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Ideia xa

Firme na ideia xa
de manter a
candidatura de Lula
à Presidência,
mesmo sabendo
que ela não poderá
acontecer, a cúpula
petista deu [...]
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Onisciência

Seria uma heresia comparar Deus com a sociedade? Acho que

não, e como não estamos na época da Inquisição nem de

Torquemada podemos fazer tais ilações e delírios.

O lósofo Luiz Felipe Pondé diz que a narrativa cósmica é

associada a práticas cotidianas. E que a narrativa dá sentido às

práticas e as práticas dão corpo à narrativa. Seria essa a inter-

relação entre Deus e a sociedade?

Procuro ver, sem discordar, por outro ângulo. Deus é onisciente,

onipresente e onipotente. A sociedade também poderia ser.

Guardada as devidas proporções. A sociedade é onipresente.

Está em todos os lugares, como Deus. Ela, a sociedade, também é

onipotente: tudo pode. Inclusive fazer revoluções, derrubar ou

eleger governos, in uenciar políticas públicas, mostrar caminhos

e até mesmo se autodestruir. A sociedade pode fazer o seu

apocalipse como construir o paraíso.

A combinação de onipresença e de onipotência faz da sociedade,

potencialmente, o ente mais poderoso de um país. 

Não é esse, porém, o caso brasileiro, pois a nossa sociedade não
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Marcelo
Camargo/Agência
Brasil Autorizada
pelo ministro
Edson Fachin, do
Supremo Tribunal
Federal, a
nova perícia a que a
Lava Jato [...]

SÉRGIO

PARDELLAS

Uma boa e uma má
notícia para
Bolsonaro

A maioria dos
analistas ainda
enxerga a atual
corrida eleitoral
com olhos vidrados
no retrovisor e a
partir de premissas
desbotadas [...]

MENTOR NETO

Criptopresidente

Tem aquela frase
manjada que diz
que “para ganhar
dinheiro, você tem
que estar no lugar
certo, na hora
certa”. Então… Só se
esquecem de [...]

MARCO ANTONIO

VILLA

Estatais à serviço
do Brasil

A greve dos
caminhoneiros
recolocou a
questão da
privatização da
Petrobras e — por
tabela — de todas

se utiliza adequadamente de sua onipresença nem de sua

onipotência. Pelo fato de que não é onisciente. Pouco ou nada

sabe sobre como funcionam a máquina da política e os

meandros do governo. Em não sendo onisciente, pouco faz com

sua onipresença e sua onipotência.

E como tal fato ocorre no Brasil?

A nossa sociedade relaciona-se de forma interesseira com o

governo. É uma relação em que predominam os interesses sobre

os princípios. Por quê? Porque somos uma sociedade ignorante,

não apenas no que se refere à educação básica e formal, mas,

sobretudo, no que tange à educação cidadã. Aí reside nossa

imensa ignorância. Não sabemos de nada e não conseguimos

romper o véu de opacidade que o Estado impõe à sociedade.

Em sendo assim, de nada vale sermos uma sociedade

onipresente e onipotente, já que não sabemos para onde ir e os

faróis que tentam nos guiar estão contaminados por agendas de

poder e de interesse.

Sabemos que a sociedade jamais será onisciente. Mas poderá ser

menos ignorante e mais re exiva. Sobre tudo descon ando dos

que se vestem de bondade e de boas intenções. Pois o mau

muitas vezes se disfarça de bom, de politicamente correto, de

libertário. Lute pela sabedoria e pela descon ança. Pois, como

disse Santo Agostinho, mais vale ter dúvidas sobre temas

complexos do que certezas de difícil comprovação.

A combinação de onipresença e de onipotência faz da

sociedade o ente mais poderoso de um país 

Não é esse, porém, o caso brasileiro, que não se utiliza de sua

onipresença nem de sua onipotência

Hoje e sempre
O grupo The Bamboos, na canção “Where does the time go?”, indaga
para onde vai o tempo. Não sei ao certo. Só sei que o hoje é o
sempre. O amanhã é o talvez. Já o ontem, passou e se acumulou,
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as estatais. O tema
entrou na [...]

Ver mais

como os resíduos que fertilizam as várzeas. O passado existe como
resíduo no presente, mas submetido […]
27/10/17

Em busca do vintage
Não existe renovação plena na política nacional. É utópico acreditar
que podemos, com nossos atuais instrumentos, renovar totalmente
a nossa política. Justo por isso devemos examinar o discurso e a
narrativa de cada candidato que se posiciona como novo, que se diz
agente da renovação nestas eleições. No quadro atual, só existe um
candidato à […]
27/10/17

Nossa estupidez
Para Mauro Paulino, diretor do instituto de pesquisa Datafolha, a
segurança pública será tema central das narrativas eleitorais esse
ano, ainda que a economia continue a ter importância e in�uência
no processo. Ele tem razão, porque a sensação de insegurança nas
cidades aumentou, apesar de, paradoxalmente, terem surgido boas
notícias aqui e ali. Em São […]
27/10/17

O lado bom dos desastres
Seria viável dizer que existe um lado bom nos infortúnios? Para
Nietzsche, sim. Segundo Alain de Botton, ele “viu nas di�culdades
um pré-requisito decisivo de satisfação e concluiu que as formas
açucaradas de consolação eram, em sua essência, mais cruéis do
que úteis”. Seria a velha máxima das academias de ginástica: “No
pain, no gain”? […]
27/10/17

Moedas, acaso e eleições
O tempo que a moeda leva para girar no ar antes de cair é o
momento de se tomar a decisão. A teoria, meio maluca, é de Gerd
Gigerenzer, psicólogo alemão especialista em tomadas de decisão.
Tradicionalmente, consultores recomendam o seguinte processo
para a tomada de decisões: listar os pros e os contras em colunas
opostas […]
27/10/17
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Você pode gostar

Meliuz

LiftSkin

Este é o jeito mais inteligente de comprar no Aliexpress

Melhor do que botox? Mãe com 57 anos aparenta 35, sem
cirurgia!

 

Livia Andrade posa de �o-dental e lev…

A apresentadora Livia Andrade bombou nas redes sociais nesse 
domingo (10). A beldade postou uma foto com biquíni �o-dent…
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