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A humanidade é capaz de encontrar 
soluções durante a adversidade?

Os historiadores, muitas vezes, 
são vistos como personagens so-
ciais, a quem cabe narrar even-

tos da humanidade, interpretando-os 
à luz de seu tempo. E eles terão muito 
trabalho para elucidar e compreender 
as mudanças que a pandemia do novo 
Coronavírus está imprimindo na socie-
dade contemporânea.  

De acordo com o professor de 
História do Colégio Marista Arqui-
diocesano, de São Paulo, Cauê Caic 
Gomes, a análise histórica de grandes 
fatos e transformações apresenta inú-
meras situações. A em que, a partir 
de grandes marcos de adversidade, 
a humanidade atinge novos conhe-
cimentos, que também manifestam-
-se em mudanças comportamentais 
emblemáticas. 

“A história nunca se repete, mas 
uma observação atenta permite com-
preender semelhanças e diferenças, 
traçar comparações e analogias que 
possam colaborar na construção de 
ações ou movimentos que tencionem 
enfrentar adversidades na atuali-
dade”, explica o docente, ao citar 
alguns exemplos que ocorreram ao 
longo da história:

Descoberta da Penicilina - Um 
advento datado do início dos anos 30que 
nasceu de um contexto adverso: a Eu-
ropa, devastada pela Primeira Guerra 
Mundial, viu surgir, a partir de um 
experimento frustrado de Alexander 
Fleming, a penicilina, o antibiótico mais 
utilizado na contemporaneidade no tra-
tamento contra bactérias. “Sua criação 
inaugurou uma nova era no campo da 
Medicina, mesmo em um contexto em 
que ascendia o autoritarismo nazista”, 
frisa o professor.

Criação do Departamento Na-
cional de Saúde Pública - No perí-
odo final da Primeira Guerra Mundial 
eclode um vírus que, segundo estima-
tivas, ceifou 50 milhões de vidas: a 
Influenza A, popularmente chamada 
de Gripe Espanhola; afirma-se que 
tenha recebido esse nome não por ser 
oriunda da Espanha, pois na época 
havia pouca exposição de dados dos 
países envolvidos. Entretando, o país 
ibérico , democratizava essas infor-
mações, o que orientou a imprensa  a 
noticiar os dados e, consequentemen-
te,, as pessoas passaram a crer que a 
gênese da pandemia tivesse ocorrido 
na Espanha.

“No Brasil, a doença matou em torno 
de 35 mil pessoas e propiciou a criação 
de um Departamento Nacional de Saú-
de Pública, que visava promover saúde 
de acesso universal e gratuita à popula-
ção. Anos depois, o Departamento deu 
origem ao Ministério da Saúde como o 
conhecemos”, revela Cauê.

Produção das obras 
Decamerão e Macbe-
th - Outro evento que 
tencionou a questão da 
saúde pública data da 
Idade Média foi a chama-
da Peste Negra ou Peste 
Bubônica. De caráter 
mortal e excessivamen-
te infeciosa, a doença, 
causada pela bactéria 
Yersina Pestes, surgiu 
no extremo Oriente,  e 
alastrou-se da China a 
partir de 1333, tendo 
chegado ao continente 
europeu no ano 1347. O 
incremento da atividade 
comercial entre Europa 
e Extreme Oriente propiciou o rápido 
alastramento da doença que, segundo 
historiadores medievalistas e da epi-
demiologia, matou 1/3 da população 
europeia, colapsando a saúde coletiva 
e impondo medidas quarentenais ao 
continente.

De toda forma, é nesse contexto de 
isolamento que alguns conseguem 
ressignificar o ócio e torná-lo produ-
tivo. “É o caso do poeta e dramaturgo 
Giovanni Boccacio que redige durante 
esse período de isolamento o clássico 
Decamerão. Anos depois, no contexto 
da Grande Praga de Londres, denomi-
nação que explicita outro momento 
do surto da epidemia, afastado das 
atividades do grupo de teatro The 
King´s Men, William Shakespeare, re-
dige Macbeth, clássico que tenciona a 
maldade humana em diversas esferas”, 
ilustra o docente.

Surgimento do Movimento negro 
americano - Rosa Parks, mulher negra 
americana, que em 1955 recusou-se 
a ceder seu lugar para brancos no 

ônibus, e que por isso 
foi presa, fez com que os 
discursos de um pastor 
ganhassem notoriedade. 
“Seu nome era Martin 
Luther King, e a luta en-
gajada por essa fatalidade, 
liderasse movimentos que 
questionavam o racismo 
institucionalizado na so-
ciedade americana, que 
em última instância, além 
de promover mudanças na 
estrutura étnico-racial da 
sociedade estadunidense, 
abriu portas para que em 
2008 chegasse ao poder 
o primeiro presidente 
afro-americano, Barack 

Obama”, ressalta o professor.

