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NA MÍDIA ELETRÔNICA

FILOSOFIA

Antonio Celso Mendes

N osso surgimento aleató-
rio como seres viventes, 
a indiferença da Natu-
reza em estarmos vivos 

ou mortos, as limitações físicas de 
nossos sentidos externos, nossa de-
bilidade biológica dependente da 
matéria orgânica, tudo isso nos leva 
à conclusão de que nossa realida-
de substancial não é deste mundo 
e que existe em nós um princípio 
de consciência que nos transcende, 
possibilitando que possamos crer 
num sentido para tudo que ocorre.

Porém, sendo espíritos encarna-
dos num mundo adverso, não temos 
condições de supor esta realidade 
transfigurada apenas através de uma 
percepção comum, explorando ape-
nas nossos sentidos físicos. Trata-se, 
sim, da experiência de uma nova 
dimensão, obtida por intuição, além 
do espaço e do tempo, dependendo 
apenas do alcance de nossa vivência 
espiritualizada, acessível de forma 
artificial, como uma iluminação es-
pecial. Assim, esta transcendência do 
Espírito, imerso numa materialidade 
quântica, criará um universo virtual, 
de emanações etéreas, atingíveis so-
mente por vias simbólicas, mas cujas 
concreções haverão de tornar coe-
rente nossa realidade contraditória.

Um número infindável de profe-
tas, gurus ou anacoretas consegue 
ascender a tal estado de superação, 
por sua vivência diuturna numa at-
mosfera de revelação, conseguindo 
atingir essa realidade transcendente. 
Não obstante, entre Buda, Gandhi e 
todos os iniciados da História, nin-
guém foi maior do que Jesus Cristo, 
que encarnou uma vivência per-
manente com Alguém Superior, a 
quem chamava de Abba, Pai. Seus 

milagres O colocam como verda-
deiro Filho de Deus, constituindo 
uma Santíssima Trindade, segundo 
a tradição revelada.

Não obstante, a crença cristã não 
é natural, pois demanda a obtenção 
de uma graça, como o próprio Jesus 
deixou revelado nos Evangelhos. 
Dessa forma, por essa graça, a rea-
lidade obtém um sentido, que a hu-
manidade aprendeu a cultuar, des-
de o início da Revelação. Estamos, 
pois, integrados num projeto divino, 
não material, dependendo apenas 
de nossa aceitação consciente e das 
graças que nos forem concedidas.

Este mundo transcendente se abre 
para nós através da capacidade de 
nosso espírito em conceber um mun-
do de valores que surgem em nós, 
mas que estão presentes na realidade 
como desafios propostos ao alcance 
de nossas virtudes. Na virtualidade 
de sua dimensão transcendental, 
tais valores são concebidos como a 
Vida, o Bem, a Perfeição, a Verdade, 
a Unidade, o Amor, a Paz, a Liberda-
de, a Beleza, que não foram criados 
pelo homem, mas repousam em sua 
natureza transcendental.

Não obstante, há a ameaça per-

manente de valores negativos, que 
parecem ter origem numa contami-
nação demoníaca e que se apresen-
tam como uma antecipação do in-
ferno, pelo suplício que nos causam. 
Tais são os homicídios, a pobreza, a 
ignorância, a tristeza, a infidelidade, 
a traição, a desonestidade, a inveja, 
o roubo e tantas outras maldades.

Contudo, o espírito vê a realidade 
contingente como fruto de um prin-
cípio necessário, e o Bem é conse-
quência intrínseca desse fato, sendo 
o mal apenas uma ausência prescin-
dida, como defluência de carências 
naturais. Em acréscimo, verifica-se 
que nós, seres humanos, produzi-
mos muitos males em consequên-
cia do exercício de nossa liberdade, 
cabendo a nós tudo fazer para não 
cometê-los. Dessa forma, dada nos-
sa fragilidade, deveremos sempre 
manifestar humildade, permitindo 
assim que as graças que nos forem 
concedidas venham nos salvar.

(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor 
em Direito pela UFPR, é professor do curso de 
Direito da PUCPR e membro da Academia Parana-
ense de Letras. Autor de “Introdução ao Universo 
dos Símbolos”. E-mail: antcmendes@gmail.com; 
Site: www.folosofiaparatodos.com.br

Como o Espírito vê a realidade
O Senado Federal aprovou, em 30 de junho, o 

Projeto de Lei (PL) 2.630/2020, que cria a Lei Bra-
sileira de Liberdade, Responsabilidade e Trans-
parência na Internet, a “Lei das Fake News”, ago-
ra em apreciação na Câmara dos Deputados.

Mas é verdade que essa lei traz um pouco de 
respeito ao flagelo que tomou conta da Internet/
mídias sociais? Ou não passa de uma nova arma 
para a censura?

É uma lei que restaura a verdade, ou uma ar-
madilha para fechar a boca do cidadão?

Vamos lembrar que estamos num ano eleitoral, 
em que a maior parte dos candidatos se prepara 
para usar e abusar dos meios eletrônicos sociais 
como arma fundamental em suas campanhas.

Os que apoiam a Lei afirmam que ela represen-
ta uma forma eficaz de manter a verdade. Os que 
são contra defendem que a lei brasileira já possui 
ferramentas eficazes. Ná precisam de lei espe-
cífica. Hoje a legislação criminaliza a calúnia, di-
famação, injúria e constrangimento, conhecidos 
como crimes contra a honra.

Uma leitura nos artigos deste número tende le-
vantar discussão.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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S hakespeare, através da 
peça “Hamlet”, no ano 
de 1600, lançou uma 
das frases indagativas 

mais perenes que se conhece “to 
be or not to be, it’s a question”. 
Ser ou não ser, eis a questão.

Modernamente, em tempos 
de pandemia, muito provavel-
mente esse maravilhoso autor 
nos trouxesse outra indagação, 
a que dá título a este artigo “to 
do or not to do”, fazer ou não 
fazer, eis a nova questão. Veja-
mos o porquê.

A grande discussão que de-
veria estar circunspecta à medi-
cina, sobre medicações a serem 
usadas ou não diante de um qua-
dro de covid 19, ou ainda pre-
ventivamente a este, tomaram 
calorosamente as ruas, fomenta-
das por governantes, jornalistas e 
médicos travestidos de políticos 
que por ministérios passaram.

Temos uma corrente cientifi-
ca ortodoxa que se prende uni-
camente a protocolos, estudos a 
longo prazo com necessidade, 
obvia de número elevado de pa-
cientes e tempo de observação, 
para que, então, saiam diretrizes 
relativas àquele assunto.

Fato é que estamos há 5 meses 

dentro de uma pandemia, numa 
luta para salvar vidas, ainda ator-
doados com esse vírus. Esses 
estudos em andamento, muito 
bem conduzidos, não há dúvi-
das, por quem de direito, ainda 
são inconclusivos com relação 
às orientações medicamentosas, 
e isso nos traz o dilema: o que 
fazer? Há uma diferença gritante 
entre aquele médico pesquisador 
atrás de um microscópio ou en-
tabulando estudos, e aquele que 
está no front, com um paciente 
febril na sua frente, com dores 
pelo corpo, tosse, falta de ar e a 
família desesperada.

Li um artigo curioso dia desses, 
onde o autor analisava os dois 
vieses na vida de qualquer pes-
soa, mas nesse artigo, especifica-
mente na vida do goleiro de fute-
bol e do médico. O viés da ação 
e viés da omissão ou inação. Para 
aqueles que se utilizam do viés 
da omissão, é mais seguro não 

fazer nada, do que arriscar fazer 
algo e não dar certo. Exemplo 
clássico é aquele das pessoas que 
são contra as vacinas, não temem 
tanto a doença, mas sim, os possí-
veis efeitos adversos provenientes 
da vacina. Justificam-se, dizendo 
para deixar que as coisas sigam 
seu “caminho normal”, se não 
der certo podem pôr a culpa no 
azar, no destino ou em alguém, 
ou seja, você terceiriza a respon-
sabilidade.

