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Nota do Editor

A equipe da Revista  Conhecimento & Cidadania presta  a singela  homenagem ao

Prof. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho.
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O monólogo da besta

O autoritarismo como argumento

Por Leandro Costa

Uma boa forma de falar sobre um tema é mencionando um

exemplo real, mas antes, é necessário contextualizá-lo. Nos últimos

anos surgiram as chamadas agências de checagem de fatos, que se

vendem como instituições isentas, ainda riremos disso no futuro,

capazes  de  analisar  matérias  jornalísticas,  postagens  avulsas  e,

ainda que por incúria, brincadeiras (os chamados memes).

O único objetivo das agências de checagem é calar aqueles

que se manifestam contrários às pautas ditadas por seus senhores,

sem o menor pudor, tais grupos servem abertamente o interesse de

um espectro político e nada mais são que a linha de frente de um

sistema que busca instituir o “ministério da verdade”, nos moldes

do livro 1984 de George Orwell.

Controlando  as  informações,  acreditando  que  isso  é  o  suficiente  para  moldar  a  verdade,  os

senhores  que,  encastelados,  controlam  o  mundo  nunca  sentiram  que  suas  narrativas  poderiam  ser

derrubadas  com  a  apresentação  de  argumentos  mais  verossímeis,  por  isso,  banqueteavam-se

confortavelmente enquanto atiravam migalhas aos que lhes serviam, vassalos que, gratos pelo quinhão

que lhes era dado, não se faziam rogados em espalhar desinformações para aprisionar a consciências dos

demais,  inclusive difamando qualquer um que buscasse libertar-se ou,  ainda pior,  levar a liberdade a

outros.

Distante  da realidade os  profetas da desinformação manipularam a opinião das  pessoas de tal

forma que chegaram a se autointitular “opinião pública”, ainda que ninguém, além dos próprios, lhes

conferisse a procuração para opinar em nome alheio. Até que surgiu a descentralização da informação, as

mídias com conteúdo autônomos, estás que também serviam como forma de propagar ainda mais as

agendas,  pois tinham a capacidade de quebrar o monopólio de determinados veículos,  tirando-lhes o

poder de barganha. Parece confuso, mas não é.

A grande  mídia  controlava  as  informações,  fazendo  com  que  apenas  suas  versões  fossem

propagadas, isso, pela ótica totalitária é um bom negócio, mas, existe a possibilidade de um veículo de

mídia se insurgir contra uma determinada pauta ou, o que seria mais comum, exigir sentar-se à mesa, não
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conformado com migalhas, posto que, sua capacidade de convencimento e manipulação chegara a um

patamar suficiente para que possa forçar sua ascensão a um escalão superior na hierarquia da poder.

Diante de uma chantagem existem duas opções clássicas, ceder ou resistir, a primeira faria com

que os detentores dos meios de comunicação se tornassem mais fortes e, inevitavelmente, assumissem o

controle com o tempo, invertendo assim a relação de senhor e vassalo. No Brasil é fácil observar como a

grande mídia se alimentou do poder de barganha em seu favor, sendo capaz de pressionar autoridades ao

ponto de exigir mudanças estratégicas em políticas públicas. O grupo socialista que mais ocupou espaços

no governa nas últimas décadas chega a creditar sua derrocada ao fato de não ter controlado a mídia,

deixando evidente que ser  refém de um grande grupo de imprensa e  ter  de lidar  com a informação

descentralizada foi,  sem dúvida,  seu maior obstáculo na busca pela hegemonia e,  por conseguinte,  o

controle social e a implantação de uma ditadura.

Resistir à chantagem pode custar o próprio lugar à mesa dos líderes, uma vez que, dependendo da

força real da grande mídia ela poderia derrubar seu alvo. Poder-se-ia afirmar que seria a realidade do

Brasil atual, senão pelo surgimento de vozes independentes que se opõe aos que outrora controlavam o

acesso e distorciam as informações.

Um meio alternativo de lidar com um chantagista é a falsa cessão, em que se atende o pelito do

mesmo mas, aos poucos, tira-se a capacidade de avançar sua intenta, permitindo assim uma vitória parcial

para, posteriormente, enfraquecer e retirar sua força. Em regra, socialistas aplicam tal método em relação
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à  imprensa  e  empresários,  cedendo-lhes  vantagens  com uma mão  e  escravizando-lhes  com a  outra,

quando se veem capturados já é tarde demais.

As  redes  de  informações  descentralizadas,  aparentemente  não  foram  criadas  para  libertar  as

pessoas da grande mídia, sendo uma forma de dar aos detentores do poder alternativas aos controladores

das redes de comunicação, entretanto, o tiro saiu pela culatra, dando a um outro espectro político, que

julgavam já soterrado, um canal para alcançar àqueles que se identificavam com suas crenças e modo de

ver o mundo. Isso sim, libertou as pessoas.

As grandes redes de comunicação, na maioria dos casos, já ocupando seu lugar à mesa, se viu

ameaçada por um discurso com o qual não sabia lidar, que não podia controlar e que desmascarava suas

mentiras, percebendo que poderia ser despejada da  Torre de Marfim  em que se esbanjava no luxo, ou

ainda pior, ser atirada na lixeira dos inservíveis, obliterando-se com o passar dos anos para dar lugar as

pessoas livres.

O monopólio da informação estava ameaçado e as narrativas eram derrubadas uma a uma como a

casa de palha no conto Os Três Porquinhos, haja vista, que construíram sobre a areia e agora criticavam a

erosão, por mais que fosse o inevitável desfecho de sua pérfida trajetória, restou-lhes tentar sobreviver

sem buscar em si próprios a culpa do fracasso, sem assumir que a semente do mal que plantaram agora

lhes gera frutos venenosos.  A decadência da imprensa criou um discurso cada vez mais distantes da

realidade, como se, ao perceberem que a torre desabava no frio solo da verdade, tentassem correr para

cima, porém, quando mais corriam para longe do solo, mais a torre era dragada.

É evidente que as redes sociais podem ser o resultado natural da vontade do público interagir, que

páginas como os antigos bate-papo, orkut e outros tantos podem ter sido substituídas por modelos mais

funcionais ou com maior leque de opções, entretanto, a formação de opinião e manipulação não era tão

evidente  naquele  tipo  de  plataforma,  havia  sim  a  comunicação  bilateral,  mas  nada  que  pudesse

arregimentar seguidores de forma considerável.

Com o advento de redes mais dinâmicas surgem os chamados influenciadores,  indivíduos que

passaram a disputar a atenção do público com as grandes mídias, em um primeiro momento, pode não

parecer grandioso, mas logo perceberam que tais indivíduos poderiam, ao menos, desidratar as grandes

corporações, relegando-as viverem de migalhas. As chamadas BigTech, grandes empresas de tecnologia

que controlam as mídias alternativas e redes sociais passaram a “indicar” conteúdo ao público, o que,

como sempre, teve início de forma sutil e acabou por ficar evidente.

Nas redes  como o YouTube,  que hospeda conteúdo produzido de forma independente,  é  fácil

observar que alguns conteúdos, ainda que não seja um calculo de preferências, são incentivados. Não
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obstante a política nefasta da rede, que permite material semipornográfico e enaltecendo entorpecentes,

mas, não admite que questione-se medidas arbitrárias como o isolamento social. As pautas progressistas

não parecem desagradar as políticas da empresa, que se vale de definições obscuras como “discurso de

ódio”, “negacionismo”, desinformação e outros tantos adjetivos que são incapazes de definir.

Começando pelo discurso de ódio, uma das falácias mais vergonhosas dos tempos atuais,  não

encontra uma definição clara, sendo apenas um escudo para grupos identitários que exploram abertamente

um determinado, ou não tão determinado assim, grupo de pessoas o qual chamam de minorias. Em um

primeiro momento, os defensores de tal tese se socorrem do art. 13, 5 do Pacto de São José da Costa Rica,

“A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial

ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência”, contudo,

tal definição não abarca suas teses transloucadas, de maneira que precisam emendar a norma. Lembrando

as mudanças que as sete regras sofreram no livro A Revolução dos Bichos (Animal Farm) de George

Orwell.

Alguns incluem expressões como “minorias” na definição, outros, dilatam para definir ainda quem

seriam tais minorias, ou ainda mais espantoso, desconsideram o trecho final que trata de discriminação,

hostilidade,  crime  ou  violência  para  considerar  quaisquer  expressões  que  desagradem ou  não  sejam

desejadas  como discurso de ódio.  Nota-se que,  ao incluir  a  expressão extremamente volátil  minoria,

afastam do discurso de ódio agressões direcionadas aos grupos que a agenda progressista não deseja

proteger. A agressão de brancos por negros, de homens por mulheres ou de heterossexuais por militantes

LGBT parecem  não  ser  alcançadas  como  reprováveis  por  tais  mentes  doentias,  nascendo  a  jocosa

expressão “ódio do bem”, que nada mais é que aquilo que se amolda no chamado discurso de ódio, mas é

praticado em favor dos “senhores da verdade”, dos progressistas.

Recentemente  uma publicação  do jornal  progressista  Folha  de  São Paulo  tratou  de  denunciar

práticas de racismo, estimulados por movimentos identitários negros, contra pessoas brancas, o texto foi

duramente criticado por dizer verdades inconvenientes, muitos dos ditos combatentes de práticas racistas

ou de injúria racial deixaram evidente sua hipocrisia e que usam tal pauta para se vitimizar, alegando que

o racismo não poderia ocorrer sem um sistema que favoreça determinada raça. Tal imbecilidade, não

achei adjetivo mais adequado para tais indivíduos, decorre do fato de terem uma salvaguarda que lhes

deixa em posição de vantagem, usando o racismo como um escudo, entretanto, ao se confrontarem com o

seu uso por partes de grupos identitários, parecem preferir usá-lo como arma a se desarmarem. Cabe

apontar que o sistema não financia grupos supremacistas brancos, mas o fazem no espectro contrário, mas

trataremos disso quando oportuno.
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Sobre  o  chamado  negacionismo,  a  Academia  Brasileira de  Letras  o  define  como,  “Atitude

tendenciosa que consiste na recusa a aceitar a existência, a validade ou a verdade de algo, como eventos

históricos ou fatos científicos,  apesar das evidências ou argumentos que o comprovam”.  Sem muito

esforço poderíamos chamar àqueles que chamam terapia gênica de vacinas ou que chamam homens de

mulheres para não incorrer na forma mais dilatada do discurso de ódio, em que pese, ambos os casos

sejam a tradução da recusa em aceitar a verdade apesar das evidências que o comprovam.

Explicando sobre o que tentam chamar de negacionismo, tentam inverter os polos para justificar

calar um lado, é tragicômico observar como os censores atuais, ao mesmo tempo que perseguem vozes

dissonantes,  usam os julgamentos de  Giordano Bruno e Galileu Galilei como forma de exemplos  de

negação à ciência, rotulando os que querem manifestar sua visão científica, diversa daquele que querem

impor, como os membros dos tribunais ora censores e, por incrível que pareça, colocando-se no espectro

dos cientistas calados, ainda que, estejam defendendo, ao denominar de negacionista aqueles que não

querem ouvir, a perseguição e censura.

Por fim, temos a desinformação, eufemismo para mentira que tem sofrido grande distorção, afinal,

mentirosos  querem  calar  os  que  se  opõem  às  suas  narrativas  e,  não  podendo  fazê-lo  com  base

argumentativa, precisam determinar quem pode dizer a verdade e quem está dizendo a mentira. Claro que,

de forma artificial e, portanto, mentirosa.

Simples constatar as mentiras dos grupos ditos progressistas, tal denominação constitui em si uma

desinformação, pois, tais grupos nada tem a ver com progresso, em verdade, suas revoluções têm como

regra,  não  consigo  mensurar  exceções,  a  destruição  de  um  sistema  sem,  contudo,  a  evolução  ou

aperfeiçoamento, o resultado das ações de tais grupos sempre é a proliferação da desgraça.
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O chamado discurso de  ódio não se aplicam a grupos de supremacistas  negros,  ainda  que as

agressões contra brancos sejam maioria, bem como, a tolerância, ou até mesmo o incentivo, a grupos

como Black Lives Matters, que o jornalista  Jason Whitlock sabiamente compara a Ku Klux Klan, pelo

fato de ambos os grupos serem agentes do nascido no seio do Partido Democrata, mencionando inclusive

que o grupo dos encapuzados praticava ataques aos brancos. “Citando um link do History.com, Whitlock

falou  de  como  era  à  noite  quando  o  KKK  participava  de  ataques  terroristas contra  negros  e

republicanos brancos.  Ele disse que eles usaram intimidação, destruíram propriedades,  agrediram e

mataram em um esforço para influenciar as próximas eleições”.

