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Nota do Editor

A Revista Conhecimento & Cidadania lamenta os conflitos que ocorrem no leste

europeu,  não  há  como deixar  de  se  solidarizar  com os  cidadãos  ucranianos,  russos  e  de

quaisquer  países  afetados por  tal  confronto.  Nos manifestamos acerca do tema na  edição

anterior, mas, não podemos ignorar o sofrimento de inocentes envoltos em uma guerra.

A abjeta manifestação de um parlamentar do Estado de São Paulo, na qual ofende,

não somente as mulheres do leste europeu, mas todas as pessoas, é digna de total repúdio,

especialmente por ter o citado político afirmado que estava atuando naquilo que considerava

uma espécie de missão humanitária. Se é lamentável qualquer tipo de exploração da miséria, é

ainda pior, a visão desumana de quem se colocou em uma função que tem como dever cuidar

dos interesses do povo paulista e, bem como, pelo fato de ignorar o flagelo que acomete as

mulheres daquela localidade.

Ao considerar como uma atrativa fila de entrada de uma boate, um grupo de seres

humanos despejados de seus lares, que provavelmente, deixaram parentes para trás, provou o

parlamentar que está totalmente alheio ao dever que lhe cabe como representante do povo.

Leandro Costa
Editor-chefe

ERRATA

Aproveitamos para apresentar algumas correções.

No Vol. 4, página 38. Onde se lê “Como secretário de cultura e economia criativa de

Taubaté”. Leia-se: “Como secretário de cultura e turismo de Taubaté”.

No Vol.  5,  página 14.  Onde se lê  “país  em que o povo faz um grande cerco ao

governante Justin Trudel”. Leia-se: “país em que o povo faz um grande cerco ao governante

Justin Trudeau”.

No Vol. 6, página 26. Onde se lê: “Façamos como ele ou façamos eco ao coro de

Chatlet, o comandante da resistência católica da Vandeia”. Leia-se: “Façamos como ele ou

façamos eco ao coro de Charett, o comandante da resistência católica da Vandeia”.
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O pior crime do mundo

A sangrenta Onda Verde que promove o assassinato

Por Leandro Costa

A Corte  Constitucional  da  Colômbia  parece  ter  bebido  da  mesma  fonte  de  seu  congênere

brasileiro, autorizando por decisão judicial a prática do aborto até vinte e quatro semanas de gravidez, seis

meses, em quaisquer condições. Você não leu errado, a decisão permite o assassinato de seres humanos

com até seis meses de vida.

Há diversos pontos que devem ser tratados, tais como, a forma com que a legalização ocorrera, a

mentira por trás do “aborto seguro”, a vida que o procedimento destruirá, sendo este legal ou ilegal, a

moral da mãe que é capaz de matar o próprio filho e os grupos que se organizam para promover tal

prática.

De antemão, tratar o aborto como forma de assassinato não é uma erro, seja pelo aspecto humano,

afinal uma vida inocente está sendo tirada, quanto pelo aspecto legal, posto que, o citado crime consta no

rol dos crimes contra a vida em nosso ordenamento jurídico. No Brasil deve ser levado ao Tribunal do

Júri, ao menos até um olimpiano decidir que tal atrocidade lhe é conveniente, o que nos leva ao primeiro

ponto a ser enfrentado.
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A manobra assassina

Para entender qual a estratégia usada na Colômbia para permitir que assassinas dos próprios filhos

fiquem impunes, basta observar, aqui no Brasil, como o ativismo LGBT conseguiu, através de decisão do

Supremo Tribunal Federal a criação dos crimes de homofobia e transfobia sem que o parlamento tivesse

feito. Mesmo a Constituição da República Federativa do Brasil, maior lei que rege a nação, sendo clara no

que diz  respeito  ao crime,  deverá lei  que o define,  o que exige a criação de norma pelo Congresso

Nacional, tal exigência se repete no primeiro artigo do Código Penal, o chamado  princípio da reserva

legal.

Criar um crime ou alterá-lo, no Brasil é uma prerrogativa do Poder Legislativo, de maneira que,

não dever-se-ia admitir a edição de uma norma penal por órgão dos demais poderes, seja lá qual for a

justificativa. Entretanto, no caso dos crimes de homofobia e transfobia, não só a Constituição, mas toda a

essência do conceito de democracia foram atirados sem o menor pudor em uma latrina para atender

anseios de grupos e delírios de poder.

Não  se  trata  de  mera  violação  formal,  portanto,  não  é  necessário  verificar  se  tal  princípio  é

reconhecido no ordenamento jurídico colombiano, salvo se aquele país for assumidamente uma ditadura,

como  toda  juristocracia o  é.  A judicialização  da  política  e  o  ativismo  judicial  não  subtraem  dos

parlamentares o poder de legislar ou do governante de dirigir a máquina pública, em verdade, retira a

vontade do povo ao entregar para outrem a capacidade de escolher pelos cidadãos, a verdadeira vítima de

tal nefasta prática é justamente aquele que concedera um mandato aos membros do legislativo para que

manifestem sua vontade, bem como, o fizera com o governante, esperando que este adote as políticas

públicas que lhes são caras.

Utilizando-se de falsas premissas, um determinado grupo impõe sua ditadura sobre a população,

em um verdadeiro ato antidemocrático, agentes políticos ora derrotados e magistrados que comungam de

sua  visão  de  mundo,  ainda  que  distópica,  usurpam  descaradamente  o  mandato  alheio  por  se  auto

intitularem como um secto supra-humano que tem o poder-dever de conduzir os rumos da nação.

A ideia de representantes eleitos  em uma democracia reside,  justamente,  no fato de que estes

devem representar a vontade do povo, real soberano, de maneira que, quando uma determinada prática é

reprovada  em  uma  sociedade,  em  tese,  criam-se  normas  para  coibi-la,  em  sentido  contrário,  são

incentivadas condutas tidas como desejáveis. Por tal razão, um projeto de lei que não é aprovado reflete,

ressalvados os casos distorcidos, naquilo que os cidadãos esperam de seus mandatários, posto que, não

atendendo tais expectativas sofrerão a rejeição em um futuro pleito eleitoral.
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Uma  norma  que  não  tem  sucesso  no  processo  legislativo,  a  princípio,  não  é  bem-vinda  no

ordenamento jurídico, sendo seu forçoso ingresso neste um atentado contra a democracia, haja vista, que

em tal modelo o povo não é, tão somente, um elemento do Estado, mas a razão de existir do Estado, pois

este, é servo daquele, não sendo, em nenhuma hipótese, o seu detentor. Dos elementos que constituem

esta figura, são indispensáveis o território em que se exerce a soberania, entretanto, em si falando de

democracia, o povo é o senhor do Estado, e não o contrário.

O fato  do  Poder  Legislativo  buscar  refletir  a  vontade  do  verdadeiro  soberano,  por  si  só,  é  o

obstáculo fatal para a judicialização da política e o ativismo judicial, pois, como exemplo, pode-se tratar

não só o aborto, mas a própria homofobia, os quais legisladores não tiveram vontade de, respectivamente,

permitir  e  proibir  tais  práticas  sob pena  de  não estarem representando seus  eleitores.  No citado rol,

também podem se incluir a liberação de entorpecentes, que apesar de maciça campanha favorável, não

encontra apoio popular, o que resulta na impossibilidade de ser descriminalizado o uso e comercialização

de drogas.

Claro que pode existir  alguma distorção da vontade popular  como flagrantemente ocorrera na

aprovação de medidas que restringiram o comércio e porte de arma de fogo em nosso país, tendo em vista

que, o povo manifestou-se diretamente em um sentido e o Congresso Nacional decidiu por legislar em

sentido contrário, mas é sabido se tratar de uma época em que parte do parlamento negociava com o

Poder Executivo a aprovação de projetos em troca de vantagens indevidas, literalmente, traindo aqueles

que delegaram-lhe, através do voto, a capacidade de decidir em nome do povo, foi o episódio conhecido

como “Mensalão”.

Por tal  razão não se trata de uma mera violação formal o que foi feito no Brasil,  no caso da

homofobia, e na Colômbia, na recente liberação do aborto, uma vez que, o povo de ambos os países não

elegera  políticos  que  faziam defesa  de  tais  práticas,  presumindo-se serem os  cidadãos destas  nações

contrários a tais normas, entretanto, uma minoria incapaz de aprovar, no âmbito do processo legislativo,

aquilo que é de seu interesse, de forma tirânica, socorre-se de um Poder Judiciário que constantemente

acena favorável a suas pautas para forçar a nação a curvar-se perante sua vontade.

Na Argentina,  o  aborto  foi  aprovado através  do  processo  legislativo,  o  que  não o  faz  menos

reprovável, contudo, o povo daquele país escolheu péssimos representantes, uma vez que ainda se vê

iludido pelo caudilhismo, o que pode ser observado ante o estado de coisas que tomou conta da nação,

não coincidentemente, a miséria e o autoritarismo se abateram sobre os argentinos, não por uma peça do

destino, mas pelo resultado de sua escolha fatídica. Já a Colômbia não optou por assassinar suas futuras

gerações, tal prática nefasta se deve a um grupo que, mesmo sendo a minoria, ocupou o que deveria ser a
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casa da justiça e subtraiu o direito de escolha de seus cidadãos, o sangue de inocentes suja a mão do povo

argentino e as togas de alguns magistrados colombianos.

Não existe aborto seguro

Uma das maiores mentiras que conta-se sobre o tema é que as mulheres que fazem aborto de

maneira ilegal se sujeitam a algo perigoso quando se fosse legalizado o procedimento não traria risco para

a mulher. Há três fatores que devem ser observados para perceber que tal narrativa é descontextualizada.

O primeiro, e mais simples, consiste no fato de que todo aborto resulta em uma morte, a natureza

do procedimento é, nada mais, nada menos, que tirar uma vida. Isso já seria o suficiente para acabar com

a  teoria  de  um  aborto  humanitário,  pois  não  haveria  uma  conduta  mais  desumana  que  ceifar

propositalmente a vida de um inocente antes mesmo de seu nascimento.