Já para aqueles que se utilizam 
do viés da ação, usam a vontade 
de fazer alguma coisa, mesmo 
quando a situação lhes autoriza 
a não fazer nada. Um exemplo 
muito feliz que foi usado nesse 
artigo é a figura do goleiro na 
hora do pênalti, se ele ficar pa-
rado e a bola entrar, vai ser co-
brado por não ter tentado agir, 
mesmo diante da dificuldade, 
ou melhor, da quase impossibi-
lidade de pegar um pênalti. Já se 

escolher um canto, “tentando” 
defender, ficará com a sensação 
de que tentou fazer algo, mes-
mo que estudos mostrem que a 
tendência do cobrador chutar no 
meio do gol é maior.

Nós, médicos, estamos so-
frendo muita pressão no sentido 
de receitarmos ou não medica-
mentos neste momento frente ao 
corona. Não há conclusão ainda 
pelos estudos científicos, porém, 
existem recomendações de ser-
viços qualificados, no uso de um 
protocolo tanto para o tratamen-
to, como outro para a prevenção.

O grande problema é a poli-
tização de tudo isso, e a falta de 
escrúpulos do ser humano num 
momento grave como este. Dis-
tanciamento social, uso de más-
caras e cuidados com a higiene 
são indiscutíveis. Na questão 
medicamentosa, seja curativa 
ou preventiva, você precisa ter 

confiança no seu médico, como 
sempre, claro, seguindo suas 
orientações, pois, afinal, espera-
se que ele tenha com você, os 
mesmos cuidados que teria com 
um familiar ou com ele próprio.

Lembre-se que seu médico 
neste momento é o goleiro na 
hora do pênalti se ficar parado 
será criticado por alguns, se ten-
tar fazer algo será criticado por 
outros. Ele tem que estar cen-
trado nas suas convicções, nas 
suas qualificações e em boas 
informações.

Se alguém me perguntar – e 
você doutor, o que faz? Digo-lhe 
que nunca fui goleiro, mas adora-
va bater pênaltis. Adorava ainda 
mais quando o goleiro não se me-
xia. Que o vírus não nos ouça.

(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e 
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de 
Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos 
diretores do Instituto Ciência e Fé.

“To Do, or Not To Do”

Edmilson Fabbri (*)

“Nós, médicos, estamos sofrendo muita pressão 
no sentido de receitarmos ou não medicamentos 

neste momento frente ao corona.”
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O Igarapé Mariuaçú 
visitei em 1962, em 
uma experiência de 
campo, quando rea-

lizava o Curso de Pós graduação, 
Especialização em Antropologia 
Cultural, no Museu Nacional da 
Universidade do Rio de Janeiro.

NO IGARAPÉ 
MARIUAÇÚ

O Coordenador do curso era 
o notável antropólogo Rober-
to Cardoso de Oliveira. Havia 
elaborado um Projeto de Pes-
quisa sobre os Tikúna do Alto 
Solimões, em que as relações 
interétnicas entre índios e não 
índios seriam tratadas com fun-
damento no conceito de fricção 
interétnica. O conflito entre as 
populações envolvidas na situ-
ação de contato estava sendo 
estudado. Fui selecionada para 
ingressar no curso junto com 
Maria Stella Amorim e Sílvio 
Coelho dos Santos. Os primei-
ros meses foram dedicados ao 
aprendizado da teoria antropo-
lógica.

No mês de julho, embarca-
mos na Cidade do Rio de Janei-
ro, Professor Roberto Cardoso, 
Sílvio Coelho e eu para Brasília 
onde ocorreu uma troca de avi-
ões no aeroporto. O Prof. Ro-
berto Cardoso aproveitou para 
ligar para o antropólogo Darcy 
Ribeiro, que exercia o cargo de 
Chefe da Casa Civil. Informou 
que estávamos indo para Ma-
naus e Benjamim Constant, no 
Alto Solimões. De canoa a mo-
tor seguiríamos para o Igarapé 
Mariuaçú, onde habitam os Ti-
kúna. No dia seguinte, embarca-
mos em uma aeronave que nos 
levou até Manaus. Em um avião 
anfíbio, um catalina da Panair 
do Brasil, sobrevoamos o rio 
Solimões e a floresta. Uma mata 
fechada, preservada, diferente 
do que ocorre hoje na Amazô-
nia que está sendo devastada. 
O avião voava baixo, descia nas 
águas do rio Solimões, deixava 
medicamentos nos povoados 
e levantava voo em direção a 
outra localidade. Na descida 
ficava coberto pelas águas. Per-

guntou o copiloto se eu estava 
sentindo medo. Para mim era 
novidade, viajar em um avião 
anfíbio. Curtia cada momento 
da viagem. Chegamos a Benja-
min Constant, na fronteira entre 
o Brasil, a Colômbia e o Perú. 
Neste local uma canoa a motor 
pilotada por índios Tikúna, nos 
aguardava para irmos até Ma-
riuaçú. Ficamos alojados em 
uma choupana onde residia o 
Encarregado do Posto Indígena. 
Fiquei hospedada em uma pe-
quena peça que servia de escri-
tório. Montei a rede e o mosqui-
teiro que comprei em Manaus. 
O Chefe do Posto Indígena nos 
recebeu se desculpando pela 
simplicidade da habitação.

No primeiro dia de trabalho 
de campo, fomos visitar o cemi-
tério. Tinha sido enterrada uma 
Tikúna, que cometeu suicídio. 
Havia tomado veneno. Sobre a 
terra estavam os pertences da 
índia, suas cuias, alguns objetos 
de uso pessoal. Narrou o Encar-
regado que ela havia se suicida-
do, devido a ciúmes do compa-

nheiro. O colega Sílvio Coelho 
usou a sua câmera e fotografou 
o local. Cada dia após o café 
percorria as casas sobre palafi-
tas para fazer o censo. No final 
da tarde usava as instalações da 
Escola Indígena para ler as ano-
tações feitas em cadernetas de 
campo e redigir o diário, sem-
pre orientada pelo Prof. Roberto 
Cardoso.

REMÉDIO PARA 
INFERTILIDADE

As minhas andanças pela 
área eram acompanhadas pelo 
Capitão Ponciano, que usava 
uma farda da 7ª Companhia de 
Fronteira, sempre fardado me 
conduzia às casas, servia de 
intérprete se os habitantes não 
falavam o português. Sentia or-
gulho em me acompanhar para 
fazer a pesquisa entre os Tikú-
na do Igarapé Mariuaçu, no Rio 
Solimões. As mulheres Tikú-
na muito curiosas ficavam me 
observando. Elas perguntaram 
qual dos dois homens era o meu 
companheiro, respondi que não 

era antropólogo, havia ficado 
no Sul do Brasil. Indagaram se 
eu tinha curumins (filhos) res-
pondi que não. No dia seguin-
te me trouxeram um dente de 
macaco, para eu raspar e tomar 
com água o pó em um chá que 
eu iria engravidar.

Fiquei informada que prati-
cavam a Festa da Moça Nova. 
Quando uma menina tinha a 
sua primeira menstruação ficava 
reclusa em um abrigo, erguido 
dentro da casa, a tia e o pai or-
ganizavam a festa, armazenam 
peixes, preparavam uma bebida, 
convidavam os parentes e reali-
zavam o ritual. Ela era pintada 
e seus cabelos raspados passava 
a usar um lenço na cabeça. Era 
também chamada A Festa da 
Juventude. O rito de passagem 
da infância para a idade adulta 
tinha o significado de expor que 
já eram mulheres, para se uni-
rem ao Tikúna, escolhido para 
ser o seu companheiro.