Porque o homem resiste? - Viktor 
Frankl viveu os horrores de ser aprisio-
nado em um campo de concentração 
nazista, na Segunda Guerra Mundial. 
Frankl expõe no livro Em busca de 
sentido, suas experiências aterrorizan-
tes como prisioneiro do regime nazista 
alemão; tal obra narra a história de 
jovens e velhos, confinados nas prisões, 
possuidores de destinos condicionados 
para além da fatalidade, por seu ímpeto 
e gana em sobreviver àquele pesadelo, 
em nome do que a causa representava 
para suas vidas naquele momento. 

“Sua obra demonstra, como em 
alguns casos, jovens morrendo de 
acometimentos banais como resfria-
dos, enquanto pessoas de mais idade, 
engajadas em sobreviver àquele horror, 
resistiam, pois tinham como sentido 
criar seus filhos, contar suas histórias 
e sobreviver à banalidade do mal dos 
homens”, explica Cauê.

 
Fonte e mais informações: 

(www.colegiosmaristas.com.br).

São Paulo, terça-feira, 02 de junho de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

Mentiras, 
versões e lorotas

De onde parte essa 
onda de fake news, 
versões, simulações e 
dissimulações que se 
espraia pela paisagem 
no meio da epidemia? 

Nunca se ouviu um 
disse me disse tão 
farto quanto este do 

repertório de invencionices 
que usa as redes sociais, 
gravações e vazamentos de 
conversas, edição de vídeos, 
envolvimento de policiais, 
de juízes e procuradores? 
Fragmentos do que se viu 
e ouviu nos últimos dias: 
Bolsonaro tentando inter-
ferir no cotidiano da PF; 
uma desastrada reunião, 
em 22 de abril, farta de 
palavrões; hordas bolsona-
ristas agredindo jornalistas, 
portando faixas com dizeres 
desrespeitosos contra os 
Poderes Legislativos e Ju-
diciário; pedidos de prisões 
para ministros do Supremo; 
ações policiais sob viés po-
lítico, enfim, uma profusão 
de informações misturadas 
com falsidades. 

Onde estará a verdade? 
Ou, para ser mais preciso: 
o que é verdade? Vamos à 
análise. O fingimento faz 
parte da nossa cultura, e se 
mostra forte nesses tempos 
de polarização, quando 
adversários se atracam nas 
redes sociais desfechando 
punhaladas recíprocas. 
O caráter nacional, como 
é sabido, é povoado de 
fingimento. Nosso folclore 
político, aliás, é recheado de 
historinhas que mostram a 
esperteza do raposismo que 
impregna a vida pública.

Um pouco de humor para 
exemplificar este fato no 
relato de Sebastião Nery: 
“José Maria Alkmin, a rapo-
sa mineira, mestre da arte 
política, chegava da Europa 
com cinco garrafas enrola-
das na pasta. A Alfândega 
quis saber o que era.

– Água milagrosa de Fá-
tima.

– Mas tudo isso, doutor 
Alkmim?

– Sim, lá em Minas o 
pessoal acredita muito nos 
milagres da água de Fátima. 
Não dá para quem quer.

– O senhor pode desen-
rolar?

– Pois não, meu filho.
– Mas, deputado, isso é 

uísque.
– Ué, não é que já se deu 

o milagre?"

É típico da índole do 
nosso político este tipo 
de despiste. Mas a esper-
teza não se restringe aos 
atores políticos. Faz parte 
do cotidiano das pessoas. 
Os comportamentos na 
esfera política costumam 
infringir normas, coisa que 
herdamos do passado. A 
clonagem na nossa cultura 
chega, hoje, ao mais adian-
tado grau de sofisticação. 
Nos últimos tempos, mer-
gulhamos em um oceano de 
meias verdades, mentiras e 
lorotas. Estamos diante da 
maior escalada de pistas 
falsas de nossa história. 
Imensa confusão invade 

as mentes. O fato é que a 
história da política é rica 
nas frentes da simulação e 
dissimulação. 

O cardeal Mazarino, mi-
nistro de Luis XIII, ensina 
em seu Breviário dos Políti-
cos: “age com os teus amigos 
como se devessem tornar 
inimigos; o centro vale 
mais do que os extremos; 
mantenha sempre alguma 
desconfiança em relação a 
cada pessoa; a opinião que 
fazem de ti não é a melhor 
do que a opinião que fazem 
dos outros; simula, dissimu-
la, não confies em ninguém 
e fala bem de todo mundo. 
E cuidado. Pode ser que 
neste exato momento, haja 
alguém por perto te ob-
servando ou te escutando, 
alguém que não podes ver”.

A descrição cai bem no 
momento que atravessa o 
país. A falsidade campeia, 
na tentativa de esconder a 
verdade. Até parece que os 
“inventores de causos” que 
emergem nas redes sociais, 
aprenderam com Nicolau 
Eymerich, frade dominica-
no espanhol que, em 1376, 
escreveu no “Manual dos 
Inquisidores”: falar sem 
confessar: responder às per-
guntas de maneira ambígua; 
responder acrescentando 
uma condição; inverter a 
pergunta; fingir-se de sur-
preso; mudar as palavras da 
questão; deturpar o sentido 
das mensagens; auto justi-
ficar-se; fingir debilidade 
física; simular demência ou 
idiotice e até se dar ares de 
santidade.