Para desacreditar a versão apresentada pelo jornalista, surge um especialistas em estudos sobre a

América  do  sáculo  XX  da  Universidade  de  Notre  Dame,  sempre  surge  um  dos  especialistas  sob

encomenda, para afirmar que as manifestações da KKK eram feitas por indivíduos encapuzados e o BLM

atua protegido pelo direito de manifestação. Na verdade, observa-se que a conveniência das ações de tal

grupo, assim como seu similar Antifas, cujo nome também é uma desinformação natural, em relação aos

que ocupam o poder e controlam a informação centralizada é o lhes permite serem agressivos sem o

menor pudor.

Membros dos  Antifas  e  do  Black Lives  Matters  são  tão  agressivos  quanto  qualquer  bloco da

esquerda, braços armados dispostos a atacar qualquer um que se oponha às suas pautas ou lhes digam

verdades que não se dispõem a enfrentar, mas estariam protegidos pelo direito de manifestação, ainda

quando impedem pessoas de  adentrar em uma igreja, ou, seriam criminosos protegidos pelo sistema a

qual servem?

Façamos uma comparação entre o narcotráfico brasileiro e o venezuelano, o primeiro composto

por grupos violentos de guerrilhas marxistas armadas que são considerados criminosos pelo Estado, ainda

que exista uma flagrante leniência do sistema, por outro lado, na Venezuela, grupos com comportamentos

idênticos parecem ser ignorados, ou protegidos, pela ditadura local. Não é preciso cruzar as fronteiras

para ver  criminosos,  literalmente,  desfilando diante  da população,  basta  assistir  o  maior  festival  que

ocorre na capital fluminense e fica nítido como a conveniência pode criar os piores tipos de experiência.

Ignoram  também  a  violência  praticada  por  ditaduras,  com  a  da  China  contra  cristãos  ou

muçulmanos, o que se enquadra no texto que serve como base para definir o que seria discurso de ódio,

sem as adições dos militantes.

Em relação aos chamados negacionistas, podemos ver a desinformação ainda mais grave quando

tentam impor  narrativas  de  forma  unilateral,  tentando  até  mesmo  criminalizar  a  verdade.  O  melhor
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exemplo é a ideia de quem, reconhecendo um fato, atribui o gênero biológico a outrem, mas é acusado

como se estivesse cometendo um crime, por não satisfazer a vontade do destinatário da informação. 

A mais alta Corte de Justiça do Brasil, que se impõe pela força, uma vez que já caiu em total

descrédito,  referenda,  ainda  que  indiretamente,  discursos  distópicos  como  a  inexistência  de  racismo

contra determinadas pessoas, baseando-se na desinformação que existe uma via natural do racismo e que

ir em sentido contrário seria racismo reverso, 

A capacidade  de  controlar  grupos,  especialmente  os  identitários,  torna-se  evidente  quando  os

indivíduos  de  tais  grupos  assimilam  de  forma  inconscientes  as  narrativas  como  verdades,  o

duplipensamento parece cada vez mais regra, sendo a lógica a exceção. De defensores da democracia que

amam  ditaduras  e  as  veem  como  solução  dos  problemas,  às  feministas  que  defendem  homens

estabelecendo marcas no esporte feminino, que lutam por vagões exclusivo para mulheres e, ao mesmo

tempo, que homens possam adentrar em banheiros antes reservados ao sexo feminino. O evidente choque

de  narrativas,  como  dito,  mentiras  não  se  encaixam,  desnuda  por  completo  a  tirania  daqueles  que

manobram as ditas minorias para que sirvam como instrumentos de sua intenta.

Define-se idiota útil como “pessoas que desconhecem a causa pela qual lutam, agregando apenas

no crescimento do volume de apoiadores da ideia, ao invés de agregar no desenvolvimento prático e

conceitual do movimento”. E como bem apontava o, já saudoso, Olavo de Carvalho, “O idiota útil, por

definição, é idiota demais para saber que é útil e quem o utiliza”.

O termo idiota útil não foi criado pelo nefasto revolucionário Vladimir Lenin, sendo a definição

posteriormente estabelecida para indicar aqueles que o regime socialista, por ele implantado, usava para

difundir as narrativas da propaganda comunista. Pessoas que assumiram o duplipensar como estratégia de

comunicação,  ignorando  verdades  inconveniente  e  disseminando  desinformações  conforme  a  agenda

socialista.  Estas figuras existem até  hoje,  são usadas por grupos globalistas para cativar  as minorias,

sendo os líderes ou vozes de grupos identitários.

Seria fácil demais se todos sucumbissem irracionalmente às narrativas progressistas, mas alguns

não se deixam levar por informações imprecisas em questionam como ideias incompatíveis coexistem

sem guardar quaisquer relações com a realidade. Estes questionadores, outrora chamados de teóricos da

conspiração e atualmente tachados de negacionistas, enfrentam os tribunais do ministério da verdade,

opondo-se a suas versões, derrubando narrativas.

Diante  da  ascensão  da  informação  descentralizada,  buscou-se  inocular  as  redes  com

influenciadores que nada mais são que idiotas úteis, de imitadores de focas aos que fazem apelo a lasciva

e a ganância do espectador. Todavia, surgiram influenciadores dispostos a tratar de temas sérios, expondo
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assim atitudes  autoritárias,  a  manipulação das  massas  e  visões  que poderiam se contrapor  as  teorias

antinaturais dos poderosos.

É nítido como aqueles que falsamente dizem lutar por igualdade e contra a dominação estão sendo

abertamente apoiados,  melhor dizer guiados,  justamente pelos  mais poderosos.  Somente um tolo não

percebe que as grandes  corporações,  a  máfia  estatal,  o crime organizado e a  mídia centralizada está

explicitamente ligada ao lado que diz proteger minorias desfavorecidas, dando-lhes migalhas para que,

literalmente, avancem como cães em seus pares toda a vez que tentam se libertar.

As mídias alternativas, cujo conteúdo é produzido de forma independente, deu lugar aos que não

podiam se manifestar nas grandes redes. Concomitantemente, enquanto as corporações que administram

as  redes,  chamadas  Big  Tech  s  ,  cresciam  em  influência  e  poder,  emergiam  vozes  dissonantes  do

pensamento hegemônico, seria a derrocada do controle social através da cultura.

Para a Grande Mídia tradicional era o prenúncio do fim, para as Big Techs era um grande negócio

que custava caro demais, posto que, a liberdade não tem preço, levando a concluir que, a contrário senso,

controlar a liberdade também não teria. As chamadas Big Techs não querem a liberdade dos produtores de

conteúdo, em regra, seu principal ativo são os dados que acumulam. Servem mais como captadoras de

informações para o mercado, ou para governos, que uma porta para liberdade.

Por  tal  razão  criaram  as  chamadas  “políticas  das  plataformas”  que  são  tendenciosamente

progressistas, de maneira que, lhes é permitido, alegando que o intuito é garantir pluralidade, como no

caso do Facebook que alega em suas políticas que, “Para garantir que todas as vozes sejam valorizadas,

criamos com muito cuidado políticas que incluem diferentes pontos de vista e crenças, em especial de

pessoas e comunidades que possam ser ignoradas ou marginalizadas”. Para quem acompanha tal rede, o

texto se parece mais como uma ironia.

Nada disso adianta, pois, como sabido, a rejeição as chamadas políticas das plataformas é imensa,

é natural que o indivíduo crie repulsa a uma mentira escancarada. O próprio dono do Facebook já se viu

questionado pelo  Senado dos  EUA, cabendo questionar  se  é  aceitável  que  um indivíduo que  ao ser

acusado de “vazar dados” apenas se desculpa, pode ser considerado um garantidor de liberdades, capaz de

arbitrar quem pode ou não definir o que é verdade. A plataforma é constantemente acusada de perseguir

postagens de conservadores, o que é um fato, pois permite anúncios ofensivos do Especial de Natal de um

grupo humorístico, mas veda os desta revista. Não se pode afirmar que o Facebook tenha compromisso

com nada além de pautas progressistas, de maneira que está disposto a censurar indiscriminadamente, o

que deveria  ser  temido também pelos  defensores  de tais  pautas,  pois,  como já  mencionado,  quando

houver um choque, a mira do censor poderá se voltar aos que com ele caminham.
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No  afã  de  controlar  aquilo  que  pode  ser  dito,  ou  mesmo,  de  permitir  o  acesso  a  conteúdo

tendencioso ou sem direcionamento político, aqueles que controlavam as informações, ao ponto de se

intitularem como a “opinião pública”, viram se desacreditados, e, não sendo capazes de sustentar suas

narrativas, buscaram, como uma besta abissal, reagir ao ataques.

Aos tolos que acreditam que os progressistas autoritários nunca avançaram como nos dias atuais,

deixo a reflexão, que a besta se mostra ao sentir-se desnuda ou acuada, que ela avança justamente por

saber  que  agora  surgiram pessoas  dispostas  a  lhe  denunciar  e  combater.  Natural  que  um ser  forte,

acostumado a não ser desfiado, faça suas vontades sem se tornar agressivo, entretanto, ao ver que existe

força em sentido contrário, tal criatura utilizará suas enormes presas, garras ou chifre como forma de

acelerar o processo de dominação. O autoritarismo é acentuado quando observa que há resistência. 

Com o objetivo de calar qualquer um que apresente uma versão que se contraponha, desmontando

narrativas, nasceram as agências de checagem de fatos,  algumas geradas no útero da grande mídia e

outras tantas que se dizem independentes, sendo parte do corpo ou satélites do malfadado “ministério da

verdade”, cuja única função é rotular como mentirosos aqueles que pretende calar.

Em um baile cínico em que prestam reverências mutuas, a grande mídia, as grandes controladoras

das redes e as agências de checagem tentam se autolegitimar,  em que pese,  suas mentiras sejam tão

evidentes que precisem usar da coerção. As agências de checagens tem a mentira como essência, fingindo

serem  úteis,  alegam  que  sua  “nobilíssima”  missão  é  alertar  quanto  à  existência  de  notícias  falsas,

ajudando o receptor da mensagem a se livrar da desinformação.
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Na verdade, agências de checagem de fatos, além de tendenciosas, velem-se constantemente de

ilações,  de  uma  resposta  inexata  e,  em regra,  não  permitem o  contraponto  a  sua  versão.  Se  dizem

constantemente atacadas pelos disseminadores de desinformação, mas não se furtam de tons agressivos

ou confundir o leitor através da chamada. A propósito, o que eles chamam de agressão é tão somente

questionar sua imparcialidade, competência ou legitimidade. Acreditam que chamar alguém de mentiroso,

ainda que não seja, é um direito e não ofende, mas que, questionar uma agência com comportamento mais

que dúbio é uma agressão.

Alega a agência Lupa que “Para atuar neste modelo de jornalismo, com certificação internacional,

é crucial ser absolutamente transparente e estar aberto a críticas, e aperfeiçoar sempre os sistemas de

correção”, uma desinformação, a tal agência sequer permite comentários em sua “checagens” impedindo

assim ser desmentida em seu próprio espaço.

Seu parceiro de mentiras, o Facebook, credita que sua imparcialidade é atestada por instituição

internacional denominada International Fact-Checking Network (IFCN), que pertence ao grupo Poynter,

mídia tradicional  legitimando as agências de checagem, que tem entre  seus diversos colaboradores  a

Fundação Gill (Gill Foundation), que nada mais é que uma fundação focada no ativismo LGBT, ou seja,

tem uma clara pauta política.

Como se não pudesse ser mais vexatório, tais agências checam brincadeiras (os chamados memes)

para aumentar seu repertório, mas ignoram questões notórias, como reportagem em que o grupo Globo,

através do G1, noticia que um deputado federal teria gasto dinheiro público com fotos em um país do

oriente  médio,  sendo que,  a  própria  matéria  traz a  informação tímida  que o parlamentar  teria  usado

recursos próprios. Não houve uma checagem para, ao menos, definir como matéria enganosa. Nota-se que

o G1 tem sua própria agência de checagens.

Recentemente a Revista Oeste e a agência de checagem Aos Fatos se envolveram em uma lide em

razão da primeira, que deixa aberto espaço para comentários, ter apontado a problemática por trás das

agências que,  na verdade,  prestam-se como instrumento para que as Big Techs e a mídia tradicional

possam censurar e retirar de circulação quaisquer argumentos que considerem indesejados, comparando-

as ao STF. Abre-se um parêntese para relembrar, com estranheza, como a grande mídia não parece ter se

incomodado ao ver a flagrante perseguição ao jornalista, o qual chamam de blogueiro para marginalizá-lo,

Allan dos Santos, bem como, as ações, no mínimo, questionáveis da Justiça Eleitoral em face de canais

independentes, retirando-lhes até mesmo a receita.