No  que  tange  a  saúde  da  mulher,  por  mais  que  seja  estranho  preocupar-se  com a  saúde  do

criminoso quando pratica o crime, de fato, há quem defenda que a polícia deve agir sem letalidade mesmo

perante um criminoso que põe em risco a vida do policial ou de terceiro, o procedimento do aborto é

invasivo e os remédios capazes de induzir a interrupção da gravidez tem efeitos colaterais consideráveis.

Curiosamente, no Brasil, pessoas que ignoram possíveis danos que tal medicação pode causar, afirmavam

há pouco tempo que um fármaco não tão agressivo, que podia ser usado para prevenir um certo vírus, era

quase uma pílula do suicídio.

Além do medicamento que é usado para este fim apresentar efeitos colaterais, é necessário, na

maioria  dos  casos,  que  seja  feita  a  chamada  raspagem  para  retirar  os  restos  mortais  do  feto  ora

assassinado. Ainda que seja realizado em um hospital com estrutura tal procedimento põe em risco a vida

da gestante, ou seja, terá como certo a morte da criança inocente e poderá resultar em um desfecho fatal

para a mãe, se é que cabe chamar tal pessoa de mãe.

Por fim, existe uma alegação fantasiosa, calçada nos delírios marxistas de conflito de classe, que

aponta ser o aborto mais perigoso para as mulheres mais pobres, apresentando o seguinte ponto de vista.

As mais ricas poderiam fazer tal procedimento em uma clínica, que em países proibidos é clandestina,

como no caso do Brasil, enquanto as mais pobres precisariam utilizar métodos não clínicos, introduzindo

objetos no útero ou ações análogas.

Em um país cujo assassinato,  em questão,  é permitido a diferença entre classe social  também

implicaria em condições diversas para a prática do procedimento, posto que, as mais pobres dependeriam

da rede pública, e as mais ricas poderiam fazê-lo em unidades de saúdes bem estruturadas, ou seja, saindo

da clandestinidade e praticando esta conduta abissal com maior aparato. Já as pobrezinhas, como sempre

usadas como massa de manobra, não seriam agraciadas, pois o fariam, via de regra, em unidades de saúde
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em péssimas condições, ou mesmo, da mesma forma que fazem nos países que é proibido. Quem acredita

em aborto seguro está olhando para uma ilusão, mas supor que o sistema público, no Brasil o SUS, terá

condições de fazer procedimentos do tipo com a devida segurança, é, no mínimo, um alienado mental.

Talvez, com a celeridade que funciona a saúde pública brasileira, até o aborto ocorrer, a verdadeira

vítima já esteja em uma faculdade ou no serviço militar, deixando a crítica em relação a demora dos

procedimentos que salvam vidas de lado, não há como exigir da saúde pública a dedicação à ações que

tem  como  objetivo  matar  inocentes  sem  que  esta  desvie  para  tal  intenta  esforços  que  poderiam,  e

deveriam, serem empregados para salvar vidas.

Os recursos da saúde devem se destinar para melhorar a qualidade de vida ou salvá-las, jamais

para ceifá-las, o uso de recursos públicos para matar inocentes, principalmente sem a anuência daqueles

que suportarão tais custos é abominável, especialmente,  por tirar daquele que precisa de atendimento

médico para destinar a um fim abjeto.

Impedidos de sequer tentar

Parece uma frase clichê, mas nunca saberemos quantos gênios a humanidade poderia ter perdido

ou, de fato, perdeu para o aborto, posto que, nos resta imaginar se grandes personalidades poderiam ser

vítimas de tais crimes, ou mesmo, quantos outros tantos teriam nascido para mudar o mundo. A única

coisa que há de errado em tal premissa, é imaginar serem personalidades que se destacaram na história

mais importantes em relação os anônimos, logo, o correto seria questionar o quanto a humanidade perdeu

devido a tal prática, uma vez que, cada um fez parte da construção do presente tendo seu papel, para o

bem ou para o mal.

A torpe prática do aborto retira a chance de um ser humano experimentar aquilo que a vida lhe

proporcionaria,  bem como,  da  humanidade em tê-lo  com um capítulo  de  sua  história.  Ignorando as

questões de fé, pois seria inadmissível que alguém que espia uma alma no homem buscar impedi-la de

cumprir sua missão, a vida é um direito que deve ser garantido, especialmente, em se tratando de um ser

inocente e indefeso, portanto, não seria admissível, até para um ateu a aceitação do aborto.

Um indivíduo que rejeite a ideia de ter uma alma, ou seja, de ter algo divino ou especial em seu

ser, considerando-se tão somente um amontoado de células (importante guardar tal expressão), deveria ser

ainda mais firme em combater o aborto, haja vista, acreditar que a existência humana resumir-se-ia em

sua vida material, iniciando-se na concepção e extinguindo-se com a morte, de maneira que, negaria a

existência de sua vítima. Por não acreditar na existência de algo maior, que seria a salvação da alma

privada de viver, ou em reencarnações, podendo ser uma chance futura para sua vítima, a prática de tal ato

infame seria ainda mais grave.
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Reduzindo o ser humano a um amontoado de células,  desprezando assim sua vida como algo

divino ou especial, um ateu que defende a prática do aborto não deveria exigir de outrem o respeito à

vida, ou seja, não poderia questionar a banalização do assassinado, qualquer que seja, pois daria um valor

fictício ao ser humano que não acredita existir. Não se trata de afirmar que vidas de ateus não importam,

ou mesmo, que não se importam com a vida humana, mas se veem valor na existência, não deveriam

admitir seletividade ao protegê-la, simplesmente por negar que há algo especial em cada um, bem como,

por não crer que exista salvação divina para aquele ser privado de viver.

Por uma análise lógica, admitindo que não há vivência sobre ateísmo, seria correto afirmar que um

ateu que valorize a vida humana como a única tradução da existência, resumindo tudo ao plano material

mas considerando que alguns bens jurídicos carecem de maior proteção, este teria de reprovar o aborto

pelo fato de impedir tal existência, sendo a única daquele ser, por outro lado, aquele que considera um

embrião ou feto como mero conjunto de células,  não poderia  concordar  com quaisquer  que sejam a

proteção aos seres humanos, haja vista, não existir fim especial nas criaturas, nem mesmo a sua própria

vida deveria gozar de garantias.

Existe também a falaciosa expressão “meu corpo minhas regras”, está que é tamanha equivocada

por simplesmente ignorar que há o corpo de outro indivíduo no útero da mãe, logo, não aplicam-se “as

regras” ao corpo de terceiro, tendo aquele a proteção em relação ao direito a vida.

A teoria de que antes do nascimento, ou mesmo, da formação do sistema nervoso central,  nos

resumimos  a  um  amontoado  de  células,  deve  considerar  que  qualquer  uma  é  viva,  logo,  desde  a

fecundação, a proibição seria o mais justo.

Para aquele que crê em algo além do material, tal ato é ainda mais reprovável, pois havendo uma

justiça divina,  prestar-se-á contas por tal  assassinato,  sendo certo que usurpar  a vontade do criado e

interromper a missão de um filho de Deus é demasiadamente doentio.

O chamado lugar de fala também deve ser enfrentado, em que pese tal recurso, ser imprestável, por

ter como único fim a afastar outrem do debate tão somente por considerar que é necessária a vivência

para discorrer sobre determinado tema, sendo um escudo usado para calar argumentos os quais não se

consegue derrubar.  Alegar  que  um homem não  tem legitimidade para  tratar  do  tema é  somente  um

artifício  cretino,  pois  se  traduz  na  desonestidade  daquele  que  quer  furtar-se  à  contraposição  dos

argumentos. Bastando refutar a alegação de que um homem não poderia tratar do aborto, pela simples

colocação que somente um feto ou embrião poderia tratar do tema, afinal, a vida que se pretende ceifar

não é a da mulher ou do homem já nascidos,  resumidamente poder-se-ia dizer que “se você não foi

abortado, não tem lugar de fala para debater o aborto”.
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Tentar excluir do debate os homens alegando que a nefasta pratica está afeta as mulheres, incorre

em outro erros, tais como, ignorar que especialistas manifestam-se sobre o tema conforme estudos, por tal

razão, suas opiniões devem ser levadas em consideração. Por outro lado, os pais também tem sua vida

afetada  devido  ao  aborto,  posto  que,  os  filhos  deles  são  assassinados,  de  forma  que  a  mãe  decidir

unilateralmente, além de uma atitude cruel contra aquele que está para nascer, priva o pai do poder dever

de proteger a vida de seu filho, asseverando que, indiretamente, há mais uma vítima da barbarie quando

somente a mulher pode opinar.

Qualquer um que defenda o aborto deve, obrigatoriamente, militar para que o homem tenha o

“direito” de não reconhecer um filho e, ao fazê-lo, seja desobrigado de quaisquer deveres para com o

mesmo, posto que o abandono por parte do pai é, igualmente, o fato de um indivíduo não assumir a

responsabilidade por seus atos e furtar-se da obrigação para com seu descendente. Seria simples comparar

o abandono ao aborto para tratá-los de igual forma, ambos são condutas reprováveis, mas em uma delas, o

ascendente, literalmente, mata seu filho, logo, o assassinado deliberado de inocentes é muito pior.

Ninguém pode defender que um dos pais abandone seus filhos, porém, não há como negar que

matar o filho seria ainda pior.  Lendo frases doentias como: “Enquanto abandono refere-se à falta de

responsabilidade com filhos, o segundo é restrito ao direito da mulher a decidir sobre o próprio corpo.

Com o devido respeito, somente um psicótico poderia considerar que um pai ou mãe que não assumem

seus filhos são piores que aquele que o mata e ainda chama de direito de decidir sobre seu próprio corpo,

como se o corpo, e a vida, do filho não estivesse sendo destruído.