Hoje raramente ocorre o ritu-
al. Muitos Tikúna estão residin-
do em bairros em Manaus, têm 

No Igarapé Mariuaçú,
Alto Solimões, Amazônia

Cecília Maria Vieira Helm (*)

A antropóloga Cecilia Maria Vieira Helm vê com 
preocupação a pandemia, que hoje assola o Brasil. A 
população indígena, atingida pelo covid-19, está perdendo 
seus membros, “devido a falta de apoio de órgãos 
públicos privados, não se tem perspectiva de quantos vão 
sobreviver, seja de não índios e de povos indígenas”.
Relembrando o início de seu trabalho entre os Tikúna do 
Alto Solimões, no Igarapé Mariuaçú, onde estabeleceu as 
bases de sua defesa de doutorado, trouxe a nós um pouco 
dos bastidores esse trabalho, que depois foi completado 
no contato com os índios Kaingang e Guarani, no Paraná.
O que ela escreve é a introdução de uma aventura e a 
constatação das duras realidades dos povos indígenas.
Eis a sua história:
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morrido indígenas que pegaram 
o coronavírus. No Posto de Ma-
riuaçú chegaram visitantes da 
etnia Marubo. Permaneceram 
alguns dias e foram mandados 
de volta para a sua tribo. Acha-
vam graça em tudo. Observa-
vam a nossa conduta. Junto com 
alguns Tikúna iam espiar eu to-
mar banho nos finais de tarde 
nas águas tranquilas do igarapé.

O sistema social Tikúna se 
divide em metades exogâmicas 
e anônimas. Estão organiza-
dos em grupos clãnicos patrili-
neares, identificados uns com 
aves, outros com plantas (RCO, 
1964).

A VISITA AO 
SERINGALISTA

Para entrevistar o empresário 
seringalista, A.A. de Almeida, 
que fora informado de nossa via-
gem e nos aguardava, viajamos 
em uma lancha a motor. A noite 
pousamos em uma venda de um 
não índio. A embarcação percor-
reu o rio Solimões, durante dois 
dias, até alcançarmos o seringal. 
Foi uma experiência inesquecí-
vel, as margens do rio ficavam 
distantes uma da outra, era uma 
imensidão de águas, vimos uma 
ilha no meio do rio, de terra ar-
rastada durante a cheia, uma 
preguiça em uma árvore, não iria 
sair dali, provavelmente morreria 
no amontoado de terra.

Durante o percurso aproveitei 
para escrever cartas para meu 
pai e ao Prof. Loureiro Fernan-
des, longas cartas. Descrevi as 
emoções de estar percorrendo 
o rio Solimões, uma paisagem 
diferente de tudo que eu conhe-
cia. A imensa floresta com seus 
distintos habitantes, cobras, on-
ças, jacarés, preguiças, e o tran-
quilo Igarapé Mariuaçú, onde 
viviam os Tikúna, eram locais 
bem diferentes para uma antro-
póloga do Sul.

O sistema clãnico eu só co-
nhecia pela leitura de obras de 
estudiosos. Estava diante de um 
povo de língua tonal, explorado 
pelos seringalistas, pelos políti-
cos da região, por líderes reli-
giosos. O SPI atendia os índios 
de modo precário. Fomos bem 
recebidos pelo seringalista ido-
so. Dormimos em redes, fize-
mos boas refeições.

As mulheres preparavam as 
comidas e serviam as pessoas. 
A única mulher convidada para 

sentar à mesa fui eu. O sistema 
era de domínio dos homens. 
Regressamos dessa visita que 
se constituiu em um impor-
tante contato do Prof. Roberto 
Cardoso com o proprietário do 
seringal. A.A. foi entrevistado e 
colocou à disposição do pesqui-
sador documentos que foram li-
dos e anotados em diário. Ainda 
passamos alguns dias no Igara-
pé Mariuaçú e regressamos para 
Manaus.

Do igarapé onde vivem os 
Tikúna fomos de canoa movida 
a remo, conduzida pelos indíge-
nas até Benjamin Constant. Saí-
mos com bom tempo, na meta-
de do percurso um temporal se 
formou e o rio ficou nervoso. Os 
Tikúna tiveram de cuidar para a 
canoa não ser atirada contra a 
margem e virar. Minha tarefa foi 
retirar com uma cuia a água que 
penetrava na canoa. Fiquei preo-
cupada com o nosso material de 
campo, felizmente estava bem 
acondicionado e não molhou.

De avião catalina fomos até 
Manaus onde Édison me aguar-
dava para visitarmos Belém, Re-
cife, Fortaleza e Salvador. Che-
gamos no Rio de Janeiro felizes 
com a viagem. 

Para mim foi uma oportuni-
dade importante conhecer uma 
etnia localizada na Amazônia, 
aprender a fazer investigação de 
campo, ser treinada por Roberto 
Cardoso um exemplar professor/
pesquisador.

EXPERIÊNCIA COM 
OS KAINGANG

Nas minhas pesquisas entre 
os Kaingang pude aplicar os 
conhecimentos adquiridos, em 
aulas, cursos e defesas de teses 
que defendi em concursos pú-
blicos para adquirir o título de 
Docente Livre e de Professor 
Titular de Antropologia. Utilizei 
o que aprendi durante 62 anos 
de realizações, em encontros, 
publicações, laudos antropoló-
gicos que elaborei sobre as et-
nias indígenas do Sul do Brasil. 
lamentável saber que o País se 
encontra tomado pelo covid-19, 
etnias indígenas estão perdendo 
seus membros, devido a falta de 
apoio de órgãos públicos priva-
dos, não se tem perspectiva de 
quantos vão sobreviver, seja de 
não índios e de povos indíge-
nas. A expectativa dos brasilei-
ros é que profissionais da saúde 

encontrem uma vacina.
Na Inglaterra, em Oxford há 

um grupo de cientistas, pesqui-
sadores de alto nível empenha-
dos em produzir a vacina. Vo-
luntários estão sendo testados 
sobre as vacinas. No Brasil há 
cientistas pesquisando. Milhões 
de pessoas aguardam a vacina. 
Há novas formas de conduta, de 
encarar a realidade. Nas aldeias 
pajés, curandeiros usam plantas 

das matas para tentar a cura dos 
infectados.

Curitiba, julho de 2020

---------------------------
(*) CECÍLIA MARIA VIEIRA HELM, é 
antropóloga curitibana, especialista em 
etnologia indígena. Professora titular 
aposentada da UFPR, Helm foi professora 
do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social da UFPR. Tem realizado 
pesquisa sobre relações interétnicas entre 
índios e não índios no Sul do Brasil, sobre 

povos indígenas e projetos hidroelétricos 
no Paraná e se especializou na elaboração 
de laudos periciais antropológicos sobre 
disputas de terras indígenas.
Helm publicou diversas obras, e capítulos 
de obras, sobre povos indígenas e usinas 
hidroelétricas. Publicou igualmente laudos 
periciais antropológicos sobre os Kaingang 
e os Guarani, nomeadamente a respeito de 
disputas de terras indígenas.
Em maio de 2011, Helm tomou posse na 
Academia Paranaense de Letras, sendo a 
quarta ocupante da cadeira de número 39. 
(Fonte: Wikipédia)

Povo Kaingang do Toldo Imbú, em Abelardo Luz, SC
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Medo e insegurança

Há um sentimento muito 
importante de perda de 

dignidade humana, de 
abandono

Denis Lerrer Rosenfield (*)

O cenário da pandemia é o da incerteza, não se sabe exata-
mente quando será o seu fim e, quando vier, como se voltará 
ou não à normalidade anterior. E mesmo lá a experiência atual 
ainda se fará fortemente presente, veiculando seus próprios va-

lores. Neste meio tempo, estamos vivendo uma situação que, apesar de ser 
dita transitória, está se constituindo numa nova normalidade. É o aprendiza-
do de algo novo.

