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COLUNA DO HERÓDOTO

Os ornitólogos fi caram 

assustados. Depois 

de anos e anos de 

estudos para avaliar 

o comportamento dos 

cisnes, uma bomba caiu 

sobre a cabeça de todos. 

Ninguém questionava 
que todos os cisnes do 
planeta eram brancos. 

Até que foi visto na Austrália 
um cisne negro. Um impre-
visto jamais imaginado pelos 
cientistas que estudavam o 
animal e tinham gasto milhões 
de folhas de papel, com ou sem 
desenhos, sobre o belo animal. 

A Lógica do Cisne Negro, é 
um belo livro do Nassim Taleb. 
Portanto as ciências podem 
ser reavaliadas, reescritas, 
reestudadas. 

Faz parte da pesquisa en-
contrar fatos e conceitos novos 
que destroem os antigos. São 
desruptivos, para usar uma lin-
guagem da moda. Mas válidos. 
As ciências ditas exatas têm 
metodologia própria e as pes-
quisas não se esgotam nunca. 

Nenhuma porta pode estar 
fechada para um pesquisa-
dor que resolve ravaliar tudo 
aquilo que é considerado como 
verdade soberana até aquele 
momento. Uma das caracte-
rísticas das ciências físicas é 
que as experiências podem 
ser reproduzidas a exaustão 
em laboratórios dentro e fora 
da atmosfera da Terra. E a 
descoberta para de pé até que 
o resultado de uma nova veri-
fi cação desmonte a anterior.

As ciências humanas tam-
bém tem uma metodologia 
própria. Não se confunde 
com a das ciências exatas. 
Não é possível reproduzir em 
laboratórios fatos históricos, 
uma vez que  não cabem em 
tubos de ensaio, não podem ser 
vistos mesmo em microscópios 
eletrônicos ou submetidos 
a uma dessas máquinas de 
ultima geração capazes de ler 
a estrutura do DNA. Entre as 
ciências humanas estão a his-
tória, sociologia, antropologia, 
economia, etnografi a, entre 
outras.

A derrota de Napoleão Bona-
parte em Waterloo, em 1815, 
já foi  analisada e recontada 
inúmeras vezes. Contudo, não 
é possível reproduzir em um  

determinado ambiente o que 
de fato aconteceu. Primeiro 
por que os protagonistas já 
morreram, depois que sem 
eles sobram apenas as teste-
munhas, oculares ou não, da 
história, como dizia o Repórter 
Esso. 

Uma das mais impressio-
nantes tentativas de remontar 
o passado é um fi lme russo, 
Guerra e Paz, com milhares de 
fi gurantes, cavalos, canhões, 
povos massacrados, marechais 
e generais dando ordens aos 
soldados. Mas é apenas uma 
teatralização que pode ter 
algum conteúdo histórico, mas 
não é a experiência científi ca 
repetida nas estepes russas.

A história tem sido repeti-
damente recontada. Uma das 
razões é a proximidade dos 
historiadores dos aconteci-
mentos e o seu envolvimento 
ideológico ou emocional com 
os fatos ocorridos. Conta-se 
que certa vez um repórter per-
guntou ao ditador Mao ze dong 
o que achava sobre a revolução 
francesa. Responde o Velho 
Timoneiro, nada uma vez que 
o fato ainda é muito recente. 

Assim a Velha Revolução foi 
contada, recontada inúmeras 
vezes no passado, e será muitas 
vezes no futuro. A releitura 
dos fatos podem fazer de Ro-
bespierre um líder inconteste, 
incorruptível, idealista a um 
sanguinário ditador que man-
dou quilhotinar até os que o 
ajudaram a subir no poder no 
Período do Terror. O mesmo 
vale para tantos outros perso-
nagens históricos avaliados e 
reavaliados, como se Dom João 
foi um covarde ou um hábil 
negociante diante do poderio 
britânico. 

Ou se Dom Pedro era um 
líder de uma jovem nação ou 
um déspota  vestido com a 
fantasia de um liberal. Todos 
os historiadores analisam os 
fatos e como os jornalistas, 
primeiro os fatos, depois for-
mam opinião e interpretação 
dos acontecimentos históricos. 
Isto faz parte da estrutura das 
ciências humanas e de sua 
imensa riqueza. 

Só não vale manipular sobre 
a teoria que diz que a Terra 
é plana ou o nazismo é de 
esquerda.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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News@TI
‘Scrum - Metodologia ágil para gestão de 
projetos’

@Como utilizar um modelo de Gestão de Projetos ágil e mo-
derno, que busca engajar os stakeholders do projeto com 

seus objetivos através da sistematização da gestão? O curso do 
Grupo IMAM abordará a ‘Scrum - Metodologia ágil para gestão 
de projetos’. Por seu intermédio será possível melhorar a gestão 
dos projetos por uma técnica simples e prática, mas de uma 
eficácia excelente. O conteúdo ajuda o participante a melhorar 
a qualidade da gestão dos projetos por essa metodologia, melho-
rando os controles sobre as ações e aumentando o envolvimento 
da equipe com a gestão. O evento será ministrado no dia 17 de 
abril (www.imam.com.br).  