Em defesa da agência de checagem Aos Fatos,  surge um texto, melodramático e até caricato em

que o autor acusa a Revista Oeste de ser parcial e por isso não poder trazer a verdade, uma vez que, sua
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premissa  seria  enviesada.  Parece  que  esqueceu  de  mencionar  que  as  mídias  que  se  autointitulam

imparciais declaram, em pouquíssimas linhas, sua posição extremamente progressista. Pode ser que o

articulista vê jornais como Globo, Folha de São Paulo, Estadão e, até mesmo, a Revista Cult, da qual

integra os quadros, como imparciais.

As agências de checagem poderia tratar como mentirosos àqueles que rotulam o Presidente da

República como fascista, sem ao menos definir o que seria o asqueroso adjetivo, bem como, poderiam

checar o uso da desinformação quando distorcida a expressão genocida, ambos os casos não se resumem a

mentiras, mas calúnias.

A cegueira acometeu tais agências em relação às postagens do Instituto Butantan, em abril do ano

passado, quando publicou “O Butantan esclarece que não será necessária uma 3ª dose da vacina contra

a Covid-19. Afirmar isso é disseminar Fake News. A Coronavac é segura e eficaz após o ciclo de duas

doses e mais 15 dias, conforme apontam vários estudos”. O instituto tenta se justificar trazendo uma

definição técnica que distingue terceira dose da chamada dose de reforço, informação que não explica

como alguns países estão na quara dose, ou talvez prefiram chamar de segunda dose de reforço, uma vez

que, no Estado de São Paulo já havia a mistura de vacinas na segunda dose.

A ciência volátil estaria do lado de tal instituto, mas perseguir médicos parece razoável, cada fator

é checado com altíssimo rigor, mais do que isso, há uma leve distorção dos fatos, como, no exemplo em

que  apontam  que  um  dos  inventores  da  tecnologia  mRnA,  Dr.  Robert  Malone,  teria  disseminado

desinformação, usando especialistas que não tiveram o mesmo contato do referido profissional com a

tecnologia e sem facultar ao mesmo a defesa de sua tese.

As agências não só ignoram algumas notícias eivadas de desinformações, como colaboram com

estas, vide o cado da mentira acerca de dois parlamentares, que durante a campanha foram acusados de

danificar uma placa que homenageava uma vereadora assassinada,  o que é nitidamente uma mentira,

posto  que  tal  placa  fora  colocada  ao  arrepio  da  lei  sobre  outra  que  já  fazia  homenagem póstuma,

desrespeitando, tanto a  homenagem preexistente quanto as regras. Além de não desmentir a acusação,

uma agência de checagem reafirma que os candidatos à época teriam quebrado a placa de homenagem,

em que pese, uma leitura mais atenciosa aponte que não se tratava de uma placa afixada conforme a

legislação.

Em ralação a pandemia, os grandes veículos de comunicação criaram o chamado  consórcio de

mídia para acompanhar as notícias sobre o Covid, alegando que as informações do Governo Federal

acerca das mortes não seriam confiáveis, de forma que obtinham seus números das secretarias de saúde

estaduais, desconsiderando que estás poderiam também emitir números com erros, especialmente, devido
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aos escândalos  envolvendo as  gestões  regionais,  como o  caso do  consórcio  nordeste e  o  gasto  com

jardinagem em um estado do sudeste do país.

Mas o “consórcio de mídia”, o qual merece o nome mais adequado de conluio de mídia, baseou

suas informações nos entes federativos que julgou serem mais confiáveis para criar sua hegemonia de

notícias, quanto imparcialidade e busca pela verdade. A única explicação para tal “consórcio” é que as

notícias sejam preconcebidas para que não gerem atritos entre si, daí a necessidade de calar as fontes que

não se associaram ao grupo, uma verdadeira máfia da informação. Somente um tolo acreditaria que tal

união tem como objetivo buscar a verdade e não calar quem pense diferente.

Devido as suas próprias mentiras e a busca incansável por calar vozes dissonantes, as agências de

checagem caíram em total  descrédito,  sendo arrastadas para o mesmo fosso de suas mães da grande

mídia, natural que a pouca confiança que se deposita no grupo Globo seja herdade pela sua “agência”

Fato ou Fake. Igual sorte acompanha as demais aspirantes a ministério da verdade. Um jornal progressista

de origem germânica alerta que o próprio Facebook, desde 2018, informou que pretendia sair em defesa

das agências de checagem, justamente,  por  conta de sua rejeição,  o que deixa claro trata-se de uma

associação que não procura a verdade ou credibilidade, sendo apenas um grupo praticando a autolatria

para suprimir quem pense contrário, aparentemente, Joseph Goebbels estaria orgulhosos dessa gente.

Com o descrédito, as cartas tiradas da manga não tinham mais efeito, por isso o uso da coerção,

que prima facie se dera pelos próprios consortes da trama, a besta simplesmente se autolegitimou e, após

a rotulação por parte da agência de checagem desinformação, qualquer conteúdo poderia ser suprimido ou

reprimido. Agora, com as engrenagens em funcionamento, a besta poderia reduzir alcance, apagar ou

distorcer qualquer informação, entretanto, como toda fraude, o castelo de areia ameaça tombar, posto que,

as pessoas, famintas por liberdade, partiram em busca de ambientes livres e realmente plurais.

Restou lançar mão do poder público, usar a capacidade  coercitiv  a   do Estado  , para tentar calar o

outro lado, haja vista, que a besta, ciente ser incapaz de conduzir um dialogo em razão da flagrante farsa

de suas narrativas, quer se impor através de um monólogo, que só será possível calando seus opositores.

Por isso, tenta-se criminalizar a desinformação, conforme sues critérios de verificação nada confiáveis.

Isolada em suas mentiras a besta tentará usar a força para que sua pós-verdade seja forçada goela

abaixo,  aprisionando  a  consciência  através  de  suas  mentiras.  Como não  pode destruir  os  fatos  com

narrativas, assim como faz no exemplo da ideologia de gênero, terá de apagar as informações para que

não conheçam a verdade. No futuro ainda a besta ainda terá a desfaçatez de acusar seus opositores de

revisionistas da história.
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Casas  legislativas  tentando  legitimar  a  censura  ao  debater  a  criminalização  da  desinformação

deveria ser considerado algo doentio, ficando ainda mais assustador quanto  tribunais associam-se aos

checadores para estabelecer suas verdades como premissas capazes de atingir o cidadão.

A insistência em calar o outro lado, decorre, naturalmente, do temor de que conheçam de seus

argumentos. Não há como a mentira se sobrepor à verdade quando ambas estão expostas, a única chance

do mal prosperar  é  calando o bem, para eles não pode haver o diálogo, apenas um lado pode falar,

desejam o monólogo da besta.

Nada melhor que as palavras de um verdadeiro genocida, uma criatura bestial que caminhou por

nosso  planeta  deixando  um  rastro  de  sangue  e  destruição  para  definir  a  importância  de  calar  seus

oponentes.

“As ideias são muito mais poderosas do que as armas. Nós não permitimos que nossos inimigos

tenham armas, porque deveríamos permitir que tenham ideias?”

Joseph Stalin, ditador facínora da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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Um povo entre Cila e Caríbdis

A encruzilhada que aflige os venezuelanos

Por Leandro Costa

Em uma passagem do livro Odisseia de Homero, o protagonista Odisseu (Ulisses em sua versão

romana) e seus marinheiros precisam fazer a opção entre passar por Cila ou Caríbdis, trata-se de uma

escolha pelo mal menor, uma vez que, ambos os monstros marinhos eram impossíveis serem derrotados

pelos tripulantes e seu líder.

Cila era um jovem linda pela qual Glauco, ser marinho, se apaixonou, não conseguindo o amor da

jovem, Glauco pede a Circe, deusa da feitiçaria que estava atraída pelo meso. Circe entrega uma poção a

Glauco, alegando que, ao tomá-la Cila se apaixonaria pelo meso, entretanto, a poção transformou aquela

que Circe tinha como rival em um monstro cujas pernas tornaram-se tentáculos com cabeças e bestas

devoradoras  de  homens.  Cila  isola-se  no  Estreito  de  Messina,  local  em  que  encontrar-se-ia  com  a

embarcação de Odisseu. Glauco nunca mais a viu e também não procurou mais Circe.

Caríbdis, por sua vez, era uma ninfa que investiu contra Herácles (Hércules em sua versão romana)

quando tentou devorar o rebanho que o semideus conduzia, apesar de lograr devorar algumas cabeças de

gado, a ninfa insatisfeita tentara contra o herói mítico, mas Zeus a fulminara com um raio, atirando-a no

mar. Caríbdis tornou-se um gigante monstro que devorava água no Estreito de Messina na forma de um

grande redemoinho.

Na obra de Homero, Odisseu teria que escolher passar por um dos monstros, tendo optado por

ariscar-se perante Cila, pois acreditava, com razão, que podia perder alguns homens ao serem devorados

pela besta mitológica, entretanto, Caríbdis devoraria toda a embarcação e seus tripulantes, sendo uma

escolha na qual o herói fez a opção pelo menor dos males.

Cabe entender como se desenha o cenário político da Venezuela para avaliar se há uma alternativa

ou se nossos irmãos sul-americanos estão, assim como Odisseu, entregues a sorte de cruzar o Estreito de

Messina.

Foi  considerado  improcedente  o  pedido  feito  ao  Conselho  Nacional  Eleitoral  da  República

Bolivariana da Venezuela para que fosse realizado um referendo revogatório  do mandato  do ditador

Nicolás  Maduro,  que  se  intitula  Presidente  para  criar  a  falsa  ilusão  de  que  tal  país  vive  em  uma

democracia, não é o único a valer-se de tal artifício, posto que, na China o termo para definir o líder do

partido único é o mesmo.
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O  referendo  revogatório  tem  como  objeto  afastar  do  poder  o  “Presidente”,  como  ocorre  no

chamado recall nos Estados Unidos da América, em que o povo é chamado à votação para, se entender

cabível, retirar do poder o mau governante.

No caso da Venezuela o processo é coordenado pelo CNE que, como todo órgão do país, está

totalmente nas mão dos revolucionários asseclas do ditador. Nada muito distante do que observamos na

justiça eleitoral de seu maior vizinho, também tomada por progressistas.

Tal  órgão venezuelano estabeleceu que  para  convocação do referendo era  necessário  colher  a

assinatura de 20% do eleitorado, algo próximo de 4,2 milhões, sendo colhidas apenas 42.241, menos de

1% dos eleitores. Considerando que o Governo daquele país controla os meios comunicação e que o

período  de  coleta  de  assinatura  foi  de  doze  horas,  sendo  divulgado  apenas  com  cinco  dias  de

antecedência. 

O  processo nada confiável, como tudo que ocorre sob a égide de uma ditadura, acaba tendo o

propósito de legitimar o governo totalitário de um tirano, ainda que seja fácil verificar que é tão somente

uma  fraude  usada  por  aquele  que  ocupa  o  poder  para  dar  uma  roupagem  de  apoio  popular.  Uma

pseudolegitimação que ratifica o quão nocivo é o governo daquele país e sua falta de escrúpulos para

manter-se no poder, parece ser a regra da esquerda.

No tocante à coleta de assinaturas, em que pese argumentem que o curto lapso temporal e a falta

de divulgação foram fatores preponderantes, o que não há como negar. É necessário analisar uma outra

possibilidade de poucas pessoas terem apoiado tal movimento.

Pode não ser muito inteligente, ou seguro, firmar um documento que ficará disponível ao ditador e

seus aliados, seria como colocar o seu nome voluntariamente em uma lista de “convidados” para campos

de concentração ou no livro da ficção japonesa Death Note. No contexto brasileiro, seria como pedir que

moradores de uma área sobre o controle de uma organização criminosa, tivesse que se expor para pedirem

a prisão do chefe da mesma.

De  fato,  o  país  se  encontra  controlado  pela  narcoguerrilha  socialista,  tendo  o  tráfico  de

entorpecentes o controle total sobre a nação, inclusive entre os militares. Poder-se-ia constatar que trata-se

de um narcoestado, no qual seu ditador não está longe da figura de um chefão do narcotráfico fluminense

ou paulista. O que já é percebido por outros governos.

Não seria loucura dizer que um cidadão venezuelano teria o temor, mais que justificado, de assinar

um pedido no qual se manifesta pela retirada do narcoditador e que será entregue aos aliados do mesmo.

Em  verdade,  seria  uma  forma  de  facilitar  que  os  agentes  do  governo  e  suas  guerrilhas  associadas
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pudessem perseguir  indivíduos  descontentes  o  suficiente  para  expor  sua  insatisfação,  o  que,  em um

sistema socialista, é algo mais que comum.