Para  tratar  do  tema,  os  periódicos  apresentam  histórias  de  filhos  abandonados por  seus

ascendentes, mas esquecem que no caso do aborto, sequer haverá vida, não existirá um só capítulo para

aquele ser, apenas um livro com todas as suas folhas arrancadas e o sujeito que as retirou é, justamente,

aquele que deveria amá-lo, guiá-lo e ajudar-lhe a escrever sua história.

Vil como o pior dos tiranos

Por falar em abandono, não são poucos os tiranos da história da humanidade que deixaram de

reconhecer seus filhos ou deixaram-nos entregues a sorte, entretanto, mesmo entre déspotas, os relatos de

pais que matam seus filhos reduz-se consideravelmente quando se trata de assassinato, ou seja, poucos

chegaram ao ponto de agir contra seu próprio sangue, destruir aquele que ajudaram a dar a vida e dariam

continuação ao seu legado.

Matar os próprios filhos é, indiscutivelmente, uma conduta atroz e digna dos piores seres humanos,

especialmente pela missão dos pais em ralação a seus descendentes e, no caso do aborto, tratar-se de um

inocente, alguém que nada fizera para justificar uma violência defensiva, Casos como da menina Isabela
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Nardoni ou do menino Henry Borel são exemplos da perversidade, entretanto, tentar amenizar o aborto

como sendo uma prática menos vil que estas é criar um factoide para legitimas mortes de inocentes sejam

permitidas ou minimizadas para atender os anseios de uma pauta abjeta que destrói tudo que toca.

Estaríamos diante do “assassinato do bem” na visão turva de uma sociedade doente, pois, quem

extermina seu filho no útero em nada difere daquele que o faz na infância, sim, estou afirmando que no

campo da moral, infelizmente a lei não dá o mesmo tratamento, qualquer um que tenha praticado o aborto

não é melhor que o pai da pequena Isabela Nardoni ou qualquer outro que assassinou seu filho inocente

de forma covarde.

Honestamente, ainda que fosse um adulto merecedor de tal pena, dificilmente um dos pais teria a

capacidade de pôr a cabo a vida de seu filho, podendo até mesmo permitir que a sua fosse tirada para não

ter o sangue da sua descendência por si derramado. 

Não há como mitigar a maldade de que é capaz de ceifar a vida de quem ainda não nascera,

principalmente, em se tratando se seu próprio filho. Não assumir a responsabilidade é doentio, mas matar

para isso está muito além, bem como, fazer pouco-caso de uma vida com o fim de aliviar a consciência

dos irresponsáveis e dissuadi-los a praticar o mal consta aqueles que deveriam amar incondicionalmente é

o pior dos crimes e torna um indivíduo um ser tão nefasto quanto os genocidas da história, não se pode

negar que um ser capaz de matar seu filho, se tivesse poder e motivação o faria com quantos achasse

necessários. 

As seitas abortistas
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A defesa do aborto não se limita  a  ação de alguns,  há toda uma associação orquestrada para

promover e tentar legitimar o assassinato de inocentes, uma espécie de culto contemporâneo a Moloque,

que vê na morte de crianças um caminho para propagar sua fé doentia em um falso deus, corrompendo a

alma das pessoas, posto que, a  degradação humana é uma forma de enfraquecer o individuo e a chave

para controlá-lo. Pode parecer tolo falar em Moloque para alguns, mas a forma que progressistas buscam

afrontar  a fé  cristã  pode levar  os menos avisados a  aceitar  como uma figura revolucionário,  que no

imaginário daqueles  que foram doutrinados torna-se libertador,  a  título de ilustração,  uma  estátua de

Moloque fora erguida no Coliseu.

Nos resta observar quem são os artificies do aborto no mundo para entender à quem a prática de

matar crianças no ventre das mãe serve. Uma pesquisa rápida nos leva ao blog Artigo 19, falso defensor

da liberdade de expressão, quer se opõe a uma possível CPI cujo objetivo seria descobrir quem financia as

ONGs pró-aborto, observa-se que nada mais é que uma subsidiária do internacional Article 19, que tem

como  doadores, por exemplo a Fundação Ford, Open Society Fundation, além de diversos governos e

outras entidades, que surpresa. No fronte da luta pela legalização do aborto, encontramos outras entidades

como Azmina, que tem em seu rol de financiadores, o Google e, novamente, a Open Society Fundation.

Parece que já temos o suficiente para afastar o argumento de que seria uma teoria da conspiração

crer que há uma grande rede pró-aborto de âmbito mundial, mas chegamos no Instituto Anis, que recebera

considerável quantia do Partido dos Trabalhadores e faz defesa do aborto e constante oposição ao governo

atual, nada é por acaso. No exterior, a Fundação Bill e Melinda Gates financiam a Planned Parenthood

Federation, que nada mais é que uma ONG defensora da prática assassina.

Curioso como os revolucionários dizem lutar contra a opressão enquanto se deitam na cama dos

poderosos, uma relação que, por si só, deveria pôr em cheque a “boa intenção” dessa gente e abrir os

olhos de seus seguidores do baixo clero, mas parecem ser vassalos inconscientes, ou ainda pior, saber que

seu discurso é vazio e serve apenas para hipnotizar o mais tolos. As chamadas Big Tech se colocam ao

lado de tal pauta, para manter uma comunicação unilateral, fazendo do que deveria ser um debate, um

verdadeiro monólogo pró-aborto.

Em regra, tratam o suposto direito de matar crianças no ventre usando expressões com certo ar de

eufemismo,  pois  sabem a gravidade  do que tratam, usam argumentos  como direitos  reprodutivos  ou

tentam tratar como uma questão de saúde, quando na verdade é uma questão de assassinato.

A chamada Onda Verde, movimento que teve origem na Argentina, espalha-se pela América Latina

buscando saciar sua sede por sangue de inocentes, são tratadas como defensoras de direitos humanos,
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quando estão na contramão,  pois  sua intenta  se  contrapõe expressamente ao artigo 3,  da  Declaração

Universal dos Direitos Humanos.

Em verdade, trata-se de uma pauta doentia, como tantas outras promovidas pelos revolucionários,

para degradar a sociedade, uma vez que, como mencionado, um individuo que fora capaz de assassinar

seu filho, tonar-se-á despido da moral, sendo, na melhor das hipóteses um servo somente da lei, sabemos

que normas podem ser editadas para atender a vontade dos que estão no poder, ainda que ao arrepio das

formalidades, de maneira que, tal ser humano, desnudo de humanidade, nada mais será que um relés

vassalo da vontade de seus senhores. 

Desejando não curvar-se à lei, será reduzido a trapos que são um grupo de pessoas desnorteadas,

constantemente usadas por serem, na mentalidade dos poderosos, descartáveis e ignorantes, o que talvez

explique a incapacidade de enxergar o quanto o lado que afirma lutar contra um sistema é controlado,

protegido e financiado pelos que estão no topo do mesmo sistema que juram combater.

Não obstante, grupos pró-vida tem se levantado contra a tirania e cada vez mais sua luta contra a

horrenda prática do aborto ganha força.

Que a vida de inocentes seja sagrada, que os pais reconheçam a importância de sua missão e que as

futuras gerações tenham como maior legado valores para que vivam em um mundo melhor.
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As virtudes do equilíbrio

Por Alexandre Meinberg Ceroy

O poeta  paraibano  Evan  do  Carmo  certa  vez  disse:  “Quer  saber  quem são  os  homens,  lhes

apresentem uma disputa polarizada… Não conseguem ficar calados, hão de escolher uma das duas opções

medíocres...”.

A polarização, em qualquer discussão atual, demonstra que a grande maioria das pessoas enxerga o

mundo somente em formas extremas: preto ou branco!

Entendemos que foram nesses extremos que o poeta enxergou a mediocridade. 

Muitos esquecem-se que o mundo e as relações humanas, por toda a sua complexidade, tem mais

tons de cinza do que pode uma impressora laser identificar.

Os contornos políticos mundiais mais recentes fizeram aflorar não somente a polarização política,

mas a conceitual,  que envolve,  evidentemente,  balizas mais complexas e que,  na grande maioria das

vezes, estão alheias ao conhecimento do polarizado.

A pandemia  de  coronavírus,  por  sua  vez,  não  somente  potencializou  as  diferenças  dantes  já

existentes, quanto criou uma nova: a polarização da ciência ideológica.
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Esse monstro criado pelos pseudo defensores da ciência, que muitas vezes sequer sabem como se

forma o conhecimento científico, passou a orientar políticas públicas e tratamentos médicos em relação ao

coronavírus.

Atualmente, se se defende o isolamento social completo ou mesmo a aplicação do bloqueio total

de circulação (lockdown), você está a favor da “ciência”. Se nega a efetividade de referido procedimento,

você é negacionista.

Aquele que usa máscara está cumprindo as determinações das organizações que embasam suas

orientações  em premissas  “científicas”,  enquanto  o  que  se  nega  é  um pária  da  sociedade,  que  está

colocando em risco toda a comunidade que lhe circunda.

Quem defende a utilização de determinado tratamento off label (uso de medicação para finalidade

diversa da constante em sua bula) está colocando em risco as pessoas ante a possibilidade de efeitos

colaterais, enquanto aqueles que refutam referida possibilidade – mesmo que, na premente necessidade,

pessoalmente façam a utilização da medicação contraindicada - estão defendendo a saúde da população.

Esquecem-se os defensores desta ou daquela orientação que, como dantes já mencionado, o campo

cinzento é imensamente maior do que as conclusões rotuladas.

Concentremo-nos na questão do isolamento social.

O fato de alguém discordar da efetividade do isolamento social ou mesmo defender a manutenção

de um mínimo de normalidade nas atividades comerciais e sociais automaticamente o faz ser tachado de

negacionista,  como se tais  atitudes demonstrassem que o defensor deste posicionamento negasse não

somente a gravidade da doença, como sua própria existência.

Nada mais imbecil.

