma terapia no divã, onde ela deverá ser lembrada
que de não há “ideologias sagradas” em psicologia, porque a experiência humana é sempre mais
vasta do que as fantasias dos ideólogos. Com respeito à divergência, é o que penso.
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Exotismo legal
A Bolívia está sob um maremoto social, embora seja cercada de terra por todos os lados. O
presidente Evo Morales sancionou um novo código penal, cujo rol de tipos penais contempla alguns
exotismos jurídicos, como os crimes de conversão religiosa, equiparado a recrutamento para
confronto armado, e o de reunião pacífica para fins religiosos, ambos apenados com restrição de
liberdade de 7 a 12 anos mais multa. Não haveria, a prevalecer a vontade do legislador penal, mais
retiros, procissões, romarias e missões.
Em suma, a liberdade religiosa, assegurada pela constituição boliviana, restaria seriamente
debilitada. A liberdade religiosa, ao lado da liberdade de expressão, compõe o marco jurídico
elementar de qualquer país civilizado e ambas são um termômetro muito confiável do grau que o
súdito de um Estado goza de respeito à dignidade humana.
Aliás, uma leitura mais aprofundada desse código penal permite-nos concluir que se trata de uma
mistura de dicionário de utopias socialistas com a regulamentação minuciosa do desnecessário. Um
excelente caso para estudo acadêmico num curso de pós-graduação.
Fica evidente que a premissa do legislador penal boliviano-bolivariano é a de que a liberdade
religiosa (como, de resto, a liberdade de expressão) seria uma espécie de “concessão estatal”, ou
seja, uma espécie de “faculdade administrativa” a ser destinada aos cidadãos, segundo as veleidades
centrífugas do mandatário-mor de plantão.
A ideia tem o típico odor fétido de totalitarismo, cuja história, sobretudo no século XX, demonstrou
que o bem que o Estado pode fazer é limitado e, o mal, infinito. E ainda é equivocada, pois, para
ficar só no argumento sociológico, a religião, segundo Tocqueville, em regra, modela os costumes
sociais e mostra ao poder político, sem se confundir com ele, os limites de sua atuação a valores –
como a liberdade religiosa – que, na verdade, emanam diretamente da dignidade humana e não do
decreto do soberano.
A liberdade religiosa, dessa forma, não somente seria um útil fator de coesão social, mas um direito
inalienável plenamente compatível com qualquer regime político sério, o que não parece ser o caso
da atual versão boliviana, uma espécie de cópia chinesa da matriz bolivariana.
Mas não é só. Nosso ilustre pensador político coloca a liberdade religiosa como uma das garantais
de vitalidade de qualquer regime democrático. “É o despotismo que pode prescindir da fé, mas não a
liberdade”, dirá Tocqueville. A centralidade da liberdade religiosa é tal que não se pode negligenciála para compreender uma sociedade num dado momento histórico e suas aspirações existenciais
mais profundas.
Evidente que há pontos de tensão entre a liberdade religiosa e o poder político, a começar pela
razão de ser de cada uma: o barco da liberdade religiosa navega pelas águas da salvação futura das
almas, enquanto a política preocupa-se com o convés da realidade terrena do bem comum material e
imediato dos corpos daquelas almas.

As relações entre a liberdade religiosa e o poder político ainda são um verdadeiro desafio. Ousaria
dizer que se trata de uma assunto inacabado, porque, por muito tempo, acreditou-se que o processo
de secularização e a separação entre religião e Estado seriam suficientes para dar uma solução final
nas tensões entre César e Deus. Não foram, embora tenham aberto muitos e fecundos caminhos de
diálogo entre a espada e a cruz.
Recordo-me, agora, de uma propaganda de uma famosa grife italiana de roupas. Líderes mundiais
democráticos, conhecidos por sua notória inimizade ou divergência, de olhos fechados e de beijos
apaixonados com seus pares ditadores ou aprendizes destes. Puseram até o papa Bento XVI dando
um “selinho” no imã da Grande Mesquita do Cairo, mas senti falta mesmo do beijo entre Churchill e
Hitler.
Aqui, temos a solução para o código penal bolivariano, caso não seja revogado naquilo em que
“inova” legalmente. Quando algum boliviano for vítima dessa cartilha legal teratológica, a grife
italiana nos dá um sábio conselho: feche os olhos, junte os lábios e beije seu presidente. Com
respeito à divergência, é o que penso.