Na vivência desta nova normalidade, os valores estão sofrendo profunda 
mutação. Os fatores são múltiplos: 

1) as pessoas estão mais reclusas, isoladas, voltadas para seus núcleos 
familiares, matrimoniais ou de amizade; 

2) enquanto a vida familiar e matrimonial é presencial, a vida profissional 
é virtual, estabelecendo dois tipos de comunicação e de relacionamento; 

3) ao saírem, as pessoas usam máscaras, mantêm distância umas das ou-
tras, o que significa que o outro é uma ameaça, alguém que pode transmitir 
a doença e, talvez, a morte; 

4) a própria noção de consumo sofre forte transformação, porque a aten-
ção se volta para o necessário para viver nestas circunstâncias, e não para o 
que passa a ser considerado supérfluo; 

5) as pessoas passam a se vestir mais simplesmente, com menor preocu-
pação com a aparência, estabelecendo uma distinção entre a vestimenta 
presencial e a virtual, ou mesmo uma tomando o lugar da outra.

A linha divisória, aqui, é o medo da morte, que pode acontecer a qualquer 
momento pela ação de um inimigo invisível, mas bem real, o coronavírus, 
que a qualquer momento pode atacar. O medo da morte comunica-se, assim, 
a outra pessoa, vista como uma ameaça, por mais que a estimemos, amemos 
ou a desprezemos. A cara do outro, por sua vez, é uma máscara. Não assusta 
como num filme de terror, porém não deixa de aterrorizar, na medida em que 
ela é vista como uma proteção contra um inimigo que ali pode estar.

As pessoas querem distância umas das outras, diferentemente do que 
acontecia antes da pandemia, quando havia a proximidade, o cumprimento 
e o toque. É o medo que estipula a distância. Vejamos algumas situações: 

1) uma criança verá na outra, na escola, não mais somente um(a) colega 
ou amigo(a), mas alguém também ameaçador. Quais serão os reflexos disso 
mais adiante? 

2) Num shopping ou numa loja de rua, a relação estabelecida não é somen-
te a de compra e venda, produto e consumo, mas de desconfiança. Posso con-
fiar que as mãos do(a) vendedor(a) estão limpas? Será que sua máscara tem a 
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espessura suficiente de proteção? 
Estará ela higienizada? 

3) Num ponto de ônibus ou 
num metrô, as pessoas olham 
desconfiadas umas para as ou-
tras, como se o local e o veículo 
pudessem ameaçá-las. 

4) Como se faz um namoro 
nestas circunstâncias, como as 
pessoas se aproximam, se a dis-
tância deve ser a regra? As pes-
soas passarão a pedir testagem 
antes de estabelecerem uma 
relação? E quanto tempo vale a 
testagem? Como ficam o beijo e 
a relação sexual? 

5) Sob quais condições de con-
fiança se compra um imóvel num 
estande, se a desconfiança ali 
predominar? De um lado, a pes-
soa deve ter confiança ao com-
prar um imóvel, de outro, porém, 
se vê na desconfortável situação 
de desconfiar do vendedor. 

6) Como fica o compareci-
mento a um templo, a uma igre-
ja, se olho com desconfiança 
para o lado, para a frente e para 
trás, verificando se as distâncias 
de proteção sanitária são cum-
pridas no momento mesmo em 

que a pessoa se entrega à ora-
ção e a Deus? 

As pessoas estão muito mais 
inseguras. Algumas perdendo o 
emprego, outras sofrendo redu-
ção salarial, outras trabalhando 
só na metade do tempo. O de-
semprego e a queda da renda, 
numa situação de pandemia, 

são em muito agravados, por-
que as pessoas se sentem ain-
da mais desguarnecidas. Como 
vão conseguir um novo traba-
lho nesta situação? Qual o risco 
de sair de casa para buscar um 
novo emprego? Como alimen-
tar os seus? Há um sentimento 
muito importante de perda de 

dignidade humana, de abando-
no, o que se traduz não apenas 
psicologicamente, mas também 
familiar e existencialmente.

Os núcleos familiares são mui-
to diferentes entre si. Uns consti-
tuem casais heterossexuais com 
filhos numa situação econômi-
ca estável. Outros numa condi-

ção econômica precária. Outros 
constituem casais homossexuais. 
Outros têm relações amorosas 
abertas, acostumados com ou-
tro tipo de vida social, e assim 
por diante. Isso significa que os 
sentimentos que nascem de tais 
relações podem ser moralmente 
mais elevados quanto mais bai-
xos, uns baseados em Eros, ou-
tros em Tânatos, outros na solida-
riedade, outros na agressividade. 
Tais valores e formas de conduta 
se reconfiguram diferentemente 
em pandemias, nesta nova nor-
malidade, dadas as condições de 
reclusão, medo, desconfiança e 
insegurança.

Nas sociedades modernas, as 
pessoas estão muito voltadas para 
si mesmas, na busca do desejo, 
na procura incessante do prazer, 
nos entretenimentos que podem 
extrair da vida. O que acontece, 
porém, se outras dimensões da 
vida/morte se fazem presentes? E 
se as pessoas aprenderam a viver 
diferentemente? 

(*) DENIL LERRER ROSENFIELD é 
professor de filosofia na UFRGS. E-mail: 
denisrosenfield@terra.com.br
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Aprovado no Senado Federal no dia 
30 de junho, o Projeto de Lei (PL) 
2.630/2020, que cria a Lei Brasilei-
ra de Liberdade, Responsabilidade e 

Transparência na Internet, começou a tramitar na 
Câmara dos Deputados. Apelidado de lei das fake 
news, o projeto abriu a semana sendo discutido 
em painéis públicos organizados pela própria Câ-
mara. Melhor assim. Como alertou editorial do 
Estado publicado na terça-feira (Prudência com as 
fake news), “é essencial que a Câmara faça uma 
profunda e serena discussão a respeito do texto 

aprovado pelos senadores”. O editorial advertiu 
também que “o açodamento e o populismo po-
dem causar grandes estragos”.

De saída, reconheçamos que durante a tramita-
ção no Senado o PL melhorou. Delírios corporativis-
tas como o de punir quem “ridicularizasse” os polí-
ticos caíram fora. Medidas que afrontavam direitos 
fundamentais foram expelidas. O índice de malu-
quices diminuiu, mas o PL ainda não está bom.

Algumas passagens assombram como portais 
das trevas. Há trechos que dão a impressão de 
que, na implantação da lei, virá uma autoridade Eugênio Bucci (*)

Caminho certo é coibir os 
abusos. Errado é definir 
por lei o que é verdade 
ou mentira

Enganos e 
desenganos 
na lei das 
‘fake news’ O Senado aprovou o projeto de 

lei de combate às fake news em 
sessão deliberativa remota
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(ou uma autoridade delegada) com po-
deres para arbitrar sobre o que é verdade 
e o que é mentira. O artigo 4.º, inciso 
II, fala em diferenciar o que é humor do 
que não é. Sejamos francos: quem vai 
estabelecer a distinção entre uma fraude 
informativa e uma piada de mau gosto? 
O artigo 6.º, parágrafo 1.º, tenta resguar-
dar “a manifestação artística, intelectual 
ou satírica” das ações que vedarão as 
“contas inautênticas”. Ora, quem dará a 
palavra final sobre o que é o quê?

Fora isso, ficaram no texto possíveis 
riscos para a privacidade. São riscos me-
nores do que aqueles que o Senado já cui-
dou de varrer, mas não são desprezíveis. 
O advogado Francisco Brito Cruz, diretor 
do InternetLab, aponta alguns deles no ar-
tigo 7.º e, especialmente, no artigo 10.º, 
que tratam da identificação do usuário. É 
preciso mudar a redação desses artigos.