O isolamento social é uma medida indicada ante o desconhecimento de outra realmente eficaz e é

– isso é fato pacífico – eminentemente temporária, pois serve para somente diluir no tempo a velocidade

da  infecção,  o  famoso  “achatamento  da  curva  do  contágio”.  Por  mais  que  baseie-se  em  premissas

científicas – ainda que discutíveis, não serve o isolamento para prevenir a doença, mas somente para

postergar a sua contração.

Portanto,  dizer  que a  contrariedade ao isolamento é  uma negativa de gravidade da situação é

somente um argumento de autoridade para desviar a atenção da ausência de justificativas concretas para a

mantença  temporalmente  indefinida  de  uma  situação  que,  em  sua  gênese,  deveria  ter  uma  leve

temporalidade.

Apesar de já ter me manifestado indiretamente contra as medidas de isolamento de forma genérica

e sem critérios, confesso que nas atuais circunstâncias e passada a inicial fase da pandemia, filio-me ao
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posicionamento de que as medidas de isolamento não atingiram o seu intento e, portanto, devem ser

revistas imediatamente.

Antes do leitor acusar o articulista de negacionista, remeto-o às conclusões do psicólogo alemão

Gerd Gigerenzer em sua obra “Reckoning with Risk” (sem tradução para o português): 1) a ciência nunca

apresenta certezas,  apenas  probabilidades;  2)  quando se fala  em porcentagens,  deve-se mostrá-las  da

forma mais simples possível, para evitar o engano.

A ciência é um campo do conhecimento não somente dinâmico, quanto de posicionamentos não

unânimes.

E não está isenta de equívocos ! Até pouco tempo atrás considerava-se que a vida tinha geração

espontânea  (abiogênese),  fato  que  fora  refutado  pelos  experimentos  de  Louis  Pasteur.  Muitos  ainda

acreditam que só usamos 10% de nossa capacidade cerebral, enquanto há inúmeras pessoas que acreditam

que água conduz eletricidade (o que é condutor em um ambiente aquoso são os sais e impurezas). Se não

bastasse, em pleno Século XXI, ainda existem pessoas que defendem que a terra é plana.

Diante de tal cenário, mister demonstrar alguma concretude:

A primeira é de que, por mais grave que a pandemia de coronavírus possa parecer, grande parte da

humanidade está longe de ter qualquer complicação com a doença.

No momento em que este artigo é escrito, fontes retiradas da rede mundial de computadores, entre

elas a Wikipedia (pode criticar a fonte, mas confio mais nela do que na Organização Mundial da Saúde),

indicavam a ocorrência de aproximadamente 6 milhões de mortes causadas pela pandemia em todo o

mundo. Isso equivale à pouco mais de 0,075% da população mundial. Considerando que desde o início da

pandemia até o momento atual morreram – estimativamente - no mundo, mais de 140 milhões de pessoas,

o número de mortos pela Covid-19 é menos do que 5% desse quantitativo.

Ou  seja,  você  tem mais  de  95% de  chance  de  morrer  por  qualquer  outra  causa,  do  que  por

coronavírus. E detalhe: quanto mais o tempo passa, mais arrefece a pandemia, de forma que o percentual

citado tende a subir rapidamente. 

O fato de não concordar com o isolamento, reprise-se, não faz deste articulista um negacionista.

Temos consciência da agressividade do contágio da doença, do percentual de complicações que ela

pode causar, das deficiências históricas dos sistemas de saúde nacionais e de grande parte do Globo e,

principalmente, solidarizamo-nos imensamente com àqueles que tiveram pessoas queridas perdidas para a

doença.

No entanto, os números demonstram que as reações à doença, como os bloqueios já mencionados,

são totalmente desproporcionais, para não dizer inócuos. 
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A discussão poderia até ser aprofundada se estivéssemos diante de um quadro que demonstrasse

que  se  o  indivíduo  ficasse  isolado  estaria  inerte  à  doença,  enquanto  o  indivíduo  exposto  seria

contaminado.

Mas, novamente, números confiáveis demonstram o contrário.

Ficara  conhecido (apesar  de não muito  divulgado ou discutido)  o discurso do Governador  do

Estado de Nova York/EUA, Andrew Cuomo, demonstrando que numa análise de mais de 1000 pacientes

internados nos mais de 100 hospitais locais, 66% dos que contraíram a doença estavam em casa. Ressalte-

se que tal discurso ocorrera no início da pandemia nos Estados Unidos, quando o Estado de Nova York

vivia um quase completo lockdown. 

Pode-se questionar  se  realmente tais  pessoas  estavam em casa.  Porém, as próprias  estatísticas

demonstram que um grande percentual  dessas pessoas eram aposentadas e de idade avançada,  o que

corrobora o fato de que não estavam elas laborando em serviços essenciais.

Soma-se a isso que 18% dos contaminados eram pessoas vulneráveis que encontravam-se em casas

de repouso – ou seja, não estavam nas ruas, do que se conclui que 82% dos contaminados estavam em

isolamento social,  contra  18% dos que não aderiram ao isolamento (incluindo nesse grupo o 1% de

presos, que estavam em isolamento cogente).

Por  mais  que  não seja  possível  comparar  qual  a  probabilidade  de  contágio  da  pessoa  isolada

daquela que não está, eis que não temos - para efeitos de parâmetro - o número total de pessoas isoladas,

os dados demonstram cabalmente que o isolamento social da forma proposta atualmente não evita, em

nada, o contágio.

E não é só isso: o isolamento social,  com o argumento de cientificidade alegado, seria útil  se

realmente  houvesse,  literalmente,  isolamento.  No entanto,  o  isolamento na  atual  sociedade e  com as

configurações demográficas mundiais mostrar-se-ia efetiva somente a grupos sem contato com outros

grupos populacionais.

Nas cidades – independentemente de seu tamanho – o isolamento domiciliar não ilide o contato

social, eis que necessário é ao “isolado” alimentar-se, adquirir medicamentos, buscar compras na porta de

casa,  dentre outros.  Isso para não falar dos ambientes compartilhados,  como elevadores de prédios e

corredores de aglomerados urbanos. 

Soma-se a tudo isso a concreta indicação de que o vírus é transmissível pelo ar.

Até  comunidades  indígenas  brasileiras  já  foram contaminadas,  pela  frequência  com que  seus

integrantes têm que se dirigir às cidades próximas para a aquisição de bens de consumo.

16



Portanto, vemos que o isolamento somente seria efetivo com a elisão de qualquer contato humano

direto, por mínimo que seja, o que é impossível à maioria esmagadora da população mundial.

Justamente por tais nuances que o argumento basilar do isolamento social não se sustenta, pois a

diminuição da velocidade do contágio somente seria possível se realmente cessassem-se vertiginosamente

os contatos humanos.

A experiência da cidade de Nova York, populosa e demograficamente concentrada que é,  nos

mostra que o isolamento na forma mundialmente proposta simplesmente fracassou.

E, em relação ao referido fracasso, sequer estamos entrando na seara dos prejuízos econômicos e

sociais advindos do isolamento social, tema este que, por si só, mereceria um grande compêndio.

O  fato  é  que,  à  favor  ou  contra  o  isolamento,  temos  inúmeras  teorias,  um  sem  número  de

posicionamentos técnicos e um grande manancial de dados. Porém, destes dados, pouquíssimos são aptos

para fins comparativos, o que torna a questão ainda mais tormentosa. 

Justamente pela incerteza, temos que a adoção, enquanto opção pessoal, do isolamento ou não,

depende da forma como o indivíduo enxerga os riscos.

Frise-se que não estamos aqui a defender a desobediência civil nos moldes delineados por Henry

David  Thoreau,  eis  que  mesmo  discorde  do  isolamento,  este  articulista  está  a  cumprir  todas  as

determinações das autoridades, justamente por filiar-se ao entendimento de que o descumprimento da

regra,  ainda  que  entendida  como inconstitucional,  pode levar  à  consequências  mais  gravosas  para  a

segurança jurídica do que o seu discorde cumprimento. Há campos de batalha específicos para discutir-se

a regularidade ou não, bem como a própria conveniência, de determinada norma.

Porém, o ponto a ser discutido é se a maioria da sociedade, mesmo ciente dos riscos biológicos

envolvidos  com  a  não  adoção  do  isolamento,  estaria  disposta  a  sofrer  as  consequências  desse

posicionamento.

Para responder a isso, necessário se faz antes fazermos alguns comentários e comparativos.

Há  certas  virtudes  humanas  cuja  demonstração  somente  é  passível  de  ocorrer  em  situações

adversas. A coragem é uma delas.

Não quero induzir o leitor a achar que entendemos que o adepto do distanciamento social é um

covarde, enquanto o discordante é o corajoso. Longe disso. Até porque, como defendemos até aqui, a

situação não insere-se no método “8 ou 80”.

O que estamos a narrar é que a maioria das pessoas que não são adeptas ao distanciamento social

da forma proposta, mas que tem consciência das consequências de seu posicionamento – excluídos os

puramente irresponsáveis, que sequer tem noção da amplitude de suas decisões (um grande contingente
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de  pessoas,  diga-se  passagem)  –  simplesmente  defendem  o  retorno  à  normalidade  pois  aderiram

conscientemente ao risco que isso pode causar, e estão dispostos a assumir as consequências.

Não  se  trata  de  mitigar  as  consequências  da  doença  ou  mesmo  negar  a  sua  existência,  mas

enfrentá-la como qualquer outra causa que pode evoluir de forma negativa.

O incauto desacorde de referido posicionamento pode indagar à título de discussão: mas você

sacrificaria em ente amado em nome de sua liberdade por um pequeno período de tempo? A resposta é,

evidentemente, não! Não estamos aqui a especificar uma linha direta de causa e consequência, mas sim

um estudo de probabilidades. Se a pergunta fosse se você aceitaria a probabilidade de um ente querido ou

mesmo você sucumbir à doença, certamente a resposta seria diferente, pela pura análise dos percentuais

de expectativa da real ocorrência do evento danoso.