Webinar apresenta como adequar máquinas às 
normas de rastreabilidade de produção

@As indústrias farmacêutica e alimentícia devem adotar em 
breve novos requisitos que vão favorecer a segurança na 

produção. Mudanças nas normas que regulam a rastreabilidade de 
processos devem favorecer, cada vez mais, o uso de plataformas 
digitais em ambos os segmentos, visando à evolução dos relatórios 
manuais. Pensando em capacitar profi ssionais para esse novo 
cenário, a Mitsubishi Electric, uma das principais companhias de 
automação industrial do mundo, vai promover um webinar gratuito 
a respeito do uso de IHMs (Interfaces Homem-Máquina), um dos 
principais equipamentos envolvidos na operação de rastreabilidade 
dos processos na operação de ambos os segmentos. O treinamen-
to on-line será realizado no dia 23 de abril, às 9h30. Totalmente 
gratuito, é aberto para estudantes e profi ssionais que estejam 
dispostos a conhecer mais a respeito do tema. É possível realizar 
as inscrições no link: https://bit.ly/2Ivq97X. Quem não conseguir 
acompanhar ao vivo pode assistir à gravação posteriormente no 
canal do Youtube da companhia.

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O estudo Round Up de 2018 da Trend 
Micro - que apresenta anualmente 

dados do cenário de ameaças cibernética, 
destacando os principais riscos - aponta 
que o Brasil possui posição de destaque 
entre os países com mais detecções do 
ransomware WannaCry. Mesmo sendo mais 
antigo – apareceu pela primeira vez em 
abril de 2017 e causou o surto de infecção 
global em maio do mesmo ano – em 2018, 
o WannaCry ofuscou as outras famílias de 
ransomware, se posicionando em primeiro 
lugar com cerca de 616 mil detecções. 

O número das detecções de WannaCry 

Brasil se destaca entre os países com mais detecções do ransomware WannaCry
Entretanto, houve um declínio de 91% no número de ameaças de ransomware detectadas em 2018

indicam que uma grande quantidade de 
usuários em todo o mundo ainda foi incapaz 
de desviar o malware via patch, mesmo com 
a solução disponível por mais de um ano. 

Ainda assim, em 2018, houve um declínio 
de 91% no número de ameaças de ransomwa-
re detectadas, com cerca de 55 milhões 
de ameaças. Segundo Franzvitor Fiorim, 
diretor técnico da Trend Micro, as razões 
do declínio foram as melhorias nas soluções 
de ransomware, maior conscientização 
sobre esse tipo de ataque e a reconhecida 
inutilidade de sucumbir ao pagamento de 
resgate para recuperar o acesso a arquivos 

O Tribunal Constitucional 
da Coreia do Sul declarou 
ontem (11) inconstitucional a 
proibição do aborto no país e 
invalidou uma lei de 1953 que 
criminaliza a prática. Os nove 
juízes da corte decidiram que 
processar mulheres que pas-
saram por esse procedimento, 
assim como os médicos res-
ponsáveis, contraria as leis 
locais. A Coreia do Sul era um 
dos poucos países industriali-
zados a criminalizar o aborto, 
com exceções para casos de 
estupro, incesto e quando há 
riscos para a saúde da mãe. 

A corte determinou que a 
lei, que visava a proteger vidas 
e os valores tradicionais do 
país, passe por uma revisão 
no próximo ano. “A proibição 
ao aborto limita os direitos das 
mulheres de perseguir seus 
próprios destinos e viola o 
direito à saúde, ao restringir 
o acesso a procedimentos 
seguros e pontuais”, afi rmava 
a declaração da corte. “Os 
embriões dependem com-
pletamente do corpo da mãe 
para sua sobrevivência e de-
senvolvimento, então não se 
pode concluir que sejam seres 
vivos separados, independen-
tes que têm o direito à vida”.

Mulheres comemoraram em frente ao Tribunal Constitucional, 

onde a decisão foi anunciada.

Tabagismo, consumo de 
álcool, excesso de peso, 
alimentação não saudá-

vel e falta de atividade física, 
são fatores de risco associados 
a 114 mil casos da doença (27% 
do total) e 63 mil mortes (34% 
do total) por ano no Brasil.

Os dados, publicados na 
revista Cancer Epidemiology, 
fazem parte de um estudo 
realizado por pesquisadores 
do Departamento de Medicina 
Preventiva da Faculdade de 
Medicina da USP e da Harvard 
University, nos Estados Unidos, 
com apoio da Fapesp. 

O levantamento aponta, por 
exemplo, que a incidência de 
câncer de pulmão, de laringe, 
de orofaringe, de esôfago, de 
colón e de reto poderia ser 
reduzida pela metade caso 
esses cinco fatores de risco 
fossem eliminados. Leandro 
Rezende, da FMUSP e um dos 
autores do estudo, destaca que 
não se conhece outra forma de 
prevenir tantos casos. “O que 
nos surpreende é a magnitude 
de casos e mortes que a gente 
conseguiria evitar a partir da 
redução desses fatores de ris-
co. Esse número deve chamar 
atenção para políticas públicas 
de redução do risco de câncer 
no Brasil”, disse.