O PL ainda esconde brechas que guar-
dam possíveis ameaças aos pilares fun-
damentais da internet – neutralidade de 
rede, privacidade e liberdade de expres-
são –, já consagrados na legislação em 
vigor. Se não forem corrigidas, essas bre-
chas poderão dar cobertura, no futuro, a 
arbitrariedades de autoridades ou, pior 
ainda, a efeitos colaterais de uma autorre-
gulação que venha a ser mal regulada. Se 
os conglomerados monopolistas das mí-
dias digitais (como Facebook/WhatsApp 
e Google, por exemplo) forem investidos 
pela lei de poderes hipertrofiados, pode-
remos despencar numa terceirização da 
censura. Não subestimemos os piores 
cenários: como sabemos por experiência 
própria, pesadelos costumam virar reali-
dade quando os legisladores erram.

A lei das fake news tem pontos positi-
vos, claro, mas também tem uma carga 
ácida de alucinações legifobéticas. Que-
rer responsabilizar as plataformas sociais 

pelos conteúdos que qualquer um pode 
postar, como se as plataformas fossem pu-
blicações jornalísticas, é um delírio. Um 
Facebook da vida pode ser um veículo 
publicitário (arrecada bilhões de reais com 
anúncios de todo tipo, drenando de modo 
insidioso a maior parte das verbas publi-
citárias que antes iam para empresas jor-
nalísticas), mas não é, nem de longe, um 
órgão de imprensa. Uma plataforma social 
é um ambiente de comunicações em rede, 
um ambiente dentro do qual coexistem 
páginas de milhões de órgãos de impren-
sa. Não há como culpar o ambiente por 
tudo o que se pronuncia dentro dele. Exigir 
que as plataformas controlem com rédea 
curta o que seus usuários dizem equivale 
a transformá-las num Ministério Global da 
Verdade, num grau de totalitarismo que 
nem George Orwell ousou imaginar.

Isso tudo não significa que não deva 
existir lei nenhuma. Estão equivocados 
os que dizem que o velho Código Penal, 
com a tipificação dos crimes de calúnia, 
injúria e difamação, dará conta de barrar 
o pandemônio desinformativo em que se 
converteu a internet. Se o Código Penal 
resolvesse tamanha monstruosidade, as 
leis nacionais de porte de armas barra-
riam a corrida armamentista das ogivas 
nucleares. Admitamos: uma bomba atô-
mica fere mais que uma garrucha enfer-
rujada, do mesmo modo que a indústria 
(ilegal) da desinformação é incompara-
velmente mais danosa que uma injúria.

Enfim, os conglomerados precisam ser 
regulados, ou seguirão mandando e des-
mandando sobre os fluxos e contrafluxos 
da informação e da desinformação, sem 
prestar contas a ninguém. A questão é: 
como regulá-los?

Os parlamentares mais atentos já per-
ceberam o caminho que pode dar certo – 
e já desconfiam daquele que vai dar erra-

do, com absoluta certeza. Nos artigos em 
que tem foco nas práticas indevidas (os 
chamados comportamentos abusivos), o 
PL encontra sua vocação. Quando en-
frenta o uso ilegal de robôs, as contas 
fraudulentas, os disparos em massa clan-
destinos, acerta o alvo. Por outro lado, 
quando envereda por exegeses de “con-
teúdos”, erra estrondosamente. O cami-

nho certo é coibir os comportamentos 
abusivos. O caminho errado é definir por 
lei o que é verdade e o que é mentira.

Se tiverem mais sabedoria que pressa 
desmedida, os deputados farão um bom 
serviço.

(*) EugêNIO BuCCI, jornalista, é professor da 
ECA-USP

FAKE NEWS
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Negacionistas” são 
pessoas que se re-
cusam a aceitar a 
realidade, adotando 

posições que não têm valida-
ção ou experiência histórica. A 
História está, de fato, cheia de 
exemplos de “negacionistas”.

Se os reis da Espanha e Por-
tugal fossem “terraplanistas” – 
como era a Igreja Católica na 
época –, não teriam financiado 
a viagem de Cristóvão Colombo 
que descobriu a América ao ten-
tar atingir o Oriente, nem Cabral 
teria descoberto o Brasil.

Apesar disso, no Brasil está 
surgindo um número inquietan-
te de negacionistas. Um deles é 
o próprio presidente da Repúbli-
ca, que – nas palavras insuspei-
tas do seu ex-ministro da Justiça, 
Sergio Moro – é um “negacionis-
ta” no que se refere à pandemia 
do coronavírus, descrevendo-a 
como uma “gripezinha”, mesmo 
diante da evidência aterradora 
de mais de mil mortes por dia. 
Além disso, encontra pretextos 
para argumentar que os núme-
ros de mortes são “exagerados” 
e manipulados pelos opositores 
políticos.

A realidade é bem outra, 
como se sabe: morrem no Brasil 
por ano cerca de 1,3 milhão de 
pessoas por todo tipo de doen-
ças, como câncer, problemas 
cardíacos e outras, além de aci-

dentes de trânsito, homicídios e 
suicídios. Isso significa cerca de 
3.500 mortes por dia. A covid-
19 aumentou esse número para 
cerca de 5 mil óbitos por dia.

Há duas razões para que 
pessoas (ou agentes públicos) 
adotem posições “negacionis-
tas”: ignorância pura e simples 
ou má-fé (interesse material ou 
político). A segunda hipótese é 
exemplificada pelo que acon-
tece com a indústria do tabaco, 
que lutou (e ainda luta) desespe-
radamente para evitar a redução 
dos fumantes, usando argumen-
tos anticientíficos para negar a 
evidência de que fumar é uma 
causa importante de câncer de 
pulmão.

O caso da covid-19 é mais 
complexo e mistura ignorância 
e má-fé. Há “negacionistas” de 
direita e de esquerda. Os presi-
dentes dos Estados Unidos e do 
Brasil populistas de direita recu-
saram-se a levar a sério o pro-
blema para agradar à sua base 
eleitoral, com resultados dramá-
ticos em número de mortes. Em 
contraste, o primeiro-ministro da 
Hungria e o presidente da Tur-
quia, ambos também de direita, 
adotaram confinamento severo 
e contiveram a propagação da 
doença nos seus países. O mes-
mo fez o presidente da Argenti-
na, que é de esquerda. Já o pre-
sidente do México, igualmente 

de esquerda, 
não o fez, 
com resulta-
dos perversos 
para a popu-
lação do seu 
país.

Sem a liderança do governo 
federal não é possível ter uma 
política eficaz de combate ao 
vírus. No Brasil, a responsabili-
dade de governadores e prefei-
tos é “concorrente” à do gover-
no federal, o que não o exime 
de exercer a liderança, como, 
aliás, o ex-ministro Mandetta, 
da Saúde, conseguiu fazer até 
ser demitido.

Outro exemplo de “nega-
cionismo” no atual governo 
é o tratamento da questão da 
Amazônia, que destruiu a ima-
gem positiva que tínhamos no 
exterior e pode acabar por pre-
judicar seriamente as nossas 
exportações. Não reconhecer 
a realidade do desmatamento 
crescente da Amazônia nos últi-
mos anos (documentada por ór-
gãos do próprio governo, como 
o Inpe) é não só um absurdo, 
mas prejudicial ao País.

Já enfrentamos esse problema 
no passado, em duas ocasiões 
em que o desmatamento ilegal e 
predatório foi reduzido sem que 
fossem prejudicadas as ativida-
des econômicas. O exemplo 
mais conhecido é o da redução 

dramática do desmatamento en-
tre 2007 e 2012, mesmo com o 
aumento do volume e do preço 
da soja e da carne exportadas. 
Um exemplo anterior a esse se 
verificou entre 1988 e 1992, no 
final do governo Sarney e du-
rante o governo Collor.

Nos dois casos, o que acon-
teceu foi a adoção de uma po-
lítica clara na Presidência da 
República que motivou e até 
constrangeu os governos esta-
duais e municipais a participa-
rem do esforço de redução do 
desmatamento. A integração 
das ações do Ibama com a Po-
lícia Federal e polícias ambien-
tais dos Estados, com o amplo 
apoio da imprensa e de muitas 
organizações não governamen-
tais, deu resultados.