Ora, há tempos morrem por ano, em razão de acidentes de trânsito, uma média de 40 mil pessoas

no Brasil. Diferentemente de uma pandemia, tais números tendem a se manter, para não dizer aumentar. A

pandemia, por outro lado, é temporalmente definida (ainda que não de forma específica), o que demonstra

que,  mesmo se não for encontrada uma vacina eficaz (não, infelizmente ela  ainda não existe),  ainda

conviveremos com o coronavírus pelos próximos anos, porém chegará ele a um termo.

Se considerarmos que uma pessoa com 70 (setenta) anos de idade tem o potencial de vivenciar 2

milhões e 800 mil mortes no trânsito (só no Brasil) durante a sua vida, fica claro que a probabilidade

deste indivíduo padecer de coronavírus é imensamente menor do que de falecer em decorrência de um

acidente de trânsito. E isso é somente uma causa, pois existem não somente outras várias como mais

virtualmente ofensivas, como as doenças cardiovasculares, que são a maior causa de morte no mundo

todo (só esse ano, referida causa já ceifou a vida de mais de 70 mil brasileiros).

Nem por isso há pessoas defendendo a cessação do uso de veículos. Há, no entanto, inúmeras

medidas tendentes à diminuir referidos números, como investimentos em educação de trânsito e uma

efetiva fiscalização de condutas potencialmente lesivas.

Porque essa mesma premissa não pode ser adotada em casos de pandemia: conscientização de

medidas  efetivas (e não somente supostas) de higiene e fiscalização efetiva de materialização dessas

medidas em todos os campos da sociedade. 

O complicado da polarização é que os extremos tendem a ver somente o seu posicionamento como

sendo o correto e adequado.

Ora, o indivíduo que é adepto do distanciamento social, em regra, não precisa de qualquer ato

normativo para assim agir.
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Resumidamente: se você quer ficar em casa, não ter contato com  ninguém e não quer frequentar

qualquer ambiente onde supostamente há um nicho de potencial contágio viral, ninguém pode te obrigar

ao contrário. O Estado Democrático de Direito, ainda que com alguns problemas, assim o permite.

Portanto,  se alguém entende que o distanciamento social  (ou enclausuramento domiciliar)  é o

melhor caminho a ser seguido durante a pandemia, temos uma ótima notícia: você é livre para agir dessa

forma.

Para isso, basta sopesar as vantagens e consequências desse posicionamento. Se não é possível ao

indivíduo trabalhar  em casa,  mas é  a  favor  do isolamento,  basta  procurar  um emprego que assim o

permita.

Se realmente o distanciamento social for a melhor opção, o indivíduo que resolver trancar-se em

casa estará protegido, independentemente do número de contaminados no ambiente externo. Não é essa a

justificativa para o isolamento, do grupo que o defende?

Porém, não podem os adeptos deste entendimento querer obrigar toda uma coletividade a assim

agir, principalmente se considerarmos que uma potencial grande maioria discorda. 

Justamente  por  isso  filiamo-nos  à  impossibilidade  de  obrigatoriedade  do  distanciamento,  pois

somente  com  a  ausência  de  cogência  em  relação  a  um  ou  outro  posicionamento  é  possível  que  o

indivíduo,  na  utilização  de  sua  plena  liberdade,  possa  escolher  o  caminho  que  melhor  lhe  convier,

sopesando não somente as intempéries biológicas, quanto as consequências econômicas e sociais de sua

atitude.

Se não vivenciarmos, no futuro, uma polarização da história como frequentemente ocorre, mas

pudermos verificar com dados reais e contabilizáveis as nuances reais da pandemia, evidentemente que

encontraremos resposta para muitas das atuais perguntas.
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O conceito de liberdade

Por Edson Araujo

Para o homem comum o conceito de liberdade trata de permitir que se faça o que quiser, mas será

que este conceito não se encaixaria em algum aspecto de escravidão?

Como por exemplo, alguém que seria escravo de suas próprias vontades ou de seus desejos mais

sombrios.

Há quem lute ferrenhamente pelo direito de fazer aquilo que lhe der na cabeça ou de expressar

suas ideias ou quem sabe nem uma coisa nem outra.

O fato é que a modernidade tirou as definições clássicas de palavras que por sua vez traduzem uma

ideia superior, divina como uma placa sinalizadora para entrarmos em sintonia com nosso propósito de

vida.
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Se liberdade é o que nos faculta fazer o que quisermos desde que nos faculta a lei, logo somos

escravos da lei,  pois a ela servimos – por vezes incondicionalmente. Se liberdade é o que nos diz o

conceito moderno, logo para sermos livres teremos que servir a algo, nesse caso, o império da lei.

Mas então, o que seria liberdade? A definição clássica de liberdade, é: poder de fazer o que como

ser  humano  devemos  fazer  sem  que  estejamos  presos  a  qualquer  coisa  que  os  impeça.

Liberdade é por tanto, o poder de sermos aquilo que nascemos pra ser, sem que nada nem ninguém nos

esteja impedindo.

Neste  conceito,  cada  vez  que  você  promove  a  honestidade,  vencendo  as  circunstâncias

desfavoráveis, você é um pouco mais livre. Cada vez que você permanece fiel ao seu cônjuge, ainda que

ele ou ela não contribua para isso, você está promovendo a liberdade para você.

Liberdade é ter paz quando o mundo está em guerra; é ser confiável quando a sociedade é pautada

na desconfiança, ou seja, é viver as virtudes humanas, ainda que em um contexto desfavorável e não

negociar sua condução de livre. Quando um conservador busca ser livre, ele nada mais quer se não que se

viva com base nós princípios que nos leve por fim a uma civilização.

Mais  que  uma  liberdade  social  busquemos  a  liberdade  interior,  com  base  na  vida  moral  e

espiritual.

Como no Estoicismo,  a  meta  é  sempre  pessoal  para  depois  de  termos alcançado a  liberdade,

possamos então, oferecer um caminho aos amigos, familiares e por fim às nações.

Uma reflexão cabe  a  essa altura do texto.  Segundo o conceito clássico de liberdade  (que era

divino). Estou no caminho certo para ser realmente livre? Ou seria eu um escravo, se não físico, mental,

emocional…

A  única  maneira  de  ser  livre  é  nos  espiritualizando,  buscando  uma  vida  moral.

Basta vermos como é frágil a base em que se apoia nossa sociedade e veremos que não há liberdade real,

basta  que  observemos  as  negociações  no  campo  político  para  manter  a  suposta  paz  e  a  deturpada

liberdade.

Em outro momento, nos aprofundaremos mais sobre assunto tão encantador, pois como a ideia é

resgatar  os  conceitos  que  nos  são  próprios  e  assim  construir  em  nós,  um  mundo  melhor.

Que esse texto lhe ajude a encontrar a verdadeira liberdade e depois de portá-la, possa oferecer com

verdade a todos aqueles que como todo o ser humano, para ser humano, precisa ser livre.

Que Deus abençoe nossa Jornada.
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A Rosa de Ouro

Por Cecília Carnaúba

A Rosa de Ouro é uma honraria que a Igreja Católica concede, em sinal de reverência, as pessoas

que praticam feitos virtuosos em favor dos seres humanos. É Símbolo da Majestade de Cristo a quem os

profetas se referiam como “A Flor do Campo” ou “O Lírio dos Vales”. Anualmente é abençoada pelo

Papa, no quarto domingo da quaresma. O Papa Leão XIII presenteou a Princesa Isabel com a Rosa de

Ouro quando ela editou a Lei Áurea.

 Ao determinar a publicação da Lei, “A Redentora” foi advertida por José Bonifácio de que esta

medida era contrária  ao interesse de categorias  influentes  e poderia  custar  a  queda da monarquia.  A

Princesa respondeu: - Eu pago qualquer preço para libertar estes homens!

 Sua determinação em pôr fim aos sofrimentos humanos, causados pela escravidão, era tão firme

que ao ser cumprimentada pelo Barão de Cotegipe, ouviu dele o vaticinio: “Vossa Alteza libertou uma

raça, mas perdeu o trono”, de pronto Sua Alteza retrucou: “Mil tronos eu tivesse, mil tronos eu daria para

libertar os escravos do Brasil”. De fato, um ano depois, foi extinta a monarquia no Brasil.

 O presente da Igreja Católica foi enviado com a seguinte mensagem:

"Leão XIII, Papa

À muita amada em Cristo Filha Nossa, Saúde e Benção Apostólica.

As  preclaras  virtudes  que  adornam  Tua  pessoa  e  as  brilhantes  demonstrações  de
singular dedicação que Nos deste a Nós e a esta Sé Apostólica, pareceu-nos merecer
sem dúvida um testemunho particular e insigne de Nosso Apreço e paternal afeto para
contigo.

Para te apresentarmos porém esse testemunho, nenhuma oportunidade mais favorável
podia dar-se, conforme entendemos, do que a atual. Com efeito, novo esplendor acaba
de realçar ainda mais os Teus louvores por ocasião da Lei que aí foi recentemente
decretada  e  por  Tua  Alteza  Imperial  sancionada,  relativa  àqueles  que,  achando-se
nesse Império Brasileiro, sujeitos à condição servil, adquiriram em virtude da mesma
lei a dignidade e os direitos de homens livres.

Assim, pois, muito amada em Cristo Filha Nossa, Nós te enviamos de mimo a Rosa de
Ouro  que,  ao  pé  do  altar,  consagramos  com a  prece  apostólica  e  os  demais  ritos
sagrados, consoante a usança antiga de Nossos Predecessores.

Por esta razão investimos do caráter de Nosso Delegado apostólico ao amado Filho
Francisco Spolverini, Nosso Prelado Doméstico e Protonotário Apostólico, que exerce
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as funções de Internúncio e de Enviado extraordinário Nosso e desta Santa Sé, junto ao
muito amado em Cristo Filho Nosso Pedro II Imperador do Brasil, e na ausência dele
junto à Tua Alteza Imperial,  com o fim de levar-Te a referida Rosa e de exercer o
honrosíssimo  ministério  de  fazer-Te  a  tradição  dela,  observando  as  sagradas
cerimônias do estilo.