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A mordaça de César
Conversava com um colega de profissão sobre a adoção da pena de morte como solução para a
criminalidade de nossa pátria amada. Quando eu disse ser contra, ele respondeu: “Eu gostaria de
ouvir uma solução racional. E não a religiosa.”. É uma posição que contrapõe fé e razão, uma falácia
muito em voga e que parte do suposto de que o dado religioso merece a sarjeta no debate público.
Mirar retrospectivamente na história das ideias do mundo ocidental torna muito mais serena a
valoração dos acontecimentos presentes. Desse modo, ao se colocar cada ideia em seu devido lugar –
muitas delas bem velhas, mas sob nova vestimenta – preservamo-nos de cair numa atitude cética ou
pessimista. É o caso do ressurgimento dos ventos do laicismo, atitude que está nas entrelinhas
daquela resposta.
A onda laicista deve ser contemplada e valorada à luz de experiências históricas, a fim de se poder
calibrar adequadamente tanto os eixos de suas raízes, como seus efeitos e consequências, mas,
sobretudo, bem captar, com sentido de responsabilidade, o papel que cada um de nós deve assumir,
com fortaleza e audácia intelectuais, diante dos novos desafios que o fenômeno laicista impõe-nos
nessas circunstâncias históricas específicas.
A atuação governamental que tangencia um ateísmo prático em vários setores sociais, a verve
legiferante anticlerical ou pautada numa liberdade de indiferença e mesmo o ativismo judicial
alimentado por um certo banimento da religião na esfera pública demonstram um modo comum de

pensar e agir, a ter cada vez mais eco na opinião pública e no ambiente cultural.
Esse modo comum consiste no mantra da exigência de neutralidade religiosa estatal como condição
necessária para o exercício da liberdade do cidadão de escolher (ou não) e praticar a religião que lhe
pareça oportuna e, como efeito disso, a partir de tais razões, concluir-se, falsamente, que a dita
neutralidade equivale a uma opção proibitiva do dado religioso no espaço público.
Esse equívoco inescusável confunde a muitos e faz com que toda e qualquer expressão de
religiosidade reste amotinada ao âmbito doméstico. Na realidade, essa falácia não só não favorece a
liberdade religiosa do cidadão como, por outro lado, impede-o de exercer essa garantia
constitucional concretamente.
Não nos esqueçamos de que o espaço público não corresponde ao âmbito estatal, mas à comunidade,
formada por pessoas que têm essa ou aquela opção religiosa ou mesmo nenhuma, as quais esperam,
do ente estatal, um campo aberto para dar cabo à sua livre expressão religiosa, sem que isso
signifique em absoluto a imposição do próprio credo religioso àqueles que não o compartilhem.
Também ressaltamos que, nas entrelinhas desse espírito laicista, paira um dado fenomênico
incontroverso: a “cristofobia”, uma tendência antirreligiosa com orientação precisa e exclusiva
contra o cristianismo, em regra, disfarçada de paródia do sagrado como uma espécie de liberdade
pública.
A religião não é inimiga do homem e nem de sua liberdade. Nietzsche e Sartre – o primeiro
debruçado sobre a questão dos valores e, o segundo, sobre a essência humana – proclamaram, cada
qual de seu modo, que a ausência do divino priva a moral de todo sustento. Mas não é só.
Resta saber, nessa quadra histórica em que vivemos, se as ideias basilares de nossa cultura –
liberdade, igualdade, responsabilidade, dever, valor, justiça, alteridade, dignidade, pessoa humana,
entre tantas outras – podem seguir sendo como tais, sem as crenças substantivas de matriz cristã em
que descansam seu alcance e sentido, mesmo porque a tradução ou a apropriação filosófica de tais
conceitos, na lição de Habermas, nunca dissolve, por completo, o elemento religioso original e
fundante daquele sentido e alcance.
O laicismo não é só um ataque à religião. É pior: um ataque à liberdade de expressão. Aliás, isso nos
diferencia do resto, a começar pelo Islã. Ao invés da punição pelo desvio à fé oficial, o Ocidente,
depois muito conflito intelectual e muito sangue derramado, entendeu as vantagens de dar a Deus o
que é de Deus e a César o que é de César. Se persistimos na destruição desse patrimônio
civilizacional, em nome de “soluções racionais”, nem um milagre do Altíssimo nos salvará da
intolerância e da decadência.