Foram essenciais nesse pro-
cesso as ações de inteligência 
capazes de detectar com ante-
cedência os atos predatórios, e 
não simplesmente correr “atrás 
do prejuízo” e enviar força po-
licial ou militar quando o des-
matamento já se consumou. 
O papel do Ibama mostrou-se 
essencial nos dois casos des-

critos acima.
O “negacionismo” do gover-

no atual no caso do desmata-
mento – diferentemente do caso 
da covid-19 – não parece dever-
se apenas à ignorância e ao po-
pulismo, mas tem base política 
em parte do setor agropecuário, 
que se mostrou insatisfeito com 
restrições à expansão da ocupa-
ção da Amazônia decorrentes 
do Código Florestal.

Essa visão não é unânime no 
setor agropecuário, que reco-
nhece que melhores tecnologias 
permitiriam aumentar a produ-
tividade de soja, milho e outros 
produtos sem avançar em áreas 
públicas ou “griladas”. No caso 
da pecuária, adensar a forma de 
criar os rebanhos também faz sen-
tido técnica e economicamente, e 
isso poderia ser acelerado.

Desmatar a Amazônia não é 
um “problema cultural”, como 
argumentam alguns. É um pro-
blema de transgressões que de-
vem ser coibidas.

(*) JOSÉ gOLDEMBERg é professor 
emérito da USP, foi ministro do meio 
ambiente

‘Negacionismo’ 
e políticas 
públicas
O próprio presidente é um ‘negacionista’, o que 
causa grandes prejuízos na saúde e na economia

José Goldemberg (*)
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Em palestra de encer-
ramento do Seminário 
Internacional de Liber-
dade de Expressão, em 

São Paulo, há exatos oito anos, 
o então presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro 
Carlos Ayres Britto, fez uma vi-
brante defesa da liberdade de 
imprensa e de expressão. Eu fui, 
juntamente com o jurista Ives 
Gandra Martins, um dos promo-
tores do evento.

Eram tempos de governos pe-
tistas. Surgiam aqui, ali e acolá 
ameaças às liberdades. O semi-
nário teve papel importante na 
reafirmação da defesa de valo-
res inegociáveis: liberdade de 
imprensa e de expressão.

Ayres Britto foi contundente. 
Seu discurso não deixou margem 
para interpretações ambíguas: 
“Onde for possível a censura 
prévia se esgueirar, se manifes-
tar, mesmo que procedente do 
Poder Judiciário, não há pleni-
tude de liberdade de imprensa”. 
Para o então presidente do STF, 
o confronto de interesses entre 
o livre exercício do jornalismo 
e o direito à privacidade, por 
exemplo, “inevitavelmente” se 
dará. Brito garantiu, porém, que 
nossa Carta Magna estabelece a 
prioridade à livre expressão ante 
o direito à privacidade: “A liber-
dade de imprensa ocupa, na 
Constituição, este pedestal de 
irmã siamesa da democracia”. 

Cerco às 
liberdades
Não se levanta uma democracia com a 
ferramenta autoritária da ditadura: a censura

Carlos Alberto Di Franco (*)

do mundo político.
É o mesmo, rigorosamente, 

que o STF busca com o seu in-
quérito para apurar “atos contra 
a democracia”. Na contramão 
da Constituição, assumindo o 
papel de polícia, promotor e 
juiz da própria causa, a Corte 
Suprema vai minando as garan-
tias básicas do cidadão – da li-
berdade de expressão ao direito 
de defesa.

O Supremo Tribunal não tem 
histórico de combate à criminali-
dade do andar de cima. Alguém 
se lembra de algum delinquente 
da chamada “elite” política que 
tenha sido condenado pelos 
ilustres ministros do STF? Nin-
guém. No entanto, armados de 
uma celeridade incomum inves-
tem contra os “perigosíssimos 
criminosos” da internet. Gente 
presa por determinação de um 
ministro da Corte Suprema, e 
sem culpa formada, escancara 
uma face perigosa do autorita-
rismo judicial.

Soma-se a tudo isso o des-
manche da Operação Lava Jato. 
Na verdade, a guerra declara-
da da Procuradoria-Geral da 
República contra a força-tarefa 
de Curitiba está apenas come-
çando. Vem aí o desmonte de 
uma operação anticorrupção 
que ganhou fama mundo afora, 
mobilizou o Brasil e, com a pri-
são de um ex-presidente, de ex-
governadores, de um ex-presi-
dente da Câmara e dos maiores 
empresários do País, acendeu a 
esperança de que a lei valeria 
para todos. O sonho do fim da 
impunidade começa a ruir. 

É claro que eventuais exces-
sos da Lava Jato devem ser cor-

rigidos. É evidente que as redes 
sociais não podem ser um terri-
tório sem valores. Mas nada dis-
so será alcançado por meio de 
interesses corporativos que, no 
fundo, pretendem apenas con-
solidar privilégios que confron-
tam a cidadania.

Não defendo, por óbvio, a 
irresponsabilidade nas redes so-
ciais. Afinal, tenho martelado, 
teimosa e reiteradamente, que a 
responsabilidade é a outra face 
da liberdade. Não sou contra 
os legítimos instrumentos que 
coíbam os abusos da internet. 
Mas eles já existem e estão pre-
vistos na legislação vigente, sem 
necessidade de novas interven-
ções do Estado.

O que fazer quando a política 
se transforma em plataforma de 
banditismo? O que fazer quando 
políticos se lixam para a opinião 
pública? Só há um caminho: in-
formação livre, independente e 
plural. E sem nenhuma forma 
de controle ilegítimo, tanto na 
imprensa tradicional quanto nas 
redes sociais. Não se constrói 
um país com mentira, casuísmo 
e esperteza. Não se levanta uma 
democracia com a mesma fer-
ramenta autoritária usada pela 
ditadura: a censura.

Controles e regulação são 
apenas eufemismos que ocul-
tam o que, de fato, se pretende: 
uma Nação ajoelhada diante de 
comportamentos autoritários. 
Você, amigo leitor, pode e deve 
se manifestar. Com respeito, 
mas com firmeza. O Brasil não 
quer isso.

(*) CARLOS ALBERTO DI FRANCO, 
jornalista. E-mail: difranco@ise.org.br

Eu jamais podia imaginar que 
passados poucos anos as ame-
aças às liberdades viriam não 
dos petistas, mas de importan-
tes instituições da República: o 
Congresso Nacional e o Supre-
mo Tribunal.

O projeto dessa Lei da Li-
berdade, Responsabilidade e 
Transparência na Internet (ou 
lei das fake news), que acaba de 
ser aprovado pelo Senado por 
44 votos favoráveis e 32 contrá-
rios, e segue para apreciação da 
Câmara dos Deputados, é um 
exemplo da corrosão programa-
da da liberdade de expressão.

O Congresso, aparentemente, 
pretende proteger a sociedade 
do mau uso da internet. Muita 
desinformação e falsidade explí-
cita corre solta no mundo digital. 
É um fato. Mas o remédio para 
combater os crimes e abusos já 
existem: estão previstos há 80 
anos no Código Penal Brasileiro, 
com penas de multa, detenção ou 
reclusão. São a calúnia, a difama-
ção e a injúria. Existe, além disso, 
um leque de punições cíveis para 
quem causar danos por dizer 
mentiras, fazer insultos ou espa-
lhar falsidades. Como salientou 
recentemente J. R. Guzzo, “por 
que, então, criminalizar o que 
está nas redes sociais, quando 
tudo o que se pode fazer de mal 
pela palavra já é crime?”.

