
27/03/2018 Liberdade e verdade - ISTOÉ Independente

https://istoe.com.br/liberdade-e-verdade/ 1/4

ÚLTIMAS REVISTA VÍDEOS BRASIL ECONOMIA MUNDO COLUNAS COMPORTAMENTO
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Liberdade e verdade
Em um País de claro viés autoritário, a inter-relação entre a

verdade e a liberdade é crítica para a democracia.

Lamentavelmente, o autoritarismo prevalece em todos os

setores ideológicos do País, abrangendo desde os oligarcas aos

pseudo-revolucionários incluindo as esquerdas raivosas e

elegantes. Tudo justi cado pelos interesses que os orientam. 

Assim, em nome de posturas “do bem”, “politicamente corretas”

ou adequadas aos interesses econômicos, políticos e partidários,

podemos embargar debates e impor preconceitos. Os ns

justi cam os meios. A novidade está no fato de as redes sociais

imprimirem um ritmo acelerado às notícias que circulam e

in uenciam o ambiente.

Hoje, distorcer os fatos e propagar fake news e fake

interpretations faz parte do jogo do nosso tempo e verdades e

mentiras passaram a ser injetadas na veia do grande público em

doses gigantescas.

Lembrando Churchill, no mundo de hoje existem mentiras

demais e, o pior de tudo, é que boa parte delas é verdadeira em

suas intenções de causar desinformação. As mentiras sinceras

estão em falta.
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Mouco em alta

Durante muito
tempo, a
candidatura Temer
foi tratada como
tabu no Planalto.
Em mais de uma
ocasião, o
presidente
demonstrou
irritação [...]

RICARDO

AMORIM

População
dividida… os
criminosos
agradecem

Estou chocado com
a polarização
política que hoje
domina o País e
como ela tem
determinado e
distorcido as
reações da maioria
dos [...]

CELSO MASSON

La Niña, safra
histórica e tarifas

Em entrevista
recente à ISTOÉ
Dinheiro, o enólogo
e empresário
Adriano Miolo foi
direto ao ponto: “O
governo está
acabando com o
vinho [...]

MENTOR NETO

Um robô

Essa semana, no
Arizona, uma
mulher foi
atropelada por um

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

Já o autoritarismo tupiniquim não é novidade e suas vertentes

remontam ao passado colonial, ao movimento tenentista e à

in uência marxista sobre a imprensa e a academia, entre outras

que nos deixaram marcas profundas.

Em um ambiente autoritário, a liberdade é tolhida e, com isso, a

busca pela verdade ca prejudicada. Não há monopólio de mídia.

Mas temos uma espécie de monopólio das interpretações e

quem não estiver seguindo a cartilha não terá seus argumentos

acolhidos.

Cria-se uma situação em que se ouve o que se pode dizer e não o

que deve ser dito. Ou de que se dizer aquilo que não o corre o

risco de contrariar o senso comum.

Com sabedoria, o papa João XXIII pregou que “a paz entre os

povos exige a verdade como fundamento, a justiça como norma, o

amor como motor, a liberdade como clima”. Faltou apenas

mencionar a tolerância como atitude.

Pois bem, a ciência e a re exão demandam liberdade para

prosperar e a tolerância para re etir sobre o novo. Não parece

ser o que buscamos para viver em paz, tal a violenta intensidade

do uxo de informações tanto na imprensa quanto nas redes

sociais que buscam sufocar a re exão.

Nesse ambiente, não há liberdade, em seu sentido amplo, para o

exercício da busca da verdade.

Lembrando Churchill, no mundo de hoje existem mentiras

demais e, o pior de tudo, é que boa parte delas é verdadeira em

suas intenções de causar desinformação 

Tempo das complexidades
Me poupe dos detalhes sórdidos vão dizer alguns. Poucos querem
saber dos detalhes que, para muitos, devem �car com Roberto
Carlos. Mas esquecem que Deus está nos detalhes e que os
detalhes que agrupamos fazem o mosaico do viver. As respostas
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Uber autônomo.
Morreu, coitada.
Não é a primeira
vez que um robô
mata um ser [...]

Ver mais

prontas fulminam os detalhes, eliminam a topogra�a das coisas,
pasteurizam os sentimentos. Disse José […]
23.03.18

O delírio da certeza
Duas coisas fundamentais para o viver: a dúvida e a con�ança. O
mundo gira em torno desses dois sentimentos. Tanto a dúvida
quanto a con�ança nos impulsionam. Ambos, porém, estão em falta
no Brasil. Ainda que possa parecer paradoxal, os idiotas têm muitas
certezas. Já os sábios têm dúvidas e con�ança na necessidade de
buscar […]
23.03.18

Guerra de narrativas
Sair do País por um tempo, ainda que breve, sempre é bom. Em
especial para nos desintoxicarmos das narrativas que circulam
intensamente no Brasil. O Brasil de hoje vive uma guerra de
narrativas. Membros do Ministério Público anunciam, a cada
instante, que a Operação Lava Jato pode acabar por isso e por
aquilo. Outros dizem […]
23.03.18

Líquido e gasoso
Não estamos mais na modernidade líquida de Zygmunt Bauman.
Estamos imersos na pós-modernidade, na alta modernidade,
gasosa. Já que a tudo e a todos penetra e não (o)corre no leito dos
rios, o estado da pós-modernidade desa�a a lei da gravidade.
Inunda planaltos e não corre, necessariamente, para o mar. Provoca
mudanças paradoxais, re�etidas em […]
23.03.18

Heróis anônimos
Quando o calo aperta ou uma bala perdida parte seu coração, os
rugidos de leão nascem em seu peito, para, com o tempo, se
transformarem em gemidos. E, depois, em discretos ganidos de
�lhote. Claro que as cicatrizes �cam em sua alma. Mas o jogo segue
e você quer olhar além da curva, só que […]
23.03.18
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Após bate-boca, Barroso pediu
desculpas a ministros e Gilmar…

Após o bate-boca entre os ministros Gilmar Mendes e Luís 
Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), motivar a…
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