A alternativa ao ditador parece vir pelo líder de oposição, talvez não seja o termo adequado, Juan

Guaidó, a representação do monstro mitológico Cila, pois nada mais é que um político membro de um

partido que integra a Internacional Socialista, ou seja, por mais que pareça a salvação, em relação ao seu

suposto antagonista Nicolás Maduro, o Caríbdis da tragédia venezuelana, tudo indica se tratar de um

teatro de tesouras entre o Foro de São Paulo e a Internacional Socialista, para manter o povo daquele país

sem opções, fugindo para os braços daqueles que, em comum acordo, os açoitam e fingem lhes afagar.

Além  das  violações  de  direitos  humanos,  das  práticas  nefastas  de  censura  e  monopólio  das

informações, o povo da Venezuela se vê refém de uma associação entre duas forças que convergem na

busca pela implantação de um sistema doentio que está fadado à trazer miséria e destruição ao seu país.

Uma nação subjugada por monstros da pior espécie, um que parece menos mortal, mas que no

final trará a destruição. Que os rumos da Venezuela possam se afastar tanto de Caríbdis quanto de Cila,

para que aquele povo possa se ver navegando livre pela história. 

No momento, nos resta orar por uma solução, já que os venezuelanos parecem ser prisioneiros em

sua própria terra, impotentes contra um mal tão gigantesco e orquestrado. Nós, como meros espectadores

de uma atroz realidade, não sabemos o que fazer para ajudar aquele povo.

“Apesar da minha raiva eu continuo sendo apenas um rato em uma gaiola

Alguém dirá que o que está perdido nunca pode ser salvo

Apesar da minha raiva eu continuo sendo apenas um rato em uma gaiola”

The Smashing Pumpkins - Bullet With Butterfly Wings
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A História, as fontes e as narrativas

Por Mauricio Motta

A História é uma das ciências humanas e estuda o desenvolvimento humano através do tempo. A

palavra história se origina da palavra grega “historía” que remete a pesquisa ou conhecimento através de

investigação.

O historiador investiga a sequência de eventos através da consulta às fontes disponíveis, buscando

estabelecer a validade dos dados, sua relevância para o estudo a que se dedica, as possíveis relações de

causalidade e seus impactos na vida das sociedades contemporâneas.

As  fontes  de  pesquisa  são  as  matérias-primas  para  o  trabalho  do  historiador,  são  as  marcas

deixadas pelo homem através do tempo e consistem em resíduos, vestígios, documentos e registros orais,

textuais, pictóricos, arqueológicos ou outros.

As fontes podem ser primárias, secundárias ou terciárias que, segundo definição corrente, tem nas

fontes  primárias  aquelas  produzidas  no  período  de  que  trata  o  estudo,  sejam  resíduos  ou  registros

arqueológicos, relatos escritos, memória oral ou relatos escritos por testemunhas dos fatos ou por elas

ditados.

As fontes secundárias trazem a análise sobre as fontes primárias.  São o resultado de debates e

estudos mais aprofundados que vem interpretar os fatos à luz dos métodos, apresentando as opiniões que

podem ser conflitantes entre si, dependendo do autor.

Quanto às fontes terciárias, apresentam as relações de materiais historiográficos, autores e dados

factuais  sobre  determinado  tema  de  interesse  histórico.  Geralmente  são  apresentadas  na  forma  de

bibliografias, índices ou guias historiográficos de suma importância àqueles que se dedicam à pesquisa.

Em  suma,  as  fontes  primárias  relatam,  as  secundárias  analisam  ou  explicam  e  as  terciárias

elencam. De maneira geral, o estudo das fontes primárias é sempre o mais indicado àqueles que buscam

compreender  as marcas deixadas  pelo homem através do tempo.  As secundárias  podem e devem ser

consultadas, mas sempre com atenção pois trazem implícita ou explicitamente as idiossincrasias de cada

autor  não  podendo  ser  contadas  como  verdades  absolutas.  As  fontes  terciárias  são  ferramentas

fundamentais ao pesquisador, mas não agregam conhecimento para além da localização títulos ou autores

de interesse.

Feita esta apresentação introdutória quanto ao trabalho desenvolvido pelo historiador, queremos

tratar agora sobre narrativas. As narrativas são textos literários onde o autor conduz o leitor através da

apresentação meticulosa de fatos e personagens, compondo um cenário que pode ou não ser ficcional,

18



mas que visa essencialmente incutir no leitor (ou público alvo) ideias ou modelos de interpretação dos

fatos.  As  narrativas  são  importantes  no  meio  literário  e  são  de  certa  forma  a  base  e  estrutura  das

produções literárias ficcionais, pela forma atrativa e contagiante como são apresentadas, são do ponto de

vista mercadológico altamente lucrativas. Importante deixar claro que as narrativas literárias não são, de

modo algum, comparáveis às fontes secundárias tratadas anteriormente.  Ainda que ambas apresentem

análises e opiniões, os objetivos das obras são diametralmente opostos e os métodos também.

Quando se trata de artigos jornalísticos, do ponto de vista de quem lê, podem ser entendidos como

fontes primárias, secundárias ou terciárias pois, dependendo do tempo a que se refiram, podem retratar

desde fatos atuais, passados ou já abordados por outros segmentos de mídia. Ainda que devessem utilizar

os  métodos  historiográficos  na  construção  de  seus  conteúdos,  a  maneira  como  usualmente  são

apresentados  refletem  a  forma  narrativa  de  apresentação  pois,  para  além  do  caráter  informativo,  as

produções jornalísticas atendem às necessidades de lucratividade dos seus veículos,  mas também aos

interesses dos seus patrocinadores.

Para  compreender  o  alcance  que  as  publicações  têm  e  qual  o  impacto  que  alcançam,

principalmente quando aspectos mercadológicos são priorizados e, para exemplificar o quanto as formas

narrativas  empregadas  em veículos  de comunicação e  informação de massas podem induzir  errôneas

percepções da realidade, veremos alguns casos veiculados em tradicionais veículos de informação.

Em 1874 a Fortune Magazine publicou um artigo do geólogo chefe do estado da Pensilvânia onde

alertava para o fim das reservas de petróleo em até quatro anos em razão do aumento do consumo de

querosene  para  iluminação.  Coincidentemente  em 1874 John  D.  Rockefeller  incorporou  um de  seus

últimos e maiores concorrentes, a empresa Charles Pratt & Company, pouco tempo depois do que ficou

conhecido  como  “O  Massacre  de  Cleveland”  de  1872,  onde  a  Standar  Oil  de  Rockefeller  havia

incorporado 22 de seus 26 concorrentes.

Em 1919 a revista Scientific American também alertava para o fim da era do petróleo em um

período que poderia  variar  entre  10 a 15 anos,  algo realmente  alarmante  em um período em que as

indústrias cresciam e as sociedades se desenvolviam sobre o manto de petróleo que supostamente jazia

sob os pés de cada cidadão. (figura 1)
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             Figura 1: Scientific American 03/05/1919

Nos anos de 1939 e 1951 o Departamento do Interior dos Estados Unidos anunciou reservas para

no máximo 13 anos de consumo, curiosamente repetiu a previsão nos dois anos.

O tradicional jornal The New York Times, em sua edição de 4 de março de 1977 exibia um artigo

intitulado “O Problema do Petróleo de Carter” em que analisava a crise energética que se avizinhava dos

Estados  Unidos  e  do  mundo  como  um todo.  “A capacidade  mundial  de  sustentar  tal  expansão  se

estabilizará  na  década  de  1980;  se  o  consumo  continuasse  no  mesmo nível,  o  petróleo  do  mundo

desapareceria na primeira década do século XXI”. Assim, possivelmente até o ano de 2011 a produção

de petróleo estaria estagnada.

O ano de 2022 chegou e as reservas mundiais de petróleo da Venezuela, Brasil e Rússia seguem

produzindo fortemente.  Já não é mais possível pôr em dúvida a capacidade de produção e consumo,

mesmo considerando que por  consenso científico  o petróleo  é  um combustível  fóssil  não renovável.

Utilizamos  o termo “consenso”  porque o petróleo  é  um hidrocarboneto  normalmente  encontrado em

rochas sedimentares que se acumulam e sobrepõem ao longo das eras, todavia consideráveis volumes de

petróleo são encontrados também em rochas ígneas (magmáticas), blocos sólidos e extensos de rocha que
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não são fruto de sedimentação, mas de resfriamento de lava. O que o petróleo estaria fazendo no meio de

rochas gigantescas resfriadas a partir de lava vulcânica? Com a palavra os cientistas…

A revista Time publicada em 24 de junho de 1974 apresentava artigo sugerindo uma possível nova

era  do  gelo.  “Qualquer  que  seja  a  causa  da  tendência  de  resfriamento,  seus  efeitos  podem  ser

extremamente graves, se não catastróficos (...) Os cientistas calculam que apenas uma diminuição de 1%

na quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra poderia derrubar o equilíbrio climático e

resfriar o planeta o suficiente  para enviá-lo deslizando para outra era do gelo em apenas algumas

centenas de anos”. (figura 2)

Figura 2: Revista Time, 24/06/1974

De maneira  semelhante  na  edição  de 28 de abril  de 1975,  a  revista  Newsweek informava de

maneira ainda mais dramática uma possível nova era do gelo que "Meteorologistas divergem sobre a
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causa e extensão da tendência de resfriamento. Mas eles são quase unânimes no aspecto de que esta

tendência reduziria a produtividade agrícola pelo resto deste século." (figura 3)

Figura 3: Revista Newsweek, 28/04/1975

Desnecessário lembrar que estamos vivendo a era das “mudanças climáticas” que anteriormente

eram chamadas de “aquecimento global”. O mundo não entrou em uma nova era do gelo; por outro lado

as mudanças observáveis no clima do nosso planeta têm defensores nos dois lados: tanto aqueles que

atribuem ao homem a elevação da temperatura média do planeta quanto aqueles que atribuem a um novo

ciclo de longa duração, provocado por alterações nas emissões eletromagnéticas vindas do sol. Quem está

com a razão? Neste momento esta pergunta é irrelevante, o ponto focal deveria ser o reconhecimento

científico de que o questionamento e a dúvida são os impulsionadores do avanço da própria  ciência,

enquanto que o consenso cerceia o avanço do conhecimento.
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Retornando às questões das fontes e das narrativas,  a História enquanto área do conhecimento

humano passível de ajustes e correções de interpretação ao longo do tempo, aguarda sempre por novas

descobertas, novas fontes primárias, novas análises que se apresentem como fontes secundárias e assim o

conhecimento  tem  avançado.  A  ciência  contemporânea  segue  em  busca  de  certezas  consensuais  e

aparentemente cala e invalida as vozes contrárias. As empresas de fact-checking assumem a posição de

interpretadores  da  realidade  e  fiscais  da  verdade.  Enquanto  isso  a   história  da  Terra  segue  pouco

conhecida e muito especulada, suas fontes primárias estão à vista dos homens de ciência, as secundárias

aparentam ser propriedade privada de grupos privilegiados e finalmente, os veículos publicam notícias

assombrosas e que se tornam sucessos midiáticos, atendendo aos seus interesses e de outrem.

Quem são os donos das fontes de pesquisa? A quem todo este espetáculo interessa? Quem são os

novos Rockefeller? A quem servem os veículos de informação (ou de desinformação)? Com a palavra

“aqueles que tem olhos de ver”…

Uma breve citação: “Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, se convence que os mortais

não podem ocultar nenhum segredo. Aquele que não fala com os lábios, fala com as pontas dos dedos:

nós nos traímos por todos os poros”. (Sigmund Freud)
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Hermes, a língua e a Constituição da República

Por Maria Cecília Carnaúba

Há 70 mil anos, os humanos começaram a desenvolver uma linguagem funcional, sua unidade

permitiu  a  cooperação  entre  um  número  crescente  de  indivíduos,  com  o  objetivo  de  garantir

a  sobrevivência comum. A fala única foi tão útil que causou uma sequência de mudanças imprevistas:

1.desenvolvimento  da  imaginação,  2.  criação  de  mitos  comuns,  3.  aglutinação  de  um

número progressivamente  maior  de  indivíduos  para  cooperação.  Foi  o  maior  salto  evolutivo  das

existências terrenas  e  distanciou  os  humanos  dos  demais  seres,  ficou  conhecido  como  a  revolução

cognitiva. A unidade da linguagem funcional permitiu a proatividade para a preservação da espécie em

nível nunca imaginado, a partir dela, os humanos governam o mundo.