Estimativa da OMS indica 
que, em 2025, os casos de 

Atividades físicas contribuem para elevar qualidade de vida e reduzir risco de doenças.

Fundador do 
Wikileaks, 
Assange é 
preso em 
Londres

O fundador do Wikileaks, 
Julian Assange, foi preso on-
tem (11) em Londres, depois 
de a polícia ter permitido 
sua entrada na embaixada 
equatoriana, onde ele se 
refugiava há quase sete anos. 
O Serviço da Polícia Metro-
politana confi rmou a prisão 
de Assange, de 47 anos. 
As autoridades afi rmaram 
que foram convidadas pelo 
próprio embaixador a entrar 
na embaixada após a retirada 
do asilo político concedido 
pelo país sul-americano ao 
jornalista.

A presidência do Equador 
confirmou a remoção do 
asilo, citando violações de 
convenções internacionais. 
O presidente Lenin Moreno 
anunciou o que chamou de 
“decisão soberana”. O fun-
dador do Wikileaks, que es-
tava abrigado na embaixada 
equatoriana desde 2012 para 
evitar extradição, esteve 
por trás de um dos maiores 
vazamentos de documentos 
secretos da história dos Es-
tados Unidos (ABr).
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Estilo de vida responde por 63 mil 
mortes de câncer por ano no Brasil
Um terço das mortes causadas por 20 tipos de câncer no Brasil poderia ser evitado com mudanças no 
estilo vida

câncer cresçam em até 50% 
no Brasil em decorrência do 
envelhecimento da população. 
Atualmente, a doença é a se-
gunda causa de morte no país. 
Além das mudanças na estru-
tura populacional, o aumento 
da prevalência desses cinco 
fatores de risco no estilo de vida 
do brasileiro pode representar 
novos desafi os para o controle 
do câncer na população.

Foi considerado o seguinte 
cenário: o consumo de álcool 
com uma redução relativa de 
10%, uma diminuição de 1 kg/

m2 no índice de massa corporal 
na média da população, uma 
dieta de cálcio de 200 mg a 399 
mg por dia e a redução de 30% 
na prevalência do consumo de 
tabaco. Essas alterações, do 
ponto de vista populacional, 
poderiam evitar 19.731 casos 
de câncer (4,5% dos casos) 
e 11.480 mortes (6,1%). O 
pesquisador aponta que o ta-
bagismo é responsável por 67 
mil casos de câncer por ano no 
Brasil, o equivalente a 15,5% 
dos casos e 40 mil mortes.

“Tem um debate bastante 

atual de que se deveria redu-
zir o imposto dos produtos 
derivados do tabaco para di-
minuir o consumo de cigarro 
contrabandeado. É importante 
trazer a magnitude do estrago 
que o cigarro faz na saúde da 
população quando se estimula 
o consumo. Hoje, o Brasil é 
um case de sucesso e a gente, 
primeiramente, precisa manter 
isso”, defendeu. Para Rezende, 
o combate ao tabagismo pode-
ria servir de exemplo para a ela-
boração de outras políticas no 
campo da alimentação (ABr).

Coreia do Sul
retira proibição ao aborto

Centenas de mulheres, inclu-
sive adolescentes e portadores 
de defi ciências, comemoraram 
em frente ao Tribunal Cons-
titucional, onde a decisão foi 
anunciada. Sob a proibição, 
as mulheres podem receber 
penas de até um ano de prisão 
e uma multa. Os médicos que 
fi zerem o procedimento podem 
ser presos por até dois anos.

A proibição, constantemente 
ignorada no país, resultou em 
poucos indiciamentos, mas 
muitos ativistas alegam que 
deixa as mulheres em difi cul-
dade para arcar com os custos 
desses procedimentos, muitas 

vezes inseguros e que geram 
exclusão social. Eles afi rmam 
as mulheres mais jovens e sol-
teiras são as mais vulneráveis 
aos estigmas relacionados ao 
aborto.

Líderes religiosos lamenta-
ram a decisão dos juízes, entre 
eles os de algumas das grandes 
igrejas evangélicas que defen-
diam a proibição. A Conferência 
dos Bispos da Coreia do Sul afi r-
mou lamentar profundamente 
a opinião da corte. “A decisão 
nega aos embriões, que não têm 
a capacidade de se defender, 
o direito à vida”, disseram os 
bispos (ABr).

mantidos como reféns pela ameaça.
Fileless - Em compensação, um novo 

tipo ameaça, sem arquivo, tem sido usa-
da cada vez mais pelos cibercriminosos, 
como uma tática de evitar a detecção, para 
implantar mineração de criptomoedas, ba-
ckdoors e também ransomwares. Ameaças 
sem arquivos são assim chamadas pois não 
usam binários ou arquivos executáveis. No 
entanto, conseguem correr injetando-se 
na memória de um aplicativo existente 
ou executando scripts em um aplicativo 
legítimo, como instrumentação de Máquina 
do Windows ou PowerShell.