Hoje, há muito demônio 
disfarçado de santo. E para 
deixar por instantes esse 
momento de angústia que 
passamos, na esteira de 
uma das maiores tragédias 
de nossa história, fecho o 
texto com outra historinha 
contada por Nery envolven-
do o mesmo Alkmin. 

"Um correligionário de 
Bocaiúva fica meio “lelé da 
cuca” e aparece, sem eira 
nem beira, no gabinete do 
ministro da Fazenda, ainda 
no Rio de Janeiro, onde lhe 
pede inusitada colaboração. 
– Dr. Zé Maria, eu quero ir 
à lua e preciso da ajuda do 
senhor, diz o visitante.

– Isto não é problema, 
diz Alkmin, dando asas à 
imaginação do conterrâ-
neo. Dou-lhe o apoio de 
ministro e correligionário. 
Existe um pequeno e con-
tornável problema, que é 
de definição, e só depende 
do amigo. 

Alkmin continua: – Você 
sabe que há quatro luas: 
nova, crescente, minguante 
e cheia. Agora, compete a 
você escolher qual das luas 
o nobre amigo deseja visitar, 
pois o apoio está dado.

Diante de um atônito 
conterrâneo, o ministro 
levanta-se da poltrona, 
estende a mão para a des-
pedida e afirma, olhando no 
fundo dos olhos do eleitor: 
– Me procure quando você 
definir".

  
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“A partir de 
grandes marcos 
de adversidade, 

a humanidade 
atinge novos 

conhecimentos, 
que também 

manifestam-se 
em mudanças 

comportamentais 
emblemáticas.”

Domínio público

Em momentos de guerra e pandemia, o homem foi capaz de criar, inventar e mudar padrões de 
comportamento

News@TI
Aplicativo auxilia quem precisa gerir equipe

@  A plataforma é dividida em quatro 
categorias principais: qualidade de 

vida, gestão de rotina, gestão organiza-
cional e inteligência emocional. Tudo é 
adaptável e pode ser customizado de 
acordo com a necessidade de cada em-
presa, levando em conta o número de in-
tegrantes da equipe e o setor do mercado 
que está inserido. Por ali, o gestor poderá 
comparar semanas ou meses de trabalho, 
ver o nível de aumento ou diminuição 
de produtividade de cada colaborador. 
O aplicativo também indica o que pode 
ser feito para melhorar o quadro no pe-
ríodo de curto, médio e longo prazo. A 
instalação é fácil, e o cadastro também. 
A plataforma estará disponível de forma 
gratuita durante o primeiro mês de uso. 
A ferramenta disponível para dispositivos 
Android e IOS foi desenvolvida por uma equipe profissionais al-
tamente experientes, incluindo psicóloga, consultor de recursos 
humanos e especialista em produtividade.

Webinar sobre impressão 3d e propriedade 
intelectual

@O Espaço Mescla, da PUC-Campinas, promoverá um webinar dia 4 
de junho, das 16h às 17h30, para discutir as relações de impressões 

3D e propriedade intelectual. O evento é gratuito e será realizado em 
parceria com a Leão Propriedade Intelectual, empresa especializada 
na identificação, proteção e defesa de ativos intelectuais. Participarão 
do painel o Dr. Fabiano de Bem da Rocha, advogado e especialista em 
propriedade intelectual da Leão, e o Prof. Dr. Daniel Paz de Araújo, da 
Faculdade de Engenharia de Computação da PUC-Campinas e gestor do 
Laboratório de Fabricação Digital do Mescla. Entre as principais ques-
tões a serem abordadas estão: qual o potencial da tecnologia e quais as 
transformações previstas para os modelos de produção tradicionais? A 
evolução das impressoras 3D trará impactos ao Direito da Propriedade 
Intelectual? Quem responderá pela violação de Direitos de Propriedade 
Intelectual com a impressão 3D? Os palestrantes abordarão o cenário 
atual de desenvolvimento das impressoras 3D e a sua relação com os 
processos fabris nos diferentes segmentos. Também falarão sobre o po-
tencial para modificar, em diferentes proporções, alguns desses processos 
e sobre os desafios para conciliar interesses morais e econômicos dos 
envolvidos e os avanços tecnológicos, com implicações para os setores 
de direitos de autor, patentes, desenhos industriais e marcas (https://
www.sympla.com.br/impressao-3d-e-industria-o-avanco-da-tecnologia-
-e-as-dimensoes-da-propriedade-intelectual__862748).

ricardosouza@netjen.com.br

Soldados de Fort Riley, Kansas, doentes de gripe espanhola, sendo tratados em uma 
enfermaria de Camp Funston.
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