Para governar o mundo, precisamos da língua. Hermes nos socorreu nessa tarefa! Filho de Zeus e

Maia, aquele o deus dos deuses e ela uma ninfa. Hermes herdou elementos divinos e não divinos, alguns

positivos e outros negativos. Dentre as positividades de sua personalidade estão a agilidade, tinha asas nos

pés e transitava entre a superfície e o mundo subterrâneo rapidamente; a eloquência, usava a língua com

perfeição para se comunicar e para solucionar as contendas, por isso, a pacificidade tornou-se sua terceira

característica. Era o guardião da língua, em razão da forma primorosa que a utilizava, por causa de seus

dotes, foi escolhido o mensageiro dos Deuses.

Da mãe, Hermes herdou o poder de sedução e a docilidade fala, a um ponto que mesmo sendo

filho havido fora do casamento de Zeus, era amado pela esposa deste, ela, apesar de possuir personalidade

vingativa,  o  amamentava.  Desde  bebê  os  sons  que  usava  para  se  comunicar  causavam harmonia  e

agregação.  Um dia,  Hermes  levou  a  diversidade  da  língua  para  o  Olimpo,  imediatamente nasceu  o

desentendimento  absoluto,  os  deuses  se  separaram e  formaram nações  diferentes,  contrárias  umas às

outras. Foi o fim do Olimpo, surgiu o primeiro rei e com ele, a tirania.

A desagregação, como consequência da implantação da diversidade da língua, também é registrada

através das tradições orais polinésias. Elas descrevem a ira de um Atua, contra os construtores, na ilha de

Hao,  em  que  este,  para  castigá-los,  os  dividiu  em  línguas.  As  construções  foram instantaneamente

interrompidas, sendo trabalho coletivo, sem o entendimento propiciado pela língua comum, a cooperação

tornou-se  impossível.  A  teologia  Cristã  também  traz  o  registro  do  fenômeno  de implantação  de

diversidade  linguística  com  a  consequência  inafastável  de  destruição  da  cooperação,  da harmonia

coletiva, de desentendimento inconsertável, a Torre de Babel.
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A língua é marca de ancestralidade comum, individualização e pertencimento territorial do povo.

O Português é a língua oficial do Brasil, segundo o artigo 13 da Constituição Brasileira. Em face desta

norma, todas as entidades públicas têm o dever de uso da língua portuguesa, nas formas escrita e falada,

em obediência estrita às regras gramaticais. O ambiente público no Brasil só é juridicamente compatível

com a  Supremacia  Constitucional  quando  se  constitui  em expressão  perene  e ininterrupta  da  língua

portuguesa.

Língua é elemento de unidade nacional, a afronta a ela, por entidades públicas, viola o artigo 13 da

Constituição e sujeita os agentes públicos às reprimendas legais. Registre-se que os agentes públicos, no

exercício  de  suas  atividades  funcionais,  presentam  a  entidade  pública  que  integram  e

estão, inafastavelmente,  vinculados  à  supremacia  Constitucional,  sob  pena  de  responsabilização

funcional.

A consciência sobre a fundamentalidade da língua, como elemento de fortalecimento da sensação

de  pertença  nacional  e  unidade  do  povo,  levou  o  Brasil  e  os  demais  países  de  língua  portuguesa a

instituírem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, em 1996, com o objetivo de difundir e

promover a língua portuguesa. Além do Brasil, Portugal, Timor-Leste a Comunidade tem como Estados-

Membro 6 Países africanos: Angola, Moçambique, Guiné Equatorial, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe

e Cabo Verde.  Estes povos sentem-se irmanados pela  história  comum de luta  pela  sobrevivência dos

povos ibéricos, romanos, germânicos e mouros que primitivamente deram origem ao povo português e

seus descendentes nos nove países. A irmandade também se nutre da vivência comum do período colonial

suas vantagens  e  desvantagens,  do  heroísmo  da  proclamação  da  independência,  da  comunhão  de

crenças religiosas,  costumes  semelhantes  etc.  Esta  irmandade  se  mantém  viva,  sobretudo,  graças  à

unidade linguística  e  à  determinação  destes  Estados  em preservá-la  como símbolo  de  pertencimento

comunitário e identidade comum.

Neste ambiente histórico/sócio/jurídico, a Constituição da República Federativa do Brasil, além de

estabelecer a preservação específica da língua no artigo 13, incumbe o Ministério Público da defesa da

ordem jurídica, através do artigo 127. O artigo 13 é parte do ordenamento jurídico máximo do Estado

brasileiro.  É  dizer:  ao  Ministério  Público,  além  do  dever  de  uso  e  fomento  da  língua

portuguesa decorrente do imperativo do artigo 13, recebe uma incumbência adicional: o dever funcional

de defesa da língua, precisa garantir a sua integridade, primor gramatical de escrita e de fala.

Diante  da  normatividade  acima  indicada,  são  constitucionalmente  inadmissíveis quaisquer

tentativas de degradação da estrutura gramatical e fonética da língua portuguesa, por entidades públicas,
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no Brasil. Cabe ao Ministério Público mover as ações judiciais e administrativas necessária à preservação

de sua integridade. Sua omissão, caracteriza infração funcional inconstitucional.

Neste contexto normativo-constitucional, é juridicamente inaceitável o uso de gênero neutro, na

escrita  ou  fala  da  atividade  pública,  no  Brasil.  Esta  prática  caracteriza  interferência violentamente

arbitrária sobre o desenvolvimento da linguagem, desestrutura o sistema verbal, desconsidera a história de

constituição linguística e o esforço ancestral para garantir a unidade do povo. Além do mais, dificulta a

compreensão da mensagem, que é o objetivo máximo da comunicação. O uso do gênero neutro, pelo

sistema  público,  no  Brasil,  é  perigo  mortal  para  a  língua  oficial  do  Estado  e  para  a  soberania  da

Constituição.

Vale rememorar a história de que a diferenciação através da multiplicidade de línguas tem como

consequência  a  desagregação  social  e  o  extermínio  do  processo  humano  de  cooperação.  As obras

coletivas tornam-se impossíveis porque os homens se dispersam. Como não conseguem se entender, se

negam à cooperação.  A unidade da língua portuguesa marca nossa identidade como um único povo,

o povo  brasileiro,  qualquer  outra  diferenciação,  é  movimento  discriminativo,  tendente  à  quebra  de

unidade nacional.

Hermes, que presenciou a degradação do Olimpo, por causa da sua ação inconsequente de levar

para  lá  línguas  diferentes,  se  arrependeu  amargamente,  porque,  da  dissolução  do  Olimpo  resultou a

instalação  dos  reinados  tirânicos.  Pois,  ele  que  venha  redimir-se,  recolha  as  tentativas  atuais

de degradação da língua portuguesa no Brasil e, em seus velocíssimos pés alados, as leve para o Hades e

as entregue a Cérbero para que as devore. Antes, com sua eloquência, doçura e pacificidade, nos ensine

que sem submissão  à  Constituição  da  República,  não  existe  democracia  e,  sem unidade  linguística,

deixaremos de existir como povo, como Nação.
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Populista ou Popular? 

Práticas político/ideológicas de engenharia social e aplicabilidade de um sistema de governo

Por Ruben Rodriguez

Este tema gera celeuma entre os analistas políticos desde os primórdios até os dias atuais, pois, no

intuito de se identificar suas similitudes e divergências, existem nuances (muitas delas fabricadas) que a

prima face nos impede de diferenciá-los,  pois estes por muitas  vezes possuem formas camaleônicas,

tentando  se adequar  ao  modus  vivendi de  uma sociedade  ao  longo dos  tempos  e  circunstancias  que

favorecem cada espectro até os dias de hoje.

Para  que  possamos  abordar  o  tema  precisamos,  ainda  que  en  passant,  dissertarmos  sobre  os

aspectos sociológicos e antropológicos do significado do que é populismo.

O populismo tem por base a pratica política em que se arroga a defesa dos interesses das classes

de menor poder aquisitivo, com o fulcro de angariar a simpatia e a aprovação popular, defendendo seus

interesses através de políticas paternalistas e assistencialistas, tendo como gerador de aceitação popular e

sua pedra basilar, onde esta se pretende eternizar, o conflito divisório em dois grupos antagônicos, o povo

e a elite exploradora e corrupta. Esta pseudo incitação à revolta contra o sistema econômico e político já

vem sendo usada como controle do imaginário coletivo e muito eficaz na captação de seus apoiadores no

sufrágio universal além de darem escopo a ações políticas de poder soberano dos governantes, colocando

o Estado (latu sensu) como o provedor dos anseios difusos, o chamado “pai dos pobres”.

De modo simplório e pueril, poderíamos analisar esta forma de ideologia de sistema de governo

como ideal, onde todos seriam agraciados com o beneplácito estatal, fazendo com que todos vivessem em

harmonia e ungidos pelo poder superior do “escolhido”. Entretanto, e sempre existe o entretanto, como já

dizia o economista Milton Friedman:” Não existe almoço grátis”, isto é, alguém no final, irá pagar a conta

do assistencialismo e benevolência do Estado, e, com certeza, como o Estado tem um caráter arrecadador

e  não  produtor  de  bens  de  consumo,  não  será  este  o  responsável  direto  pelo  que  se  propõe

altruisticamente, oferecer e sim, “os malvadões capitalistas” que tanto o próprio estado ataca (pelo menos

em retórica), e os próprios nacionais, através dos seus tributos e impostos, os quais são convertidos em

políticas  públicas  para  o  combate  à  desigualdade  social  e  a  organização  do  Estado  como  um  ente

disseminador de oportunidades aos seus cidadãos em sua coletividade, em suma, girar a máquina pública.

Como os leitores mais atentos já notaram, existe uma flagrante dicotomia entre o utópico discurso

político do “nós contra eles”, e a realidade pragmática em que, através da economia de mercado, a mais

livre possível das amarras burocráticas estatais, se consegue uma sociedade próspera, gerando riqueza,
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com isso mais arrecadação de tributos e impostos e, aí sim, de posse do quinhão delegado ao Estado

promover-se-á o bem comum e a oportunidade a cada cidadão de prosperar. Esta é a base do liberalismo

moderno apregoada pelo economista austríaco Ludwig Von Mises, expoente da escola austríaca.

Fazendo uma alusão ao dito popular,  o populismo prega que o Estado “não deveria  ensinar a

pescar, e sim dar o peixe”, provocando assim uma “preguiça social”, grosseiramente falando, onde o ser

humano entrega sua existência, subsistência e até subordinação ao seu governante, ficando estes à espera

de proventos que não colaboraram para serem feitos, e, por muitas vezes se incentiva o vitimismo como

máscara de subterfugio para fustigar o Estado a promover políticas públicas de incentivo ao consumo,

mas “esquecendo” de cumprir sua parte na função social do homem, que é gerar riqueza.

Ou seja, tal prática, a luz da razão, provoca um vórtex descendente o qual o Ente estatal é obrigado

a aumentar  seus  impostos  e  tributos  para  saciar  a  vontade  de  seus  eleitores,  sedentos  de ajuda  sem

contrapartida,  e os “empresários malvadões” pagando cada vez mais para sustentar a máquina estatal

filantrópica. Simplesmente a conta nunca ira “bater” diante do emprego desta filosofia governamental.

A despeito da ideologia capitalista está longe de igualitária (e não elaborada para tal fim), há que

se ter políticas de subvenção aos menos favorecidos, afinal das contas, o Estado tem a obrigação social,

moral, e institucional de prover o básico para subsistência de seus compatriotas. Tais medidas, a grosso

modo, devem buscar o bem-estar geral dos cidadãos bem como, e principalmente, incentivar a estes a

promoverem o papel  intrínseco e  sine qua non dos viventes  em uma sociedade,  dar-lhes os direitos,

garantidos na carta magna, e cobra-lhes seus deveres, (muitas vezes esquecidas de serem citadas na “carta

cidadã” de 1988}. Cabendo ao governo sim, adotar políticas públicas aos menos favorecidos, através de

políticas públicas de subvenção aos desfavorecidos.

Em se tratando de Brasil, sob a ótica do conservador, o emprego de ideologias populistas não se

iniciaram nos governos após a promulgação da CRFB/88. Já na era de Getúlio Vargas, não à toa chamado

de “pai dos pobres”, Eurico Gaspar Dutra (antecessor a Getúlio), Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek,

Ranieri Mazzili, João Goulart, e, depois da nova constituição, Fernando Henrique Cardozo, Lula da Silva,

e Dilma Roussef (retirado propositalmente o período dos governos militares, que será apreciado em outra

oportunidade).

Não  é  preciso  ser  nenhum sociólogo,  ou  antropólogo  para  perceber  que,  através  dos  tempos

modernos, houve uma grande influência dos presidentes populistas no seio da sociedade, se tornando um

problema intergeneracional.