Nesse mimo, porém, que Te ofertamos, é desejo Nosso que Tua Alteza Imperial não olhe
para o preço do objeto e seu valor, mas atenda aos mais sagrados mistérios por ele
significados. Assim é que nessa flor e no esplendor do ouro se manifesta Jesus Cristo e
sua suprema Majestade. É Ele que se denomina a flor do campo e o lírio dos vales. Na
fragrância da mesma flor se exibe um símbolo do bom odor de Cristo, que ao longe
reascendem todos os que cuidadosamente imitam as suas virtudes.

Daí é impossível que o aspecto deste mimo não inflame cada vez mais o Teu zelo em
respeitar a religião e em trilhar a vereda árdua, sim, mas esplêndida da virtude.

No entanto, implorando toda a sorte de prosperidades e venturas para Ti, e todo o
Império Brasileiro, muito afetuosamente no Senhor outorgamos a Benção Apostólica a
Ti, muito amada em Cristo Filha Nossa, e à Tua Imperial Família.

Dado em Roma, junto a São Pedro, sob o anel do Pescador, no dia 29 de maio do ano
de 1888, IIº no Nosso Pontificado”.

Belíssimo exemplo de grandeza de caráter, virtuosidade, fraternidade que merece ser lembrado,

com gratidão e reverência, nas aulas de História, sobretudo no dia dedicado à consciência negra e no dia

Internacional da Mulher. 
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A terceira via

Por Mauricio Motta

Existe uma grande divergência entre analistas, pensadores e intelectuais da direita e da esquerda

brasileira, e mesmo entre os de direita com seus pares, sobre qual o alinhamento ideológico da Alemanha

durante o período da Segunda Guerra Mundial. Nos referimos especificamente ao movimento que esteve

à frente daquele país: o nazismo. Alguns defendem que o nazismo era um movimento de esquerda, outros

que se tratava da extrema direita. Os argumentos apresentados por ambos os lados são em geral corretos,

ainda que isoladamente causem distorções no entendimento. Para agregar mais elementos à questão, o

que  poderá  mesmo  fortalecer  o  entendimento  da  atuação  da  esquerda  no  Brasil,  vamos  buscar

primeiramente  o lado conceitual  para só então  tentar  compreender  um pouco mais  deste  movimento

político-ideológico que foi o nazismo e qualquer ligação que este tivesse com a direita ou a esquerda.

Tantas  vezes  ouvimos a  seguinte  afirmativa:  “o comunismo nunca  foi  aplicado de  verdade em

nenhum país, então nenhuma crítica pode ser direcionada a ele”. A confusão conceitual que existe entre

as duas palavras (comunismo e socialismo) é tamanha,  que tantas vezes são usadas como sinônimas,

quando nunca foram. Em sentido cronológico partiremos do socialismo. 

O socialismo é uma idealização de Marx e Engels e pretendia ser a primeira fase do movimento que

levaria à ditadura do proletariado. Para Marx a primeira fase da revolução proletária seria necessária pois

levaria os trabalhadores unidos a assumirem o controle dos meios de produção, e por conseguinte das

forças geradoras de riquezas, até então sob o domínio exclusivo da burguesia, porém sob a tutela das
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lideranças do movimento revolucionário. Naquele momento ainda seriam observáveis as classes sociais e

um  governo  centralizado.  O  movimento  teria  um  caráter  internacionalista,  ainda  que  houvesse

discordâncias  entre  Trótski  e  Stálin.  Para Trótski  a  internacionalização  do movimento  e  sua  atuação

permanente se justificavam em função da existência de tensões de classe em todas as sociedades e em

todos  os  tempos;  para  Stálin  deveria  ocorrer  a  consolidação  revolucionária  na  Rússia  para  só  então

ocorrer a expansão de suas ideias. Por fim, o modelo stalinista foi vencedor e tem estado presente até o

momento, apesar de inúmeras mudanças de perfil, estratégia, área de atuação e até mesmo de discurso.

O comunismo seria a segunda e última fase da revolução do proletariado, onde não haveria mais

propriedade privada, classes sociais, nem a necessidade de um governo. Seria uma sociedade utópica, que

nas palavras de Marx traria a materialização do pensamento: “de cada qual, segundo sua capacidade; a

cada qual, segundo suas necessidades”. Possivelmente seja neste sentido que os defensores da esquerda

alegam nunca ter sido aplicado. De fato, tal governo jamais existiu. A questão fundamental neste conflito

de opiniões reside no possível desconhecimento conceitual das palavras, empregadas como sinônimas.

Neste caso a direita critica o socialismo, a esquerda defende o comunismo e ninguém se entende.

Um fato facilmente comprovável pelo estudo da história mundial é que todas as sociedades que se

lançaram na  tresloucada  aventura  socialista,  degeneraram em regimes  ditatoriais;  sofreram prisão  ou

extermínio em massa dos dissidentes; controle social; moral e religioso; desarmamento civil e degradação

econômica.  Para  a  direita,  resultado  óbvio  de  qualquer  governo  de  esquerda;  para  a  esquerda,

consequência das distorções provocadas pelas ditaduras.

As  teorias  marxistas  descambam  inevitavelmente  para  ditaduras  pois,  é  impossível  impor  um

regime supostamente igualitário sem considerar o aspecto das individualidades, aspirações, inclinações e

potencialidades  de  cada  ser  humano.  Somente  pela  força,  pela  imposição  do  poder  é  que  a  utopia

comunista ou sua matriz socialista podem ser materializadas.

Quanto ao nazismo, por razões óbvias, sua própria menção desperta tristes histórias, que jamais

devem ser esquecidas, para nunca mais serem repetidas.

O nazismo, tema central desta crônica, gera múltiplas confusões conceituais e de análise de suas

relações de causa e efeito. Algumas vezes parte-se da ideia de que o nome “Partido Nacional Socialista

dos Trabalhadores Alemães” é o suficiente para enquadrar o nazismo como um movimento de esquerda,

não  cabendo  então  qualquer  debate.  Erro  crasso!  A  palavra  socialista  neste  caso  remete  à  sua  raiz

etimológica. Em português temos socialismo, em inglês socialism, em alemão sozialistische e, em latim a

palavra  deriva  de  associare,  que  significa  agrupar,  reunir.  Por  outro  lado,  não  se  pode  dissociar  as

palavras Nacional e Socialista quando se refere ao partido nazista, pois uma complementa a outra dando
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uma  nova  dimensão  às  palavras,  o  que  é  demonstrado  em  uma  única  palavra  alemã,

nationalsozialistische.  Ou seja, nacional  socialismo quer dizer a reunião,  o agrupamento de povos da

mesma nação, ideia idêntica ao pangermanismo presente entre os fatores que deram causa à Primeira

Guerra  Mundial.  Para  Hitler,  a  questão  racial,  unida  ao  desejo  de  unificação  dos  povos  de  matriz

germânica, estavam na base de sua ideologia política e da construção do terceiro reich. Assim, ainda que

a palavra socialista  esteja  presente na sigla  do partido nazista,  não faz referência  ao uso ideológico-

filosófico dado por Marx.

Finalizando a questão sobre o alinhamento ou não do nazismo ao marxismo, pudemos consultar a

melhor fonte primária possível, o livro Mein Kampf escrito por Adolf Hitler. As palavras marxismo e

marxista aparecem 194 vezes ao longo da obra, em geral associadas às palavras: repulsa, erro, usurpação,

destruição,  guerra,  mentirosos,  infames,  inimigos,  aniquilamento,  destruidora  entre  outros  adjetivos

depreciativos. Nos parece claro que o autor demonstra claramente estar em oposição total e inconciliável

ao marxismo.

Necessário  apresentar  também  a  divergência  do  partido  nazista  ao  capitalismo,  personificado

naquele  momento  histórico  e  no  cenário  europeu  pelos  judeus.  Na  concepção  racista  e  antissemita

encontrada em Mein Kampf, o capital estrangeiro minava as potências criadoras presentes na alma do

povo alemão “puro”, que vinha se tornando fraco e servil. Esta ideia pode ser confirmada no seguinte

trecho do livro: “O que a chamada imprensa liberal fez antes da Guerra foi cavar um túmulo para a nação

alemã e para o Reich.  Não precisamos dizer nada sobre os mentirosos jornais marxistas. Para eles o

mentir é tão necessário como para os gatos o miar. Seu único objetivo é quebrar as forças de resistência

da nação, preparando-a para a escravidão do capitalismo internacional e dos seus senhores, os judeus”.

O nacionalismo exacerbado de Hitler conduzia a Alemanha não exatamente ao isolamento total em

relação ao liberalismo econômico ou ao capitalismo,  mas ao controle  total  das empresas  alemãs  por

cidadãos arianos. Esta concepção difere em princípio do modelo de economia planificada do socialismo

da época, onde o partido comunista tinha o controle dos meios de produção. Assim, a economia nazista

não era centralizada como a socialista, mas controlada por aliados “puros” do partido. Não seria absurdo

deduzir que as economias nazista e socialista da época eram bastante diferentes, mas que o modelo atual

de economia socialista (particularmente a chinesa) muito se aproxima do modelo nazista. O capitalismo

em sua essência não seria nem aliado nem inimigo do regime nazista, mas um de seus instrumentos de

manutenção.

Outro ponto de falta de entendimento está presente nas seguintes questões: desarmamento civil,

regime totalitário e caráter expansionista. Estes são pontos que unem o socialismo ao nazismo, mas não
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porque estas sejam características  fundamentais  daquelas ideologias,  mas porque são parte do modus

operandi e veículos de consecução de seus fins pretendidos. Quando se faz a correlação entre nazismo e

socialismo utilizando esta base argumentativa,  há um claro desconhecimento das relações de causa e

efeito. Desarmamento civil, regime totalitário e caráter expansionista são ferramentas usadas por regimes

ditatoriais e não suas causas.

Se não nos é possível  ligar  o  nazismo ao socialismo nem ao capitalismo (esquerda ou direita)

utilizando suas definições clássicas, nos resta perguntar, afinal o que foi o nazismo? A resposta possível

para o momento não é nova: uma terceira via que se apresentava como opção aos efeitos calamitosos do

socialismo e ao domínio efetivo do capital internacional.

