
MALDITO PT! 

 

 O senso comum comete a heresia sociológica afirmando que a corrupção é 

uma invenção do PT. Pois, historicamente, a corrupção, no Brasil, é datada desde a 

chegada dos europeus em terrae brasilis. Sociologicamente dizemos que a 

corrupção, bem como outros crimes comuns (assassinatos, estupros, roubos, etc.) 

são fatos sociais normais porque são encontrados em todas as sociedades 

organizadas e que tais crimes têm uma função social importante, que é a de integrar 

os cidadãos em torno dos seus valores sociais.   

 Sou contra a corrupção, pois, normal são os fatos sociais. Esclareço porque 

outro dia escrevi isso e alguns "inteligentes" pensaram que eu era favorável à 

corrupção. Se os diversos crimes são fatos sociais normais, então o que se deve 

discutir é o grau, se os mesmos estão em grau normal (aceitável) ou patológico 

(inaceitável).  

 Assim, cabe perguntar, qual é o grau e o que tem de diferente no Brasil atual? 

O diferente é que a polícia federal está investigando, prendendo e divulgando e isso 

nunca ocorrera antes. Pois, durante os 8 anos do governo do PSDB a polícia federal 

fez apenas 48 operações, com 536 prisões. Já, nos 12 anos do governo do PT 

foram feitas 2.226 operações com 24.881 prisões. Por isso o senso comum pensa 

que o grau de corrupção aumentou. O grau aumentou ou diminuiu? O que aumentou 

em 4700% foram as prisões de corruptos e a divulgação das mesmas. E, nesse 

momento histórico, o que chama atenção e é um fato inédito, pela primeira vez, 

desde que o Brasil é Brasil, empresários corruptores estão sendo presos.  

 Por outro lado, sempre afirmei e afirmo que, aqueles que pedem o 

impeachment da Dilma são contra o combate à corrupção. Pois, a polícia Federal 

está subordinada ao Ministro da Justiça. O ministro da Justiça está subordinado à 

presidenta Dilma. Logo, política e tecnicamente, se a presidenta Dilma não 

liberasse, tais investigações não se realizariam ou, no mínimo parariam no meio do 

caminho como acontecia há época da ditadura militar e nos governos FHC. Mas, 

algum governo tinha que pagar o preço e dar um basta nessas falcatruas. E a Dilma 

corajosa, como sempre foi, resolveu passar a história do Brasil a limpo e "[...] não 

deixar pedra sobre pedra".  

 Assim, quero e espero que nessa operação "Lava Jato" todos os funcionários 

corruptos da Petrobrás e empresários corruptores sejam presos e punidos na forma 



da lei, independente de partidos políticos. Embora seja contra a prostituta das 

provas, comumente chamada de "delação premiada", já expliquei isso num texto 

chamado "A INGENUIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL", e suspeite da isenção do 

juiz que comanda esse processo, espero que o mesmo seja imparcial e não seja 

casuístico, aplicando a lei seletivamente contra apenas um partido. Por que 

desconfio da parcialidade de tal juiz? Porque esse juiz conduziu a investigação da 

corrupção no Banestado, no qual estavam envolvidos políticos do PSDB, como 

Gustavo Franco, ex-prefeito de São Paulo, Ricardo Sérgio de Oliveira, arrecadador 

de fundos para campanhas de FHC, José Serra e o mesmo doleiro, hoje preso, 

Alberto Youssef. Quantos foram presos? Nenhum! Mais ainda, a esposa desse juiz é 

advogada do PSDB. Então, poderia tal juiz julgar algum caso que envolva partido 

opositor do PSDB? Eticamente não! Ele estaria impedido, visto que dorme com 

alguém que tem interesse no julgamento em causa. 

 Quanto à corrupção no PT, reafirmo que em todo e qualquer seguimento 

social existe parcela corrupta. Isso vale também para os partidos. E, o "projeto PT" 

foi eleito com o discurso de "não roubar, nem deixar roubar". Mas, como afirmou 

meu amigo Raul Seixas, para negociar com ratos (a direita tacanha), tem-se que 

entrar no buraco de ratos. O problema é que alguns petistas ou eram ratos ou se 

ratizaram ao entrar em tal buraco. O que não se pode é usar de falácia tomando a 

parte pelo todo, afirmando que "o PT é corrupto", como se todos os petistas o 

fossem.  

 Vale ainda lembrar que, todo esse ódio ao PT não é pelos mal feitos. Pois, a 

maioria dos envolvidos em corrupção não pertence ao PT e sim ao PMDB, ao PP, 

ao PSB, ao PTB, ao DEM, ao PSDB, etc. Então, tal ódio é porque, a partir do 

governo Lula, foi dada a oportunidade de os pobres frequentarem as universidades, 

pelas cotas nas universidades públicas, para negros, pardos e índios ou pelas cotas 

do ProUni, nas universidades privadas. O PT está pagando por ter melhorado a vida 

dos mais pobres, tirando 36 milhões da miséria extrema, ter reduzido a desigualdade 

social e diminuído drasticamente mortalidade infantil, coisas que a direita tacanha, 

em 500 anos, não o fez. Por essas e outras é que essa direita, que é, segundo a 

Profa. Dra. Marilena Chaui, uma abominação política, ética e cognitiva porque é 

fascista, violenta e ignorante, grita "Maldito PT!". 

Curitiba, junho de 2015  


	Vale ainda lembrar que, todo esse ódio ao PT não é pelos mal feitos. Pois, a maioria dos envolvidos em corrupção não pertence ao PT e sim ao PMDB, ao PP, ao PSB, ao PTB, ao DEM, ao PSDB, etc. Então, tal ódio é porque, a partir do governo Lula, foi da...
	Curitiba, junho de 2015