Ficou arraigado em nosso ideário que o Estado há de ser “o grande provedor” dos que a eles

recorrem,  vivendo-se assim,  o que seria  cômico se não fosse trágico,  a  instalação  de uma ideologia
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comunista (onde o Estado provem os anseios do cidadão) dentro de um país de economia aberta e viés

capitalista. Constituindo-se em um neologismo: O transcapitalismo: Um pais com o corpo de capitalismo

e pensamento socialista/comunista. Fórmula perfeita para dar merd@.

Com a atual ascensão de um governo nos dias atuais de viés de direita, adepto a “ensinar a pescar e

não dar o peixe”, e como um país “democrático” há de se submeter ao sufrágio universal periodicamente,

eis  a  questão:  Como dar  “um cavalo  de  pau  em um transatlântico:  sem esgarçar  o  tecido  social  e

infelizmente,  com a  nossa  cultura  tendo  como  patrono  Paulo  Freire,  conhecido  comunista  populista

formador de analfabetos funcionais?

Após  décadas  de  doutrinação  em nossos  bancos  escolares  onde  Karl  Marx,  Friedrich  Engels,

Joseph Stalin,  e  principalmente,  Antônio  Gramsci,  onde sua plataforma era  da  hegemonia  cultural  e

distorção  da  verdade  através  de  narrativas.  Como  reconstruir  no  ideário  popular  que  o  comunismo

populista era, e é, utópico,  inalcançável e que o capitalismo era, e é, o modo de ascensão através da

meritocracia?

Bem, como os cristãos bem sabem, nem o universo foi criado em um dia, (e olha que estamos

falando de Deus). Como disse o linguista Adolf Tobler em 1895 “Roma não foi feita em um dia”.

Há de se dar tempo e muita,  mas muita cultura e informação aos nossos compatriotas para se

“desmamar” um conceito patriarcal estatal, e desconstruir o aparelhamento socialista que ainda parasita

nossa  máquina  pública,  mostrando  que  nada  é  grátis,  o  governo  somente  faz  a  obrigação  de

pleonasticamente de  governar os nossos recursos, não do Estado! Nossos recursos. Retirar do ideário

coletivo de que sempre se tem que levar vantagem em tudo, e que o patrão é o opressor o colaborador o

oprimido. Alguém acha que essas ideias que já estão no subconsciente de cada brasileiro que não teve

acesso à cultura se retira somente colocando uma pessoa no comando do poder executivo federal? Como

diz o ditado popular: É trabalho de formiguinha!

Daí  entramos em uma celeuma (até  entre  nossos  colunistas),  Está  correto  a  decisão  de nosso

presidente Jair Bolsonaro distribuir, a título de auxílio, o valor de R$ 400,00 a 17 milhões de desprovidos

para a subsistência de suas famílias, mesmo nosso representante mor PODENDO incorrer em furar o teto

de gastos?

Minha opinião é sim.

O  gestor  máximo  do  erário  deve  procurar  atender  as  necessidades  basilares  de  nossos

compatriotas, e, a medida da desnecessidade do auxílio, mitigar a transferência de recursos, dando –lhes a

oportunidade de ganhar o pão, não mais como necessitados e sim cidadãos brasileiros, cientes de seus

direitos e principalmente seus deveres erga omnes.

29



Vendo  sob  a  ótica  eleitoral  (sem ser  maniqueísta),  como  a  esquerda,  verdadeiramente  tem o

discurso doce e palatável, (porem utópico, como visto em epígrafe), com a ajuda da velha imprensa adicta

de verba pública, transmitirá aos nossos compatriotas a ideia do “Bolsonaro malvadão”, que vira as costas

para os pobres, incutindo a mesma cantilena de promessas fictas como a da fabula do burro e da cenoura,

podendo  estes  retornarem ao poder  com o  simples  discurso  de  distorção  de  narrativa  Gramsciniana

projetando-se como o “salvador  da pátria”,  (pátria  a qual  estes  mesmos destruíram nos 13 anos que

estiveram no poder).

Realmente o nosso maior mandatário está em um dilema: Ser tachado de usurpador das regras

gestões macroeconômicas  pelos liberais  de plantão,  ou carimbar  em seu peito  a  pecha de utilizar  ou

mesmos artifícios artificiais populistas, mesmo TODOS sabendo que vivemos na maior crise mundial

desde  a  segunda  guerra  mundial  EM  TODO  PLANETA,  e  que  todos  os  líderes  mundiais  estão

enfrentando a maior inflação e desabastecimento da história daqueles países e também estão subsidiando

a população de seus países.

Eis o “pepino”. Qual sua opinião.

30



A tecnologia para o ser humano

Por Edson Araujo

Se tem um tema que parece nunca sair de moda é o da tecnologia. Mas o que é tecnologia?

Bom, como sempre a minha proposta não é esgotar os temas e sim suscitar reflexões, pois é na

reflexão  que  temos  algo  de  muito  maior  valor  que  o  senso  crítico  e,  diga-se  de  passagem,  até  o

computador trabalha com este processo. Temos na reflexão o despertar das ideias próprias e é isso que nos

faz  evoluir  como ser  humano.  (Em outro  artigo  trataremos  da  diferença  entre  senso  crítico  e  ideias

próprias).

Podemos pensar da seguinte forma: A ciência é o foco do estudo, é onde podemos tratar das causas

e efeitos e seus porquês. Já a tecnologia é a ferramenta que permite que a ciência seja prática, permite o

laboratório, os experimentos para a consolidação da ideia científica. Isto, explicado de maneira popular

pois meu objetivo é que todos os níveis intelectuais alcancem a mensagem dos artigos por mim escritos.

Como exemplo, eu colocaria da seguinte forma: A medicina é a ciência e os equipamentos que permitem

sua aplicação a tecnologia. A ótica é a ciência, os óculos são a tecnologia. Em fim, creio serem suficientes

os exemplos.

Tenho que deixar claro que os conceitos aplicados por mim serão os clássicos, embora os conceitos

modernos tenham seu lugar. Se todas as ciências possuem suas respectivas tecnologias e é isso que as faz

cumprir seus papéis, ou seja, as fazem ser o que realmente são, o que podemos dizer do ser humano? O

que nos faz ser o que realmente somos? O que nos consolida como seres humanos? 

Se a ciência é o ser humano, sua tecnologia são as virtudes. Esta é a equação:
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Valores bem aplicados = Virtudes. 

Virtudes bem aplicadas = Princípios. 

Princípios humanos resultam no real ser humano.

No  presente  momento  histórico,  onde  os  instintos  parecem  aflorarem  cada  vez  mais  fortes,

nenhuma vitória  será  possível  sem a  aplicação  das  virtudes  humanas,  pois  são  elas  que  nos  fazem

humanos. Eu poderia discorrer por inúmeras linhas sobre valores, virtudes e princípios humanos, mas

nesse  caso  tratarei,  especificamente,  de  duas  virtudes,  pois  elas  são  importantíssimas  para  o  resgate

consciente do conservadorismo. São elas: Inteligência e Temperança. Vamos então as definições de ambas

e discorreremos sobre.

Inteligência no conceito clássico, nada tem a ver com agudeza mental ou raciocínio lógico, rápido,

preciso,  em  fim  não  é  uma  habilidade  cerebral  mas  uma  faculdade  da  mente  e  assim  se  define:

Inteligência é a capacidade de saber discernir entre o que se deve ou não se deve fazer enquanto ser

humano  e  comprometer-se  com  isso.  Repare  que  o  ponto  radica  no  comprometimento,  pois  se

discernimos a escolha certa e não nos comprometemos com ela, somos corruptos e tolos. Não é o que

muitas vezes vemos na política? Na sociedade? E em todas as áreas de atuação humana?

A segunda virtude é a temperança e assim se define: Temperança é a capacidade de agirmos de

maneira ideal independente do nosso estado de ânimo. Na guerra política que travamos hoje, temos tido

várias  derrotas  em  diversas  batalhas  e  a  temperança  é  fundamental  para  continuarmos  lutando

independente do que aconteça. Não é difícil vermos em momentos de derrota, soldados desanimarem das

batalhas  e  saírem de  cena,  além de  não se  comprometerem com a  escolha  certa,  a  de  lutar  mesmo

perdendo, pois a luta é só um meio e o nosso lugar próprio é o fim. 

Fica a reflexão: Se num tema tão básico como a política há tantos descomprometidos e desistentes,

como será na batalha pela vida?(Estaria aí uma chave para o grande número de depressivos e suicidas?)

Pela família? (Estaria aí a chave para tantos divórcios, traições e tragédias familiares?) Por sua dignidade?

(Estaria aí a chave para tanta corrupção?) Pensemos...Teriam mesmo comportamento? Só nós, em nosso

íntimo, podemos responder com sinceridade.

Fica um conclave a todos os que querem vencer como verdadeiros heróis!!

Que lutemos com Inteligência e Temperança, pois com apenas estas duas tecnologias, seremos

imbatíveis, quanto mais se lançarmos mão de toda a tecnologia Humana disponível para a guerra. Em

outro momento trataremos de maneira mais ampla sobre este tema fundamental para nosso avanço nesta

batalha do bem contra o mal.

Deus abençoe nossa jornada.
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O caminho para o Olimpo, Belerofonte ou Hércules

Ambos os semideuses, no ápice de sua glória, seguiram na direção da morada dos deuses, mas tiveram

destinos diferentes. 

Por Leandro Costa

Filho  do deus  Poseidon e uma humana,  o  herói  mítico  Belerofonte  enfrentou o ostracismo de

Corinto, cidade em que outrora fora amado, por ter assassinado um tirano de nome Bellerus, encontrou

abrigo ao servir o Rei Preto, porém, ao ser desejado pela rainha, recusou-se a relacionar-se com a mesma,

seja por temor ou lealdade ao senhor que o acolhera.

A rainha, amargurada pela rejeição, fez com que seu esposo acreditasse que Belerofonte era quem

tinha tentado contra a união dos monarcas, de maneira que o herói é enviado ao reino do sogro de Preto,

para que tivesse um terrível destino.

O  Rei  Iobátes,  soube  que  a  intenção  de  seu  genro,  o  Rei  Preto,  era  a  morte  de  Belerofonte,

entretanto, já havia hospedado o herói, e, sabendo do desapreço que os deuses do Olimpo nutriam em

relação aos que desrespeitavam a lei da hospedagem, não poderia dar cabo da vida de seu mais novo

hóspede.

Iobátes  então  envia  Belerofonte  em uma  missão  suicida,  deveria  o  mesmo  matar  a  besta  que

assolava seu reino, todavia, o mítico filho do rei dos mares retorna triunfante de sua intenta montado sob

o cavalo alado Pégaso. Outras tantas missões lhe foram confiadas e, sempre, o herói regressava triunfante,

fazendo com que Iobátes desse a mão de sua filha Filonoé, com quem teve quatro filhos, entre os quais a

filha Laodameia, que com Zeus gerou Sarpedão.

No ápice de sua glória, Belerofonte tentou alçar o Olimpo voando em seu cavalo alado, mas Zeus,

furioso com tamanha ousadia, mandou que uma vespa ferroasse o animal, tendo o herói caído ao solo.

Atena não deixou que o mesmo morresse, mas vivo e ferido, restou-lhe passar o resto de sua vida como

um andarilho coxo que procurava Pégaso, sem saber que o lendário equino fora transformado pelo rei do

Olimpo em uma constelação.

O mais conhecido herói da mitologia grega,  Hércules ou Herácles, filho bastardo de Zeus com a

Rainha de Tirinto, Alcmena, assim como seu primo Belerofonte, sofrera um revés que o fez servir a um

rei que o mandou em diversas missões, que tinham como objetivo, a morte do herói.

Enlouquecido por Hera, o herói mata sua esposa e filhos, tendo que servir ao seu primo Euristeu, o

Rei de Micena e Tirinto, que lhe enviou para cumprir tarefas que para o rei, resultariam na morte do

mesmo, mas para Hércules, traria a redenção por seu hediondo pecado.
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Após cumpridos os doze trabalhos, Hércules é agraciado com a imortalidade e, quando seu corpo

padece por conta de uma veste envenenada, é levado ao Olimpo e acolhido por Hera, adotando assim o

nome Herácles, que significa Glória de Hera, até então o herói chamava-se Alcides, e casa-se com Hebe,

deusa da juventude, filha de Zeus e Hera.