Para conquistar com êxito o objetivo de reconstruir um Estado alemão sólido e forte como recitado

em seus mitos fundadores, foram utilizadas estratégias bem definidas, sob a mão pesada de seu líder

(führer). O nazismo de Hitler criou um estado totalitário, que desarmou sua população civil, que moldou

sua juventude em câmaras de eco ideológicas, que expurgou a sociedade de seus críticos, que alimentou a

figura do chefe máximo do Estado, que usou da propaganda para reforçar a ideia de grandeza nacional,

que tornou a economia em títere ideológico e que pretendia expandir seus limites criando uma grande

pátria. Para um leitor desavisado que lesse apenas este parágrafo, a conclusão de que nos referíamos a

qualquer governo de esquerda da atualidade, tanto no Brasil quanto em seus vizinhos latino-americanos

seria óbvia. Não, nos referimos ao regime nazista alemão dos anos 30 e 40 do século XX.

O nazismo não era filho da esquerda ou da direita, mas a terceira via. Para tantos que fazem relação

entre o nazismo e qualquer ideologia de sua época, solicitamos revisar seus conceitos e conclusões.

Por fim, se acaso o leitor identificou semelhanças entre a esquerda pós Segunda Guerra Mundial,

em especial a atuante no momento que vivemos e o nazismo, parabéns!
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Fazenda da Taquara

Por Munique Costa

A Fazenda da Taquara, popularmente conhecida como Fazenda da Baronesa, localizada na Estrada

Rodrigues Caldas, reúne um importante acervo arquitetônico que remonta ao período colonial da nossa

história. A Capela de Nossa Senhora dos Remédios e Exaltação da Santa Cruz, construída em 1738, e a

casa  sede  da  fazenda,  edificada  em meados  do  século  XVIII,  são  dois  importantes  bens  históricos

edificados nessas terras.

Essa propriedade, então chamada Engenho de Dentro, foi passada por Antônio Teles de Menezes

para o seu filho, Francisco Teles Barreto de Menezes, no ano de 1757. Após a morte de Francisco Teles

Barreto de Menezes, em 1806, a propriedade ficou para sua filha mais velha, Ana Inocência Teles de

Menezes,  que  construiu  um canal  de  captação  de  água  do  Rio  Grande  para  mover  as  moendas  do

engenho.  Dona Inocência  faleceu em 1836,  deixando o engenho para sua sobrinha Ana Maria  Teles

Barreto de Menezes e para Francisco Pinto da Fonseca, que, em 1837, casaram-se e passaram a residir na

casa sede da Fazenda da Taquara. Francisco Pinto da Fonseca e Dona Ana Maria tiveram dois filhos:

Maria Rosa e Francisco Pinto da Fonseca Telles, que ficou com as terras do engenho após a morte do pai.

Francisco Pinto da Fonseca Telles foi tenente da 7ª Companhia do Corpo de Cavalaria da Guarda

Nacional. Por seus serviços prestados na Guerra do Paraguai, foi nomeado Comendador da Ordem da

Rosa.  Também foi um grande benfeitor  de Jacarepaguá.  Doou terrenos para o encanamento dos rios

Fortaleza, Ciganos e Olho d`Água, realizou arruamentos e cooperou para a implantação das linhas de

bondes na região. Em 21 de outubro de 1882, o Imperador D. Pedro II lhe outorgou o título de Barão da

Taquara. Em 3 de maio de 1881, na Capela da Santa Cruz, o Monsenhor Vigário Antônio Marques de

Oliveira celebrou o casamento do Barão da Taquara com Leopoldina Francisca de Andrade.

D. Pedro II se hospedou durante dois meses, de novembro a dezembro de 1843, na Fazenda da

Taquara. O objetivo era cuidar da saúde da princesa Dona Januária, já que a região, conhecida nessa

época  como  Sertão  Carioca,  era  considerada  um  local  propício  para  tratamentos  de  doenças  em

decorrência do seu ar puro.

Além do tombamento  da  casa  e  da  capela  pelo  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico

Nacional – IPHAN – pelo Decreto-Lei no. 25, de 30 de novembro de 1937, três iniciativas do poder

público visam garantir  a integridade desse patrimônio paisagístico e  cultural  do município.  Uma é o

Projeto de Lei Nº 1907/2004, que tomba a área que restou da Fazenda da Taquara, com 83.175 m2. A

segunda é o Decreto Municipal 21.209/01 que cria a Área de Proteção Ambiental da Fazenda Baronesa.
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Por fim, a terceira é o Projeto de Lei Nº 1236/2008, que “Tomba a área da Fazenda da Taquara, e dá

outras providências”.

A  Fazenda da Taquara  foi  reconhecida,  pelo Projeto  de Lei  Nº 464/2009,  como uma das  sete

maravilhas do bairro de Jacarepaguá, sendo classificada na quarta colocação. Recentemente, a prefeitura

da cidade manifestou a vontade de transformar a fazenda em um bosque.

Apesar de ter sido desmembrada em várias glebas nos anos seguintes, a sede da Fazenda e a capela

da Santa Cruz ainda pertencem aos descendentes do Barão da Taquara, que preservam essas construções

de forma exemplar. 

Fonte: Instituto Histórico e Geográfico Itaborahyense 
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Caderno ABRAJUC

Só triunfará o de sincero coração

Por João Daniel

Preclaros,  boa  noite.  Estou,  neste  momento,  escutando  um hino.  E,  parte  do  coro  me  trouxe

excelente reflexão. O excerto da melodia diz o seguinte:  “só triunfará o de sincero coração”.  Fez-me

recordar de uma crônica antiga,  que remete ao medievo, onde é narrada a lenda do Rei Arthur e os

cavaleiros da Távola Redonda. Em síntese, os doze cavaleiros empreenderam a busca pelo santo Graal, o

Cálice usado por Jesus Cristo na última páscoa em que celebrou junto aos Santos Apóstolos. Somente os

puros de coração poderiam ver o Cálix!

No seio dessas divagações e inquietações, ponho-me à indagação silenciosa e interna: no meio

jurídico brasileiro, no Império do Direito, nas guarnições da Justiça, quem triunfará? E, a contemplar as

estruturas  da  República,  imperiosa  diante  do  passar  dos  séculos,  representada  e  cravada  no  verde  e

amarelo do pavilhão que se ergue sob a proteção de Deus, sob o Cruzeiro do Sul, sob o grito do Ipiranga,

surge perturbadora perscrutação: poderia haver esperança para este povo que se deita, eternamente, em

berço esplêndido?

O ano era 63 antes de Cristo, e o cônsul romano Marco Túlio Cícero fazia bradar, em Roma, as

Catilinárias. Um discurso forte e contumaz, por meio do qual era denunciado o senador Lúcio Sérgio

Catilina, um dos maiores conspiradores contra a República Romana. “Quosque tandem, Catilina, abutere

nostra patientia?” (Até quando, enfim, ó Catilina, abusarás da nossa paciência?).

E  segue  o  cônsul  romano  em  seu  contundente  sermão:  “Nunc  iam  petis  aperte  universam

Rempublicam; vocas ad exitium et ad vastitatem templa deorum immortalium, tecta urbis, vitam omnium

civium, denique Italiam totam.” (Agora já atacas abertamente toda a República; chamas para o extermínio

e para a devastação os templos dos deuses imortais, as casas da cidade, a vida de todos os cidadãos,

enfim, a Itália inteira).

Certamente,  Marco  Túlio  Cícero  era  um  homem  de  sincero  e  puro  coração,  bem  como  os

cavaleiros  da  Távola  Redonda,  como  também  muitos  juristas  da  atualidade,  verdadeiros  cavaleiros

templários, empreendedores de valorosas batalhas na seara do Direito, na luta pela verdade, pela liberdade

e pela sociedade.
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O que dizer de Promotores de Justiça, Defensores Públicos e Magistrados, Procuradores de Justiça,

Procuradores  da  República  e  Professores  Universitários,  Advogados  e  Acadêmicos  do  Direito  que,

diuturnamente,  com pureza  de  coração,  altivez,  espírito  de  justiça  e  muita  coragem,  ombreiam  nas

trincheiras desta batalha que, mesmo com muitas baixas, resplandece sinais de vitória? Triunfarão!

E de cá,  do meu turno,  posso dizer,  satisfatoriamente,  que sou um entusiasta  do Direito!  Sou

apaixonado pelo Direito! E não irei desistir do Direito!

No medievo,  os nobres reuniam-se em confrarias e festas de gala,  onde ostentavam títulos  de

nobreza, no seio daqueles que juravam possuir sangue azul. Hoje, infelizmente a maioria das monarquias

gloriosas do passado já não existem mais. Contudo, eu gosto de comparar os títulos jurídicos, digamos

assim, com aqueles da realeza. Faço isso não por luxo, fantasia ou preciosismo. Mas porque eu enxergo e

acredito que o futuro da humanidade será garantido e resguardado através das virtuosas mãos de nobres

juristas! Só triunfará o de sincero coração!

E é com esse pequeno texto, terminado por volta de meia noite e quarenta (conscientemente o

horário em que nasci há quase 23 anos atrás), que inauguro a minha coluna no festejado jornal eletrônico

Tribuna Diária.

Agradeço ao querido Sileno Guimarães pelo convite, ao honrado mestre e amigo Silvio Munhoz

por ter me trazido aqui e me apresentado. Mormente, agradeço a cada um de vocês, caros leitores, pela

honra de dedicarem alguns minutos  lendo essas linhas  escritas  com tanto carinho.  Só triunfará  o de

sincero coração!
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Variedades

Sugestões culturais

Por Edson Araujo e Munique Costa

Filme:

Coração Valente

A obra, conta a história do herói escocês do século 13, William

Wallace,  que  lidera  a  luta  de seus  conterrâneos  contra  o  rei

Edward I.