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Livres, mas para quê?
Embora a modernidade tenha aberto muitas possibilidades ao homem, poucos se comprometem
verdadeiramente com um ideal que valha a pena. O homem moderno parece ter-se libertado de
muitos obstáculos que entravavam a sua liberdade de fora, sobretudo depois dos totalitarismos do
século XX, mas não consegue libertar-se de suas limitações internas.
Grande parte da atual confusão acerca da liberdade se deve ao fato de pensarmos que a liberdade
consiste apenas na ausência de limitações externas, esquecendo-nos de que são tão ou mais
importantes as limitações internas, buscadas ou simplesmente aceitas, que impedem o
desenvolvimento da nossa verdadeira personalidade. Trata-se, essencialmente, de possuir e de saber
exercer um potencial interior que inclui o domínio, a posse e a realização de si, todos em íntima
relação.
“Tornas livre um homem”, dizia Luther King, líder da campanha em favor dos direitos civis dos
negros americanos, “mas ele ainda não é livre. Falta ainda que se liberte a si mesmo”. O homem
moderno quer ser livre “de”. Mas o seu problema consiste em não saber “para” que deve ser livre.
E, como resultado, corre o perigo de perder ou abandonar a sua liberdade, nem que seja pela
simples razão de ser cada vez menos capaz de se propor uma meta que valha a pena, para a qual
possa orientar essa mesma liberdade.
Em nenhuma outra época na história, a humanidade teve, ao seu dispor, tantos recursos técnicos:
informações imediatas, precisão de dados, rotinas de trabalho facilitadas, livre acesso a fontes de
informação distantes, bens de consumo a preços acessíveis.
Por outro lado, em nenhuma outra época, os homens sentiram tanta falta de critérios, os quais, não
raro, são determinados por terceiros para que baseiem suas escolhas sobre estes. Somos uma
sociedade que investiu maciçamente no desenvolvimento tecnológico, mas se esqueceu do
desenvolvimento moral, de ensinar critérios de valor capazes de fundamentar as decisões.
Por isso, temos medo da liberdade, porque não conseguimos mais distinguir o bem do mal. Depois de
anos e anos de relativismo filosófico-cultural, pode-se chegar ao absurdo de pensar que dar uma
esmola a um mendigo como deixá-lo morrer de fome são posturas axiologicamente iguais. Temos
argumentos lógicos e estatísticas que justificam ambas as atitudes.
É evidente que, se apresentamos as coisas desta forma, aquilo que ainda resta de humano em nós
revolta-se contra semelhante paralelo, mas quantos de nós conseguiriam argumentar com clareza
sobre o que é certo fazer e por que é certo fazê-lo?
A sociedade contemporânea perdeu o sentido de finalidade. Conseguimos chegar a um razoável
acordo sobre os meios e os procedimentos, mas se perguntássemos a cada cidadão qual é o fim que
se deve perseguir na sociedade, se questionássemos cada um sobre o “para quê” de tudo isso,
dificilmente chegaríamos a um consenso. Essa dificuldade é uma consequência do desacordo com
relação ao que é o bem.

Platão, no seu diálogo “Górgias”, já advertia que há uma grande diferença entre o gosto e a vontade,
entre algo que me faz bem ou que me faz mal. E exemplificava: se, para recuperar minha saúde, é
necessário tomar um remédio do qual eu não gosto, a minha vontade – por um ato de decisão livre –
pode querê-lo.
E o mesmo filósofo explicava que essa capacidade é precisamente a liberdade. A liberdade é a
qualidade da vontade que permite a autodeterminação – a livre escolha –, tendo em vista o fim que
me convém, como ensinava Platão.
Eis o calcanhar de Aquiles de todos os relativismos morais: se não há bem e mal, certo e errado, se
não há uma finalidade que determine o critério das nossas escolhas, então tudo é permitido. Não há
razão para estabelecer risíveis regras de convivência, éticas de conduta ou normas de
comportamento. Serão meros condicionamentos cheios de formalismo e ocos de substância.
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