Ascensão  ao  Olimpo,  traz  a  reflexão  que  comparando  ambos  os  mitos  chegamos  a  simples

conclusão que, infortúnios podem e devem ser superados, mas o reconhecimento não pode ser exigido, o

caminho mais fácil não o levará ao seu objetivo, a forma afoita a qual Belerofonte se lança ao Olimpo,

sem que fosse aclamado, difere de seu primo mais famoso, que não tinha como objetivo a morada dos

deuses, mas a redenção por seus erros e, por isso, obteve a graça relegada ao cavaleiro.

É imprescindível ao ser humano, que sua virtude não seja um artifício para obter recompensas e,

todo o reconhecimento seja lhe dado de forma natural, compreendendo que para galgar uma montanha,

ainda que em seu topo esteja situada a morada dos deuses, cada passo deve ser dado com sabedoria. 
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Entrevista com Dimas Oliveira

Por Edson Araujo

Nosso entrevistado  Dimas de Oliveira Júnior, é cineasta,  jornalista.  nascido em São Paulo, em 17 de
dezembro  de  1958,  filho  de  Dimas  de  Oliveira  (falecido)  e  Aracy  Bellacosa  de  Oliveira.  Cidadão
taubateano pela Câmara Municipal de Taubaté no ano de 2019.

Como começou a paixão pela cultura nacional?

Desde criança sempre me senti  atraído por histórias,  artistas,  filmes,  que só muito mais  tarde vim a
descobrir  que  faziam  parte  integrante  da  cultura  nacional.  Fui  alfabetizado  por  minha  tia  paterna,
Adalgisa  Miragaia  de Oliveira  Leopoldo e  Silva,  professora,  que desde o primeiro  ano primário  me
mostrou um mundo mágico, povoando a minha cabecinha infantil,  com histórias sobre Dom Pedro I,
Imperatriz Leopoldina, Marquesa de Santos, Dom Pedro II, e ensinando as primeiras letras apresentando
as obras de Paulo Setubal, Monteiro Lobato, José de Alencar e Machado de Assis. Aos 10 anos de idade,
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já  tinho lido todas  as  obras  desses grandes escritores.  Do meu pai,  herdei  o  amor à  música  popular
brasileira e o cinema. O que eu ouvia naquela época de minha infância, é exatamente o que escuto hoje:
Francisco Alves, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, Dircinha Batista, Celly Campello,
Isaura Garcia e Carmen Miranda entre outros. Meu paí tinha uma magia muito grande e me levou ao
mundo do cinema, mostrando-me os grandes clássicos do Brasil e de Hollywood e seus grandes mitos.
Aos 16 anos, posso dizer que iniciei minha carreira como cineasta! Ganhei uma câmera Super-8 de meu
pai, junto com uma moviola, e passei a filmar de forma desenfreada,  mas nunca tendo uma ideia na
cabeça e uma câmera na mão! Escrevia meus próprios roteiros e produzia meus próprios curta metragens,
isso nos anos 70. E nunca mais parei. 

As pessoas te deram crédito? A família apoiou?

Naquela época, as pessoas achavam (a família), que aquela “brincadeirinha de criança” iria passar, na
verdade eles tinham certeza, principalmente meu avô materno, Arthur Bellacosa, que era um desportista e
tinha sido jogador do Palestra Itália, e claro, que para um ex-jogador de futebol, era algo inusitado, ter um
neto artista, sangue que, com certeza, herdei de meu avô paterno Frederico Bicudo de Oliveira, poeta,
sonhador, um homem voltado à literatura. Meu pai me apoiava de forma velada, disfarçava perante a
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família, mas, no fundo, era meu grande fã e incentivador. Mas desde aquela época, sempre corri atrás de
meus interesses de meus ideais e é assim até hoje.

Como Documentarista,  diretor  de  tv  e  cinema O senhor  produziu  obras  de  suma importância
cultural  para o país,  como: Dona Leopoldina,  D Pedro II,  entre  outras.  Como foi  realizar  um
trabalho de tamanha importância cultural em um momento em que a cultura tem sido profanada?

Nunca senti a cultura ser levada muito a sério em nosso país! O Brasil padece de falta de memória e leva
tudo de uma forma imediatista e tudo que passa é apagado. Além disso, sempre existiu a dificuldade de
apoios culturais, patrocínios! Hoje, ainda podemos contar com algumas leis de incentivo, mas, mesmo
assim, o trabalho cultural, invariavelmente acaba ficando em segundo lugar. Os documentários de cunho
histórico que realizei, sempre foram feitos com recursos próprios, como “Dona Leopoldina, da Áustria
para o Trono do Brasil” e “Dom Pedro II, do trono do Brasil para o Exílio”. 

É complicada a realização, pois envolve muitas pesquisas dos fatos a serem apresentados, e além disso,
as cenas de dramatização, conforme costumo utilizar, requerem uma série de detalhes, como figurinos,
locações, etc. Precisa amar muito o que se faz, para realizar, com começo meio e fim. Depois de tudo
pronto, aí começa outra batalha, a distribuição. Hoje as coisas estão mudando, sinto que está um fardo
mais fácil de se carregar, mas continua sendo um trabalho hercúleo.

37



Como secretário de cultura e economia criativa de Taubaté, há planos para divulgar e estimular a
alta cultura nas escolas? Se sim como fazer?

Vejo como uma importância  vital,  despertar  a  curiosidade  dos  jovens,  sobre a  história  da cidade  de
Taubaté  e  do  Brasil,  apresentar  nossa  Cultura  Popular  e  Erudita,  incentivar  movimentos  literários,
musicais  e  audiovisuais,  além das  artes  cênicas!  A Secretaria  de  Cultura  e  Economia  Criativa  vem
procurando desenvolver vários trabalhos nesses segmentos, e também a Secretaria de Educação que vem
realizando  um  trabalho  primoroso  nesse  sentido,  e  sempre  que  possível,  procuramos  estreitar  uma
parceria entre as secretarias em eventos, como a FLIT (Feira Literária de Taubaté), que irá acontecer em
setembro desse ano. Quando a cultura e a história é levada aos jovens, de forma atrativa e participativa, o
resultado é muito positivo. Agora mesmo estamos com dois projetos de incentivo a Literatura, que, com
certeza,  alcançarão  muitos  jovens,  livros  infantis  contando a  história  de  filhos  ilustres  de  Taubaté  e
Concurso Literário, através de Edital, com premiações. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa, vem
buscando trazer  incentivos culturais  para nossos jovens e aos grupos de artistas  do município.  É um
trabalho de formiguinha, mas estamos vendo resultados positivos.

Sabemos que é de extrema importância o resgate, histórico e cultural regional e nacional, existe um
movimento nessa direção em todo o país. Em sua opinião, como está a força e a qualidade desse
movimento?

É difícil falar de um avanço da cultura no Brasil! É um país de proporções gigantescas, com diferentes
culturas, mas tenho observado grandes progressos em diversas áreas, mas me vem chamando a atenção o
Norte e o Nordeste, que possuem uma cultura riquíssima e estão investindo muito nisso, principalmente
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nas produções audiovisuais. É um avanço muito positivo para a nossa cultura, e que isso se alastre por
todo o país, para não parar mais. 

Ao Contrário do que muitos pensam, pois a cidade é conhecida pela famosa grávida, Taubaté é um
celeiro  de  intelectuais  e  celebridades.  Poderia  destacar  alguns  nomes  e  fatos  de  Taubaté,  uma
cidade que colaborou muito com a cultura nacional?

Taubaté é uma cidade que pode ser considerada um celeiro de artes e artistas! Terra da apresentadora
Hebe Camargo, do radialista e jornalista Cid Moreira, de Celly Campello e Tony Campello, de Geny
Marcondes, da aviadora Joaninha, da pintora Georgina de Albuquerque, do pintor Clodomiro Amazonas,
do escultor Leopoldo e Silva, da atriz pioneira da TV Lia de Aguiar, do Arcebispo Dom Duarte Leopoldo
e Silva, da cantora Meire Pavão, do grande escritor Monteiro Lobato, da atriz Simone Soares, entre tantos
outros filhos ilustres. Isso sem falar de Taubaté como polo cinematográfico com a PAM Filmes, fundada
pelo cineasta Amácio Mazzaropi, um pólo industrial pioneiro da América Latina no início do século XX,
com a CTI (Companhia Taubaté Industrial), do genial Félix Guisard, Berço do Rock and Roll nos anos
50, Terra do Artesanato Paulista, e tantas pessoas reconhecidas nacional e internacionalmente, e fatos
importantes que não podemos esquecer, como a passagem do príncipe Dom Pedro por Taubaté, onde foi
acompanhado por oito taubateanos para São Paulo, onde acabaria por decretar a Independência do Brasil
e reconhecida pelo Imperador Dom Pedro II, como Cidade Imperial. São tantas histórias que Taubaté tem,
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que dar  “cartaz”  para a  tal  “grávida”  é  um absurdo.  Taubaté  faz parte  da história  artística,  cultural,
literária e política do nosso país. Taubaté tem passado, presente e futuro!

Deixe pra nossos leitores, alguns títulos de sua autoria para nossos leitores.

Elis Regina, 20 anos de saudades (2002), Raul Seixa O Maluco Beleza (2005), São Paulo Urbanismo
(2004), Mulheres no Cangaço (1999), Desatino (2008), Os Últimos Compassos (2012), The History of a
radio singer (2013), Doutores em Samba, A Estrala do Brasil, Trio de Ouro, As favoritas do Brasil, Os
brotos  legais,  “Quero  dizer-te  adeus”  (2015)  distribuição  da  02  Play  Films  e  veiculação  no  Canal
Brasil/TV Globo, “Celly e Tony Campelo, Os Brotos Legais” da Lumix Art Films e veiculação no Canal
Brasil/TV Globo. Leopoldina, da Áustria para o trono do Brasil, D. Maria II, do Brasil para o trono de
Portugal, As faces de D .Pedro I e Sila (2019). 
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Quais seus projetos pessoais a partir de 2022?

Meus projetos pessoais, como Cineasta, é poder correr o país, em festivais de cinema, com meu filme
“SILA”, um trabalho realizado na cidade de Taubaté em 2019, e que conta, através da ótica feminina da
cangaceira  Sila,  a  história  dos sobreviventes  do cangaço,  depois  da morte  de Lampião.  Pretendo em
breve, fazer o filme chegar nos festivais do Sul, além de Festivais internacionais. Esse é meu projeto
pessoal para 2022.

Os trabalhos do entrevistado estão disponíveis no Canal MrJuniorDimas na plataforma YouTube 
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Caderno ABRAJUC
Nota de Pesar pelo falecimento do Prof. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho

A Associação Brasileira de Juristas Conservadores – ABRAJUC, entidade que congrega

profissionais de todas as áreas do Direito, unidos em torno dos valores e princípios consagrados na

Constituição da República Federativa do Brasil, vem a público, mais uma vez, manifestar seu

PROFUNDO PESAR  pelo  falecimento do Professor  e Filósofo OLAVO LUIZ PIMENTEL  DE

CARVALHO.

O saudoso Professor partiu deixando esposa, filhos, netos e milhões de alunos que vinham, há

décadas, aprendendo sobre filosofia, moral, religião e alta cultura com este que entra para a história,

consagrado como um dos maiores nomes da intelectualidade brasileira.

O saudoso Professor partiu deixando esposa, filhos, netos e milhões de alunos que vinham, há

décadas, aprendendo sobre filosofia, moral, religião e alta cultura com este que entra para a história,

consagrado como um dos maiores nomes da intelectualidade brasileira.

Quando a esquerda radical dominou o Brasil, impondo sua corrupção ao letárgico e conformado

povo brasileiro,  um homem se ergueu para  apontar  a  podridão do sistema,  que  cada  vez  mais  se

apossava de nossos bens e até mesmo de nossos direitos. Mesmo contra os interesses de seus próprios

empregadores, essa voz solitária disse verdades que ninguém mais queria dizer, seja por acomodação,

medo ou mesmo por desconhecimento. E suas palavras conseguiram levar boa parte do povo brasileiro

a se insurgir  contra  a hegemonia marxista  presente nas universidades,  mídias  tradicionais  e nichos

políticos.

Ele pode não ter vencido a guerra, mas como Churchill, foi quem deu o rugido tão necessário

para acordar os que dormiam enquanto nossa nação era cultural e politicamente destroçada.

O último  dos grandes  pensadores  de nosso país  hoje  nos  deixou.  Que os  ensinamentos  do

Professor Olavo perdurem e sejam transmitidos com honestidade, sempre alertando às gerações futuras

sobre os males do comunismo e de seus parentes disformes, como o socialismo e o progressismo.

Fica o agradecimento a quem, durante anos, lutou sozinho em uma guerra que era de todos nós.

Muito obrigado, Professor Olavo, por nos ensinar tanto. Que Deus o receba nos céus!