O objetivo oculto da lei das 
fake news é amedrontar, censu-
rar a liberdade de expressão e 
de opinião e criar uma couraça 
protetora para os representantes 

“O projeto dessa Lei da Liberdade, 
Responsabilidade e Transparência na 
Internet (ou lei das fake news), que 
acaba de ser aprovado pelo Senado por 
44 votos favoráveis e 32 contrários, 
e segue para apreciação da Câmara 
dos Deputados, é um exemplo da 
corrosão programada da liberdade de 
expressão.”
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EDUCAÇÃO

Carlos Decotelli ficou 
só cinco dias como 
ministro da Educa-
ção. Nomeado, não 

tomou posse oficialmente. Numa 
de suas entrevistas, causou-me 
boa impressão, pois mostrou 
capacidade de argumentação e 
conhecimento de questões do 
ministério – onde já havia tra-
balhado –, nas quais pretendia 
focar sua atenção. Perguntado 
sobre a questão ideológica, disse 
que não era sua especialidade e 
não ia cuidar disso. 

Saiu por causa de problemas 
ligados ao seu currículo acadê-
mico. Disse ter um doutorado 
pela Universidade Nacional de 
Rosario, na Argentina, mas seu 
reitor negou que ele fosse dou-
tor, pois faltou aprovar a tese 

exigida para obtenção do título. 
Também disse ter um pós-dou-
torado na Alemanha, pela Uni-
versidade de Wuppertal, cujo 
reitor também negou essa con-
dição. Ademais, não poderia ter 
um pós-doutorado se não era 
doutor. Afirmou, e insiste nisso, 
que era professor da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), mas esta 
informou que não é bem assim – 
voltarei ao assunto mais à frente. 
Também foi acusado de plágio 
ao escrever sua dissertação de 
mestrado, concluído na mesma 
fundação, e espero que tenha a 
oportunidade de se defender.

Diante da péssima repercus-
são dessas notícias, Decotelli 
acabou pedindo demissão. Se-
gundo o noticiário, ele o fez a 
pedido do presidente Bolsona-

ro, que teria temido outra re-
percussão negativa se demitisse 
o único ministro negro de seu 
governo.

Decotelli falhou, assim, ao 
apresentar inverdades sobre seu 
currículo, e entendo necessário 
criar regras bem definidas para 
evitar ocorrências desse tipo. 
Começo pela titulação que lhe 
atribuí no título deste artigo. To-
mei conhecimento dela ao cui-
dar do meu doutorado nos Esta-
dos Unidos. Ph.D. vem do latim 
philosophiae doctor, e com essa 
abreviação lá são chamados os 
doutores acadêmicos. Quando 
seguida de ABD, ou all but dis-
sertation, significa ser um candi-
dato ao título, que concluiu as 
várias exigências do programa, 
menos a tese, lá chamada de dis-

O caso Decotelli (Ph.D. ABD) 
e titulações acadêmicas mal 
definidas
Títulos nessa condição podem transformar-se em ‘fake news’ quando 
avaliados com rigor

Roberto Macedo (*)

sertação. Assim, enquanto não 
aprovada, há quem se intitule 
Ph.D. ABD. Tal adendo deveria 
ser adotado no Brasil. Pensei em 
chamá-lo de “exceto tese”, mas 
a abreviação ficaria Dr. ET, e não 
cairia bem. Outro seria ST, ou 
“sem tese”. De todo modo, o im-
portante seria adotar um adendo 
sobre essa condição.

Ainda sobre o Ph.D. ABD, 
soube de economista que fi-
cou nessa situação e dela não 
saiu, desistindo da tese. Certa 
vez, deu-me um cartão de vi-
sitas onde constava essa titula-
ção com adendo. Perguntei-lhe: 
como você põe isso no cartão? E 
sua resposta foi: “Você quer que 
eu perca um título? E há gen-
te aqui que acha que o ABD é 
mais um”.

Quanto à condição de pro-
fessor da FGV, e também con-
forme o noticiário, a instituição 
negou que Decotelli fosse pro-
fessor efetivo ou pesquisador 
de suas escolas, embora tenha 
atuado como professor colabo-
rador, mas apenas nos cursos 
de educação continuada e nos 
programas de formação de exe-
cutivos. Ou seja, é inegável que 
deu aulas lá. E desde 1986, se-
gundo ele. Uma regra para situ-
ações desse tipo seria distinguir 
entre professor da instituição e 
professor na mesma escola, com 
a segunda condição cobrindo o 
caso Decotelli.

Sobre o pós-doutorado, não é 
título conferido por universida-
des, mas a menção desse status 
é comum em currículos acadê-
micos. Usualmente, o próprio 
interessado toma a iniciativa 
de realizar um programa desse 
tipo, buscando outra institui-
ção que possa acolhê-lo por um 
período. Mas para ser uma cre-
dencial deveria ser exigido um 
objetivo, e que fosse cumprido. 
Passei por um programa assim 
em Cambridge, na Inglaterra, 

com o propósito, cumprido, de 
escrever um livro, e a universi-
dade local acolheu-me como 
visitor to the faculty, ou visitan-
te de uma das suas faculdades, 
onde assistia a seminários, aulas 
e outros eventos, além de ter 
acesso às bibliotecas e partici-
par do convívio social com pro-
fessores e alunos.

Há gente que faz um pós-
doutorado sem objetivo espe-
cífico e se intitula pós-doutor, 
ou até professor visitante, o que 
pode dar a impressão de que, 
então, foi professor. A expressão 
visitor to the faculty parece ado-
tado para evitar interpretações 
desse tipo, o que ocorre com 
visiting professor, o professor vi-
sitante. Neste caso caberia outra 
exigência: se deu aula, explicar 
de quê, onde e quando. Quanto 
a isso Decotelli falhou de novo, 
pois poderia ter dito apenas que 
ficou um período na Universi-
dade de Wuppertal e o que lá 
fez de concreto.

A Plataforma Lattes (lattes.
cnpq.br), de currículos aca-
dêmicos, foi criada 1999 pelo 
Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq), a partir de expe-
riências anteriores. Tem o nome 
em homenagem ao físico Cesare 
Lattes, um dos maiores cientistas 
brasileiros e que chegou perto 
do Prêmio Nobel. Desde então 
ela se tornou padrão para apre-
sentar, arquivar e acessar esses 
currículos. O texto é inscrito por 
seu titular, e seria prudente ado-
tar regras como as apontadas 
para que depois não se alegue 
o “eu não sabia”, tanto pessoal 
como institucionalmente. Titu-
lações mal definidas podem se 
transformar em fake news quan-
do avaliadas com rigor.

(*) ROBERTO MACEDO, economista 
(UFMG, USP e HARVARD), professor sênior 
da USP, é consultor econômico e de ensino 
superior

“Há gente que faz um pós-
doutorado sem objetivo específico 
e se intitula pós-doutor, ou até 
professor visitante, o que pode 
dar a impressão de que, então, foi 
professor.”
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Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio Bagozzi, Curso de Filosofia dos 
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de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral da Liturgia), Paróquia Bom Pastor 
(Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto Boqueirão), em Curitiba; 
São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela São Miguel 
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Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Há diferença de uso entre os dois ad-
jetivos, sim:

PRÓXIMO é usado para indicar aquilo 
que se segue ou acontecerá numa situa-
ção futura; trata-se do seguinte ao atual, 
de fato posterior ao momento em que se 
escreve ou fala:

Poderias ficar em silêncio pelo menos 
nos próximos dois minutos?

Na próxima semana iremos a Brasília 
cumprimentar o presidente eleito.

O diretor quis ver o novo regimento, 
pelo qual deve pautar suas próximas 
ações.

Este número da revista já está fechado 
– seu artigo sairá no próximo.

E 2008 chega ao fim. O que nos trará 
o próximo ano?

SEGUINTE quer dizer subsequente, 
posterior a outro, ou seja, que vem ou 
ocorre depois (de um fato anterior que 
serve de referencial):

Na primeira semana do ano visitamos 
as cidades históricas, retornando ao Rio 
na semana seguinte.

