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DEPUTADO FREDERICO D’AVILA (PSL) E A BANALIDADE DO MAL   

   

A filósofa alemã Hannah Arendt criou o conceito de “banalidade do mal”. Ela exemplificou 

o conceito com o caso do oficial nazista Adolf Eichmann, que, após organizar a morte de 

milhões de seres humanos, voltava para a sua família, brincava com seus filhos, e seguia a 

vida como “uma pessoa comum”, como se nada tivesse acontecido. A “banalidade do mal” é 

a perda completa da noção ética que deve pautar a vida de cada pessoa, fora da qual, a barbárie 

se instala. Como bem explicado pela filósofa, ocorre através de um processo de 

convencimento em que a barbárie passa a ser vista como aquilo a ser feito por todos. 

Impossível não relacionar o conceito de banalidade do mal com os reiterados discursos de 

ódio de Deputado Estadual Frederico D’Ávila (PSL-SP), que trata os contrários aos interesses 

que defende como “bandidos”, “canalhas” e “vagabundos” e, segundo expressamente dito 

pelo deputado, merecem duas opções “cacete ou bala”, ou seja, tortura ou homicídio, crimes 

tipificados na nossa legislação.   

   

A defesa da prática de crime passa a ser algo normal ou até banal, que pode ser feito 

rotineiramente na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sem qualquer 

consequência. A casa das Leis se transforma em divulgadora de violações não só da lei, mas 

da justificação da barbárie.   

   

Dentro dessa rotina de exaltação ao ódio, em nada surpreende o seu discurso que defende a 

extirpação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acusa o Arcebispo de Aparecida,  

Dom Orlando Brandes, de “vagabundo, safado e pedófilo”, sobrando até ao Papa Francisco 

a acusação de “vagabundo”, pelo fato de, na opinião dele, divulgar a Teologia da Libertação. 

Não é necessário um dicionário para saber o significado da palavra extirpar, ainda mais após 

dizer que defende o uso do “cacete ou bala” para aqueles que entende como seus inimigos. 

O Brasil, pasmo, assiste a um Deputado Estadual atacar de forma assustadora a Igreja 

Católica Apostólica Romana, algo impensável tempos atrás, com ameaças nada veladas de 

morte aos seus membros.   

   

Diante desse quadro assustador, impossível também não lembrar do filósofo, conservador 

aliás, Karl Popper, que dizia que a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância 

e, por essa razão, as sociedades democráticas necessitam ter freios para defender a civilização 

da barbárie e de atos contra ela mesma.   

   

Se as instituições não coibirem discursos de ódio como esse, veiculados amplamente pela 

televisão e redes sociais, em pouco tempo teremos a barbárie instalada a exemplo das mortes 



  

  

Av. Higienópolis  nº 890 – Cep – 01238-000 – Fone – 3826.0133   
Email – cjpsaopaulo@yahoo.com.br    

   

               Comissão J   ustiça e Paz de São  Paulo       

    

de nossos Padres João Bosco Penido Burnier e Josimo Morais Tavares e da Irmã Dorothy 

Stang, ou de Bispos, ou até mesmo de quantos mais cidadãos.   

   

  

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo se vê obrigada a fazer valer as regras 

disciplinares contra o Deputado Estadual Frederico D’Ávila (PSL-SP), sob pena de 

desmoralizar não só a casa dos representantes do povo paulista, mas de desmoralizar, de uma 

forma geral, o cumprimento das leis.   

   

A Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil defende irrestritamente o Estado de Direito 

Democrático; e as entidades que subscrevem este documento, todas formadas por cristãos, 

seguem firmemente essa orientação e jamais abrirão mão de sua obrigação de defender a ética 

e a justiça social, expostas de forma inequívoca pelo Evangelho de Jesus Cristo.   

     

         

                                                                    

COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DE SÃO PAULO   

   

   

Em 17 de outubro de 2021.   

   

     

   

     

     

     

   

     

   

   

     

   

   

   

   

  

   

ENTIDADES QUE SUBESCREVEM ESTA NOTA:   
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Comissão Justiça e Paz do Regional Sul 1 da CNBB   

Frente Inter-religiosa Dom Paulo Evaristo Arns pela Justiça e Paz.   

Grupo Comissão Justiça e Paz de São José do Rio Preto   

Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo   

Grupo Tortura Nunca Mais   

 CLASP - Conselho de Leigos da Arquidiocese de São Paulo   

Linhas de Sampa – SP   

 Comissão Pastoral da Terra Regional SP    

 Pastoral da Saúde Regional Sul 1    

Pastoral da Mulher Marginalizada do Regional Sul 1    

 Pastoral da Criança São Paulo – Reg. Sul 1    

 Conselho Nacional do Laicato do Brasil Regional Sul 1    

Pastoral do Menor do Regional Sul 1    

Pastoral Indigenista do Regional Sul 1    

 CIMI - Conselho Indigenista Missionário.- Equipe São Paulo    

Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo   

Coletivo feminista "Lugar de Mulher é onde ela quiser" - São José do  Rio Preto   

Pastoral da Criança Arquidiocese de São Paulo   

Pastoral Operária Metropolitana de São Paulo   

ACAT Brasil   

APROFFESP - Associação de Professores/as de Filosofia e Filósofos/as do Estado de SP   

Instituto Casa da Solidariedade da Região Episcopal Ipiranga   

Pastoral Carcerária Arquidiocese de São Paulo   

Pastoral da pessoa com Deficiência da Arquidiocese de São Paulo   

Pastoral de Fé e Política Diocese de Lorena SP   

Pastoral da Pessoa Idosa do Regional Sul 1   

Pastoral da Ecologia do Regional Sul 1   

Pastoral da Ecologia - Região Belém   

Pastoral da Sobriedade do Regional Sul 1   

Movimento de Mulheres Judias Me dê sua Mão   

APROFFIB – Associação dos Professores de Filosofia e Filósofos do Brasil   

Pastoral Operária do Ipiranga SP   

Samaritano São Francisco de Assis    

Pastoral Fé e Política da Região Episcopal Lapa  Arquidiocese de São Paulo   

Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo  

Pastoral Fé e Política Regional Sul 1   

   

   