É mais que um filme, uma lição de coragem, determinação e

patriotismo, e mostra o que um coração movido pela vontade

pode  fazer  a  um  povo  oprimido,  quando  entra  em  contato

através da compreensão, com esta força chamada: liberdade.

Dirigido por:

Mel Gibson

Estrelado por:

Sophie Marceau Catherine Mccormac

Angus Macfadyen

Patrick Mcgoohan

Brian Cox

Brendan Gleeson

Uma obra imperdível!!!

Música:

Richard Clayderman - Ballade Pour

Adeline 

O pianista mais vendido do mundo.

Clique na imagem e ouça! 
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Livro:

A arte da guerra

O maior  tratado de guerra de todos os tempos em sua

versão completa em português. “A Arte da Guerra” é sem

dúvida  a  Bíblia  da  estratégia,  sendo  hoje  utilizada

amplamente  no  mundo  dos  negócios,  conquistando

pessoas e mercados. Não nos surpreende vê-la citada em

filmes  como  Wall  Street  (Oliver  Stone,  1990)  e

constantemente aplicada para solucionar os mais recentes

conflitos  do  nosso  dia-a-dia.  Conheça  um dos  maiores

ícones da estratégia dos últimos 2500 anos. 

Sunzi disse: “A guerra se baseia no engano, se faz pelo

ganho e se adapta pela divisão e combinação.” “Tal como

a  água  procura  as  profundezas  e  evita  os  cumes,  um

exército ataca o vazio e evita o cheio. A água se move de

acordo com a terra; um exército se movimenta de acordo

com  o  inimigo.”  “Quando  o  general  é  fraco,  sem

autoridade junto aos soldados, suas regras são confusas e

sua moral é baixa, o exército é confuso.” 

Reflexão:
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Campo de concentração de Buchenwald 

Este  álbum de  fotos  encontrado  em um

antiquário na Polônia foi feito com pele humana

de prisioneiros de um campo de concentração. 

Os  pesquisadores  acreditam  que  a  capa

tenha  sido  feita  com a  pele  de  um prisioneiro

executado  no  campo  de  concentração  de

Buchenwald. O local foi palco de assassinatos em

massa  e  de  experimentos  com  humanos.

Originalmente o álbum pertencia a uma família

da Baviera que gerenciava uma pousada em uma

cidade  turística  durante  a  Segunda  Guerra

Mundial. Especula-se que o objeto, que continha

mais de 100 fotos de paisagens, tenha sido oferecido como um presente por alguém que trabalhou no

campo de Buchenwald.

De acordo com Elżbieta Cajzer, responsável pelas coleções do Museu de Auschwitz-Birkenau, o

uso  da  pele  humana  como  matéria-prima  está  diretamente  associado  ao  casal  Karl  e  Ilse  Koch,

comandante e supervisora do campo de concentração de Buchenwald. A dupla se tornou famosa por sua

brutalidade com os prisioneiros. Ilse ficou conhecida por chicoteá-los enquanto cavalgava. Além disso, os

Koch também colecionavam peles tatuadas.

O casal Koch foi preso em 1943, acusado de peculato, ameaça a oficiais e outros crimes. Karl foi

executado  pela  SS  em 1945,  enquanto  Ilse  foi  absolvida.  Após  o  fim  da  guerra,  ela  foi  presa  por

autoridades dos Estados Unidos e condenada à prisão perpétua. Ilse se suicidou na prisão em 1967.

Sobreviventes de Buchenwald disseram que no local a pele humana era usada para os mais diversos fins,

como a produção de carteiras de dinheiro e encadernação de livros. O museu disse que o álbum é uma

prova dos crimes cometidos contra a humanidade. Um outro caderno cuja capa também foi produzida

com pele humana pertence ao acervo da instituição. Cerca de seis milhões de judeus morreram nas mãos

de nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, fazendo do Holocausto um dos episódios mais trágicos da

história da humanidade.

Fonte: A História Esquecida 
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Direitos fundamentais e seus princípios

Por Leandro Costa e Munique Costa

Direitos fundamentais são a base de tudo, como o próprio nome já diz. A Constituição é a base do

ordenamento jurídico de um país. 

No Brasil, os direitos fundamentais são tratados como uma parte da Constituição, veremos que são

repetidos em muitos outros, por exemplo,  quando falamos em democracia,  está desde o art.  1º e em

outros. A ideia é que os direitos fundamentais fiquem nos artigos 5º, 6º, 7º basta dar uma olhada na

Constituição.

Como vimos,  a  Constituição  de  um país  ela  define  as  características,  por  exemplo,  se  ele  é

república ou monarquia; ou se é confederação, federação ou estado unitário, mas também o que é o Poder

Legislativo, Judiciário, Executivo com suas funções e os direitos fundamentais.

Esses  direitos  fundamentais  possuem o alcance bem amplo,  não são limitados e  com alicerce

histórico. 

Todos são positivados, estão na lei. Veja quais são:

Princípio da Universalidade

São universais, não serve apenas para você ou outra pessoa e sim para todos, seja brasileiro ou

estrangeiro,  apátrida,  ainda  assim  serão  garantidos.  Eles  não  são  absolutos,  são  relativizados,  por

exemplo: direito a vida não é absoluto há exceções, no crime militar em tempo de guerra, temos a pena de

morte; aborto autorizado em caso de estupro, risco da morte da mãe. Ou seja, é um direito que não é

absoluto, mas é universal, pois todos têm direito a vida.

Princípio da Imprescritibilidade

Possui esse nome porque não podemos alegar que com o passar do tempo, poderá perder. Também

não é absoluto,  como por  exemplo:  quando você deixa seu terreno abandonado,  uma pessoa invade,

depois de um certo tempo, este terreno será dela, é o chamado usucapião, mas não quer dizer que se você

deixar seu terreno abandonado e ninguém ocupar e der um uso para ele, você perderá s propriedade. O

governo não pode falar  assim “você  abandonou então  não é  mais  seu”,  o  que  acontece  no  caso de

usucapião é diferente, você abandona o terreno, alguém utiliza achando que não possui dono, fica alguns

anos morando, de boa fé, pois você nunca disse que era o dono. É diferente do caso de invasão, quando
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quem se apropria sabe que tem dono, o mesmo está apenas viajando ou algo parecido, nesse caso de

invasão trata-se de crime. 

Seu direito a vida é imprescritível, seu direito a liberdade de expressão também é imprescritível,

seu direito de falar o que pensa não tem data, prazo, dentro da normalidade. Este último também não é

absoluto, exemplo: o militar não pode fazer uma crítica do governo, criticar seu superior, dependendo

pode até se tornar crime.

Princípio da Historicidade

Todo direito  fundamental  nasce  de  um fator  histórico.  Por  exemplo,  como surge  o  direito  de

propriedade?

Como direito natural, é simples: eu plantei, colhi, é meu; Pesquei um peixe, este é meu. Como já

estudamos o direito natural tem o sentimento de ser algo justo.

Agora, no direito positivo temos que justificar com o fator histórico, logo o direito de propriedade

nasce na Roma Antiga, pois na época não existia cemitério os mortos eram enterrados no quintal de casa.

Com isso as pessoas tinham um apego a propriedade também pelos seus parentes ali enterrados. Com o

passar do tempo, apareceu a ideia de venda do imóvel, mas o comprador tinha que permitir que o antigo

dono fosse visitar seus mortos enterrados. Ou seja, historicamente a ideia de propriedade nasce.

Existe uma história por trás do direito de informação. Por que a imprensa hoje fala o que quer e

ninguém  pode  dizer  que  ela  deve  ser  calada?  Porque  se  eu  calar  a  imprensa  eu  tiro  seu  direito  a

informação.

Princípio da Irrenunciabilidade

Você não pode abrir mão de um direito fundamental. Por exemplo: Lesão corporal grave – alguém

corta a mão de outro, este não pode alegar que não tem problema, pois não gostava da mão. Isso é crime

quem fez será punido com todo o devido processo legal.  

Princípio de Inalienabilidade

O direito fundamental não pode ser alienado, ou seja, vendido. Claro que sua propriedade você

pode  vender,  mas  seu  filho  não,  bem como,  seu  rimo  ou  qualquer  outro  órgão.  Como todo  direito

fundamental não é absoluto. Você pode vender seu cachorro porque ele é um bem, ele é objeto de direito,

já o seu filho é sujeito de direito, possui direitos inalienáveis. No cachorro pode ser feita eutanásia, no ser
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humano, na maioria dos países não. Aqui no Brasil eutanásia é crime quando realizada em ser humano.

Isso é a prova que seu cachorro ou qualquer outro animal de estimação é um bem.

Princípio de Inexauribilidade

Os direitos humanos previstos na Constituição podem ser completados implícita ou expressamente

pelos  tratados  e  princípios  internacionais.  Ex.:  direito  de  oposição  é  um  direito  não  previsto

expressamente na Constituição, mas integra os direitos humanos; direito civil de desobediência decorre

do  regime  e  dos  princípios  constitucionais,  mas  não  está  expressamente  previsto  na  Constituição.

Significa que o rol dos direitos humanos nunca está exaurido,  podendo, haver a criação ou extensão

destes. 

Princípio da Concorrência/Independência

Um direito fundamental, em regra, não afasta o outro, por exemplo, o seu direito de ir e vir e o

meu direito de propriedade não podem se chocar.  Logo, se a minha propriedade impede o direito de

outrem de ir e vir, um dos direitos será afastado somente no que for estritamente necessário a satisfação

do outro, no caso, podemos citar o chamado direito de servidão. 

Princípio da Vedação do Retrocesso

Impede que direitos fundamentais sejam abolidos ou reduzidos,  a proteção deve ir  sempre além, não

afastando, ainda que parcialmente, os direitos já consagrados. O Estado não podem, em nenhuma hipótese

proteger menos do o fazem. Isso inclui os tratados que vierem a ser ratificados, no sentido de que não se

pode limitar o exercício dos direitos já consagrados. 
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Por Patrício Eduardo Dias
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