Ignorando o plano, a Secretaria assen-
tou, como estava habituada a fazer, suas 
ações seguintes no quadro de priorida-
des do seu próprio planejamento.

Guga foi bem no primeiro set mas fa-
lhou nos dois seguintes. Assim, não acon-
teceu a partida seguinte, que seria com 
um adversário russo. O tenista espera re-
cuperar os pontos perdidos no próximo 
torneio. [que ainda não aconteceu]

O adjetivo seguinte em geral está re-
lacionado ao tempo passado, mas pode 
ser usado com verbo no futuro desde que 
haja essa relação de sequência a um re-
ferencial anterior:

Seu próximo ato será a escolha dos as-
sessores; o seguinte será sua nomeação.

Primeiramente vamos revogar a por-
taria. O passo seguinte será fixar novos 
juros.

PRÓXIMO E SEGUINTE, 
(NEM) TAMPOUCO

--- Tenho visto as palavras próximo/a e seguinte sendo usadas indistintamente quando a pessoa se refere a tempo. Entendo que há uma diferença sutil entre elas e gostaria 
de saber mais sobre isso. Irene Taitson, Brasília/DF

TAMPOUCO é um advérbio que sig-
nifica também não. Sua grafia vem de 
tam (= tão) + pouco, que em Portugal se 
escreve tão-pouco.

TÃO POUCO, separado, são duas pa-
lavras distintas que querem dizer aproxi-
madamente muito pouco, por exemplo:

Faz tão pouco tempo que estão casa-
dos e já pensam em divórcio.

O salário mínimo compra tão pouco! 
[= tão pouca coisa]

Quanto a NEM TAMPOUCO, não se 
trata de erro, mas sim de recurso linguís-
tico de reforço da negação; não só lhe dá 
mais ênfase como serve de elemento so-
noro de ligação (conectivo) entre as ora-
ções ou partes da oração, sobretudo na 
linguagem falada. Assim, é considerado 
uma alternativa menos formal a tampou-
co, não havendo necessidade de corri-
gir os outros quando falam ou escrevem 
com o acréscimo da negativa. Exemplos:

Não concordamos com a redação do 
anteprojeto. Tampouco aceitamos as 

--- Qual a diferença entre tampouco e tão pouco? Airton Santos, São Paulo/SP
--- Sobre a expressão nem tampouco, gostaria de saber se é erro a repetição da negativa, ou apenas uma questão de estilo ou ênfase. A.K., de Brasília/DF

emendas apresentadas.
O deputado não compareceu às ses-

sões, tampouco justificou sua ausência.
Ela não saiu; eu tampouco.
Não proibimos fumar no jardim nem 

tampouco andar na grama.
A mãe não conseguiu encontrar a bo-

neca que a filha pedira e tampouco viu 
nas lojas um brinquedo ideal para o me-
nino.

Não quis provar o doce, nem tampou-
co teve curiosidade a respeito dos ingre-
dientes.

No Mundo das Palavras 3.264, o 
gramático Celso Luft deu este exemplo: 
“Não lê, (nem) tampouco escreve”, o que 
significa que ele considerava facultativo 
o uso da partícula nem nesse caso.

-------------------------------------------------------------------------------
(*) MARIA TEREZA DE QuEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgu-
la”, “Só Palavras Compostas”, “Língua Brasil – Crase, pronomes & curiosidades” e “Não tropece na redação”.
(www.linguabrasil.com.br)
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CAOS PLANEJADO
Intervencionismo, socialismo, fascismo e 
nazismo
Ludwig von Mises

Caos Planejado foi lançado pela primeira vez 
em 1947. É uma descrição de Ludwig von Mises 
sobre a realidade do Intervencionismo e do 
Socialismo, tanto em suas variantes nacionalistas, 
representadas pelo Nazismo e pelo Fascismo, 
quanto pelo internacionalismo comunista.
Páginas: 305
Preço referência: 55,11

QuEM MANIPuLA OS POVOS INDÍgENAS
contra o desenvolvimento do Brasil
Lorenzo Carrasco, Silvia Palacios

Desde a década de 1980, o Brasil vem sendo alvo 
de incessantes campanhas de pressões políticas 
(ONGs) com o objetivo de manipular as questões 
das causas indígenas para influenciar as políticas 
públicas de ordenação da ocupação física e explo-
ração dos recursos naturais do território nacional, 
para propósitos alheios aos do desenvolvimento 
do País.
Páginas: 211
Preço referência: R$ 50,76

ACOLHER E SE AFASTAR
Relações nutritivas ou tóxicas
Lício de Araujo Vale

Tratar de relações nutritivas ou tóxicas não é 
tarefa fácil. Às vezes, nas relações com o outro, 
enfrentamos situações que nos levam à decepção, 
pois criamos expectativas de cumplicidade e 
esperamos que o outro nos respeite em nossas 
dores. A desarmonia relacional tem início em um 
emaranhado de sentimentos que provoca dúvidas 
sobre estarmos no caminho certo.
Páginas: 87
Preço referência: R$ 18,00

ADEuS À INSÔNIA E ... Zzzzzzzzzz
Rosalba Hernandez

Fruto da colaboração de um neurologista 
especializado em distúrbios do sono com uma 
jornalista conhecida na área da psicologia, a 
obra contém uma análise das causas da falta 
de sono em geral e um conjunto de recomenda-
ções, conselhos e dicas para conciliar o sono, 
terminando com os votos de bons sonhos!
Páginas: 82
Preço de referência: R$ 9,00

A COMuNICAÇÃO QuE NÃO VEMOS
Lucrécia D'Alessio Ferrara

Este livro busca discriminar as dimensões da 
comunicação que interferem na constituição 
política das transformações sociais, com suas 
consequências. Destaca também a relação entre 
os procedimentos metodológicos de observação. 
Esse trabalho poderá atrair a atenção e alimentar 
a reflexão de todos aqueles que se interessam 
pela dimensão cognitiva do exercício político.
Páginas: 168
Preço Referência: R$ 32,00

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Desafios históricos, políticos e práticos
Maria Célia Borges

O presente livro traz uma fundamentação teórico-
crítica relacionada à história de formação dos 
professores no Brasil; uma discussão sobre a 
formação do profissional docente para atender 
ao paradigma da inclusão educacional, que se 
coaduna com a educação de qualidade para todos 
e todas; uma leitura crítica sobre as políticas de 
expansão universitária, especialmente o REUNI.
Páginas: 176
Preço Referência: R$ 21,60

OS REIS TAuMATuRgOS
Marc Bloch

Muito reis foram considerados personagens sa-
grados; pelo menos em certos países, eles foram 
considerados como taumaturgos. Durante longos 
séculos, os reis da França e os reis da Inglaterra 
pretendiam curar, somente com o contato de suas 
mãos, os doentes. Em torno deles, acreditava-se 
normalmente em sua virtude medicinal.
Páginas: 512
Preço referência: R$ 73,10

PSICOLOgIA ANALÍTICA
Joseph Cambray/Linda Carter (Org.)

Este livro tem como intuito conduzir o leitor 
através de vários debates contemporâneos con-
cernentes a conceitos e desenvolvimentos-chave 
neste campo, incluindo-se arquétipos, desenvolvi-
mento humano, consciência, tipos psicológicos e 
sincronicidade. Também atua como uma moldura 
para o desenvolvimento intelectual e organizacio-
nal subsequente da psicologia analítica.
Páginas: 408
Preço referência: R$ 101,15
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BASTA UMA 
CHANCE
PARA PEGAR
CORONAVÍRUS

CORONAVÍRUS MATA

Use máscara 100% 
do tempo, cobrindo 
todo o rosto.

Evite 
aglomerações.

Evite contato
físico.

Permaneça
a 1,5m de distância.

Estamos vivendo o momento 
mais grave da pandemia. 
O coronavírus está no ar 
e em superfícies. Impeça que
ele contagie mais paranaenses. 
FIQUE EM CASA.