Requiem aeternam dona ei, domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescat In Pace. Amen.
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Variedades

Sugestões culturais

Por Edson Araujo e Leandro Costa

Curta-metragem:

 O  filme  '''SORRY''  dura  somente  1:58

min.  

E  ganhou  o  Oscar  de  Curta  metragem.  

Sua  mensagem  eh  fantástica.  

Para  repensar  certas  atitudes.  

O elevador está com sobre carga e não se move,

por causa do INDIVIDUALISMO, e por causa

do  direito  que  cada  um  acha  que  tem  .  .  .  

Enfim, são muitas mensagens que podemos tirar

do filme. 

Clique na imagem e assista.

Música: Aqui, uma belíssima obra, para o enlevo

das almas que buscam o refino dos clássicos. 

Ouça este clássico!

Livro:

Nesta obra literária, Lara Winckler desenvolve a reflexão

sobre uma ideia  tradicional:  que a vida é  cíclica e passa por

distintas etapas que, quando encadeadas, encerram um sentido

mais  amplo  e  total.

A ideia é mostrar como viver o melhor de cada fase: infância,

juventude,  maturidade  e  velhice,  procurando aplicar  em casa

relação o ideal humano.

Uma leitura de altíssimo valor.
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Filmes: 

A Vida É Bela 

Durante  a  Segunda  Guerra  Mundial  na  Itália,  o  judeu

Guido  e  seu  filho  Giosué  são  levados  para  um  campo  de

concentração nazista. Afastado da mulher, ele tem que usar sua

imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando

de uma grande brincadeira, com o intuito de protegê-lo do terror e

da violência que os cercam. 

A Lista de Schindler 

O alemão Oskar Schindler viu na mão de obra judia uma

solução barata e viável para lucrar com negócios durante a guerra.

Com  sua  forte  influência  dentro  do  partido  nazista,  foi  fácil

conseguir  as  autorizações  e  abrir  uma  fábrica.  O  que  poderia

parecer  uma  atitude  de  um  homem  não  muito  bondoso,

transformou-se  em  um  dos  maiores  casos  de  amor  à  vida  da

História, pois este alemão abdicou de toda sua fortuna para salvar

a vida de mais de mil judeus em plena luta contra o extermínio

alemão. 
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Herói anônimo

A HISTÓRIA DE CAIO VIANNA MARTINS - O ESCOTEIRO MINEIRO QUE SE

TORNOU UM HERÓI AOS 15 ANOS 

Considerado como exemplo para todo o movimento escoteiro no Brasil, Caio nasceu em 13 de

julho de 1923, no município de Matozinhos (Minas Gerais), e faleceu em Barbacena em 20 de dezembro

de 1938, aos 15 anos.

Caio era um menino comum ao seu tempo, mudou-se para Belo Horizonte com a família aos oito anos,

onde passou a estudar no Grupo Escolar Barão do Rio Branco até o 4º ano primário.

Ingressou no Movimento  Escoteiro  aos  14 anos,  ao  iniciar  seus  estudos  em outra  escola,  o  Colégio

Arnaldo e Afonso Arinos, que patrocinava, na época, o Grupo Escoteiro Afonso Arinos.

A TRAGÉDIA 

No dia 18 de dezembro de 1938, o grupo organizou uma excursão de trem a São Paulo, com 25

membros. Os escoteiros viajavam no vagão da 1° classe do trem noturno da Central do Brasil, que possuía

no total onze vagões, quando, por volta das 2 horas da madrugada do dia 19 de dezembro, este se chocou

com um trem cargueiro que vinha em sentido contrário,  provocando até então o mais grave desastre

ferroviário em território brasileiro, no qual morreram cinco e ficaram feridas 44 pessoas.

Caio, na época, monitor da Patrulha Lobo, recebeu uma forte pancada na região lombar durante o

choque (que mais tarde revelou-se mortal), mas mesmo assim persistiu em ajudar os outros escoteiros que

se reuniram para decidir a melhor maneira de agir. O primeiro passo foi a procura dos membros que não

haviam sido encontrados até o momento, o lobinho Hélio Marcos de Almeida Santos e o escoteiro Gerson

Hissa Satuf, encontrados já mortos.

Os escoteiros  continuaram prestando os  primeiros  socorros  a  todos  os  feridos  e  fazendo uma

grande fogueira para auxiliar as buscas e o trabalho de salvamento. Para isso, utilizaram todo material que

tinham disponível, os colchões, cobertores e lençóis dos vagões-leito, confeccionando macas e abrigo

para as pessoas mais feridas.

O acidente, que ocorreu entre as estações de Sítio e João Aires, próximo à cidade de Barbacena, só

recebeu socorros às 7 horas da manhã do dia 19. A equipe de socorro transportou os passageiros feridos,

inclusive alguns escoteiros, para um hospital em Barbacena. Como não havia macas para todos, e ao ver
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ao redor dele pessoas mais necessitadas, Caio Viana Martins recusou ser levado de maca, dizendo: “Um

Escoteiro caminha com as próprias pernas”.

Foi andando, junto a seus amigos, até a cidade, mas, ao chegar ao hotel, sentiu-se mal e foi levado

à Santa Casa, onde veio a falecer, por conta do rompimento de vísceras e um grave derrame interno.

Caio Vianna Martins foi sepultado no mesmo dia, no cemitério de Bonfim, em Belo Horizonte,

junto ao lobinho Hélio e ao escoteiro Gérson.

Pela sua coragem, Caio foi reconhecido como um exemplo a ser seguido, sendo posteriormente

homenageado de diversas formas.

Em Juiz de Fora, foi-lhe erguido um monumento no parque central da cidade - Parque Halfeld. A

estátua foi doada pelo Grupo Escoteiro Caiuás com o apoio do Instituto Granbery.

Fonte: Página Facebook A história esquecida
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Caderno Direito nas Escolas

Entes Federativos

Por Leandro Costa e Munique Costa

União

A União é talvez o ente federativo mais complexo, porque ele se confunde por vezes com a própria

República Federativa, já que na verdade o Chefe do Poder Executivo da União é também o Chefe de

Estado, sendo uma única figura, o Presidente da República.

Em relação à função de Chefe de Estado podemos dizer que o Presidente representa toda a Nação,

inclusive em relação com outros países, entretanto, para melhor visualizar a União devemos entender que

ela embora seja a própria visão da Nação Brasileira também é um ente federativo, de forma que, a União

é soberana por guardar nela a concepção de Estado, enquanto os outros entes federativos são apenas

autônomos, eles não estão subordinados a União, mas se sujeitam a sua soberania.

Cabe lembrar que a Constituição regula o Estado, logo, quando a Constituição atribui a um ente

federativo determinada competência, nem mesmo a União pode passar por cima desta autonomia. Não é

uma faculdade da União intervir em outro ente federativo, tratando-se de caso excepcionalíssimo.

Mas para melhorar ilustrar, cabe aqui apontar como se organiza a União, que tem no Chefe do

Poder Executivo o Presidente da República, que governa a Nação, nomeia seus Secretários de Estado para

ocupar funções específicas, que são os Ministros a frente de determinadas pastas, como por exemplo,

Ministério da Justiça, Ministério da Saúde entre outros.

O Poder  Legislativo  da  União  é  composto  pelo  Congresso  Nacional,  dividido  em duas  casas

legislativas, o Senado composto por um número de representantes igual para cada Estado-membro e o

Distrito Federal e a Câmara dos Deputados na qual o número de parlamentares é proporcional ao número

de  eleitores,  por  exemplo,  no  Senado,  o  Estado  de  São  Paulo  e  o  Estado  do  Acre  tem  a  mesma

representatividade, pois ambos têm três Senadores, entretanto, na Câmara de Deputados o número de

representantes de São Paulo é muito superior ao do Acre.

O Poder Judiciário da União é o mais complexo, porque somente a União tem o Supremo Tribunal

Federal, os Tribunais Superiores e a Justiça especializada além de ter a Justiça Federal comum.

Além dos Poderes em si a União mantém ainda o Ministério Público da União que atua junto com

os órgãos do Poder Judiciário citado acima.

Estados-Membros
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Caderno Direito nas Escolas

Não há como gerir um país da dimensão do Brasil, centralizando todo o Estado fazendo com que a

União tenha que dar conta das questões nacionais, regionais e locais, por isso a República Federativa do

Brasil, mesmo sendo algo único descentraliza o poder em entes federativos diversos, enquanto a União

cuida  dos  assuntos  de  relevância  nacional,  os  Estados-membros  atuam  em  sua  área  regional  e  os

Municípios em uma área mais reduzida, cada uma cuidando assim de algo específico do interesse daquela

região, tendo sua competência estabelecida na própria Constituição.

Os Estados-membros que são 26 (vinte e seis) também possuem os três Poderes, sendo Chefe do

Poder  Executivo,  o  Governador  do  Estado  a  quem  cabe  administrar  o  Governo,  nomeando  seus

Secretários Estaduais para auxiliá-lo.

O Poder Legislativo Estadual é composto por uma única Câmara que se denomina Assembleia

Legislativa  e  seus  membros  são  chamados  Deputados  Estaduais,  e  são  eleitos,  assim  como  seus

homônimos federais de forma proporcional ao número de eleitores.

O Poder Judiciário Estadual, em regra, também é composto por um único Tribunal de Justiça, que

atua  de forma residual,  cabendo-lhe  todos os  julgamentos  que não forem de competência da  Justiça

Especial  ou Federal,  estando na própria  Constituição  a  definição  do que cabe  a  Justiça  Federal  e  a

Especial, diretamente a um Tribunal Superior ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal. E não havendo tal

previsão, recairá a Justiça Estadual que é composta pelo Tribunal de Justiça, pelos Juízes de Direito, pelo

Tribunal do Júri, o Conselho da Justiça Militar, os Juizados Especiais e suas Turmas Recursais.

O Estado-membro também possui o Ministério Público, o qual tem as mesmas atribuições que o

Ministério Público da União para funcionar junto a Justiça Estadual.

O Estado-membro,  por força da Constituição da República,  se organiza por uma Constituição

Estadual que estabelece parâmetros básicos e a organização desse ente federativo.

Municípios

Os municípios,  por sua vez,  cuidam de questões em uma menor área,  administra a cidade,  na

prática, município e cidade são sinônimos, de forma que é um governo que cuida dos interesses de um

grupo social menor em uma localidade restrita. Por óbvio que existem municípios com uma população e

estrutura consideravelmente grande, como no caso das capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo

Horizonte, entre tantas outras, todavia, ainda assim, estas grandes cidades preocupam-se principalmente

com seus centros urbanos, há ainda uma maior proximidade entre esse ente federativo e a população

local.
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Caderno Direito nas Escolas

O município tem na figura do Prefeito o Chefe do Poder Executivo, que assim como os Chefes

desse Poder, nos outros entes federativos, é o responsável pela Administração Pública local, gerindo os

órgãos que a ele se subordinam.

O Poder Legislativo municipal é exercido pela Câmara de Vereadores e seus membros também são

eleitos proporcionalmente ao número de eleitores, o número de membros da Câmara de Vereadores, irá

variar conforme a densidade demográfica daquele município.

O Município, diferente dos outros entes federativos, não possui o Poder Judiciário, de forma que

ele não tem a atribuição de julgar as questões de interesse do município, nesse caso caberá a Justiça

Estadual promover a tutela jurisdicional quando o município estiver direta ou indiretamente envolvido.

No mesmo sentido, o Município também não possui Ministério Público.

O  Município  será  organizado  pela  Lei  Orgânica  Municipal,  que  guarda  similaridade  a  uma

Constituição, mas que devido ao fato de não ter uma forma direta de verificar a adequação de uma lei a

ela, recebe o nome de Lei Orgânica.

Distrito Federal

O Distrito Federal é um ente federativo bem peculiar,  pois guarda semelhança com o Estado-

membro e com o Município, tendo em sua competência para legislar e administrar a soma de ambas, ora

agindo com Estado-membro, ora como município.

O Chefe do Poder Executivo é o Governador Distrital que acumula as funções que seriam do

Governador do Estado-membro e do Prefeito.

O Poder  Legislativo  é  exercido  pela  Câmara  Distrital,  em que  seus  membros  se  denominam

Deputados  Distritais,  podendo  elaborar  leis  que  seriam de  competência  dos  Estados-membros  e  dos

Municípios, sendo que as leis terão efeito como se fossem estaduais ou municipais para todas as questões.

O Poder Judiciário no Distrito Federal é exercido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e

Territórios, que é organizado e mantido pela União, o que também acontece com o Ministério Público.

O Distrito Federal é organizado pela Lei Orgânica Distrital que dependendo da matéria terá força

de Constituição Estadual ou de Lei Orgânica Municipal.
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Homenagem

Por Patrício Eduardo Dias
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