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« Meio ambiente: você se considera um eleitor bem informado?

Dilma e Serra fechariam um acordo pelo
direito ao aborto?

A discussão sobre o direito ao aborto, que ganhou destaque na cobertura da campanha
presidencial, me fez lembrar da última pesquisa Datafolha sobre o tema: 68% dos brasileiros
era contra mudanças na lei que regulamenta a interrupção da gravidez (permitida hoje em
casos de estupro ou de risco de vida para a mãe), 14% achavam que ela deveria ser
permitida em mais situações e 11% defendiam a sua descriminalização total. Os dados são
de 2008. No ano anterior, o total dos que eram favoráveis a deixar tudo como está (talvez a
mais brasileira das características) era 65% e, em 2006, 63%. O total de 68% era idêntico
para homens e mulheres.

Os direitos humanos são um dos temas que mostram convergência entre alguns setores do
PSDB e do PT. Em ambas as agremiações, houve quem defendeu o 3º Programa Nacional
de Direitos Humanos, lançado em dezembro passado e que sofreu pesadas críticas se
setores da sociedade como a igreja, os militares e o agronegócio. Os responsáveis pela área
de direitos humanos do governo FHC, como o professor Paulo Sérgio Pinheiro, foram mais
enfáticos na defesa do atual ocupante da cadeira, o ministro Paulo Vannuchi, do que muitas
pessoas do próprio governo Lula durante a polêmica do PNDH.

Da mesma forma que há também, em ambos os lados, aqueles que cuspiram no PNDH com
vontade. No Congresso Nacional do PT, venceu o apoio ao programa. Se essa decisão não
tivesse sido tomada com a participação da base do partido, ou seja, fosse restrita aos
corredores palacianos, talvez a opção teria sido outra. Pois os mesmos que estão fazendo
com que a campanha da candidata do PT volte atrás em sua posição progressista sobre o
direito ao aborto, provavelmente teriam tornado o PNDH insípido, inodoro e incolor já em seu
lançamento.

Não estou dizendo que os partidos são iguais, longe disso. Apenas que há temas que
encontram ressonância em ambos os lados e que direitos humanos é um deles – por
exemplo, o próprio PNDH manteve pontos, que hoje são considerados polêmicos, da sua
primeira versão, lançada em 1996, sob o PSDB.

Em ambos os partidos, há muitos contrários à adoção da pena de morte, à redução da
maioridade penal e à prisão perpétua, e favoráveis à eutanásia, à ampliação dos direito
reprodutivos, à união civil homossexual, à adoção de filhos por casais do mesmo sexo, à
descriminalização do uso de drogas. Seja por anseio de igualdade, seja pela defesa do
liberalismo.

Mas, da mesma forma que a pesquisa acima apontou a posição da sociedade sobre o
aborto, a população segue contrária à maioria desses pontos. Por isso, as campanhas

outubro 2010
setembro 2010
agosto 2010
julho 2010
junho 2010
maio 2010
abril 2010
março 2010
fevereiro 2010
janeiro 2010
dezembro 2009
novembro 2009
outubro 2009
setembro 2009
agosto 2009
julho 2009
junho 2009
maio 2009
abril 2009
março 2009
fevereiro 2009

outubro 2008
setembro 2008
agosto 2008
julho 2008
junho 2008
maio 2008
abril 2008
março 2008
fevereiro 2008
janeiro 2008
dezembro 2007
novembro 2007
outubro 2007
setembro 2007
agosto 2007
julho 2007
junho 2007
maio 2007
abril 2007
março 2007
fevereiro 2007

RSS

Twitter

Leonardo Sakamoto é jornalista e doutor
em Ciência Política. Cobriu conflitos
armados e o desrespeito aos direitos
humanos em Timor Leste, Angola e no
Paquistão. Já foi professor de jornalismo
na USP e, hoje, ministra aulas na pós-
graduação da PUC-SP. Trabalhou em
diversos veículos de comunicação,
cobrindo os problemas sociais brasileiros.
É coordenador da ONG Repórter Brasil e
seu representante na Comissão Nacional
para a Erradicação do Trabalho Escravo.

Arquivos

Página Principal

ASSINE 0800 703 3000 BATE-PAPO E-MAIL SAC VOIP E-MAIL GRÁTIS SHOPPING ÍNDICE PRINCIPAL


http://blogdosakamoto.com.br/category/sem-categoria/
http://blogdosakamoto.com.br/2010/10/06/dilma-e-serra-fechariam-um-acordo-pelo-direito-ao-aborto/#comments
http://blogdosakamoto.com.br/2010/10/06/dilma-e-serra-fechariam-um-acordo-pelo-direito-ao-aborto/#comments
http://blogdosakamoto.com.br/2010/10/06/meio-ambiente-voce-se-considera-um-eleitor-bem-informado/
http://blogdosakamoto.com.br/feed/
http://www.twitter.com/blogdosakamoto
http://blogdosakamoto.com.br/2010/10/
http://blogdosakamoto.com.br/2010/09/
http://blogdosakamoto.com.br/2010/08/
http://blogdosakamoto.com.br/2010/07/
http://blogdosakamoto.com.br/2010/06/
http://blogdosakamoto.com.br/2010/05/
http://blogdosakamoto.com.br/2010/04/
http://blogdosakamoto.com.br/2010/03/
http://blogdosakamoto.com.br/2010/02/
http://blogdosakamoto.com.br/2010/01/
http://blogdosakamoto.com.br/2009/12/
http://blogdosakamoto.com.br/2009/11/
http://blogdosakamoto.com.br/2009/10/
http://blogdosakamoto.com.br/2009/09/
http://blogdosakamoto.com.br/2009/08/
http://blogdosakamoto.com.br/2009/07/
http://blogdosakamoto.com.br/2009/06/
http://blogdosakamoto.com.br/2009/05/
http://blogdosakamoto.com.br/2009/04/
http://blogdosakamoto.com.br/2009/03/
http://blogdosakamoto.com.br/2009/02/
http://blogdosakamoto.com.br/2008/10/
http://blogdosakamoto.com.br/2008/09/
http://blogdosakamoto.com.br/2008/08/
http://blogdosakamoto.com.br/2008/07/
http://blogdosakamoto.com.br/2008/06/
http://blogdosakamoto.com.br/2008/05/
http://blogdosakamoto.com.br/2008/04/
http://blogdosakamoto.com.br/2008/03/
http://blogdosakamoto.com.br/2008/02/
http://blogdosakamoto.com.br/2008/01/
http://blogdosakamoto.com.br/2007/12/
http://blogdosakamoto.com.br/2007/11/
http://blogdosakamoto.com.br/2007/10/
http://blogdosakamoto.com.br/2007/09/
http://blogdosakamoto.com.br/2007/08/
http://blogdosakamoto.com.br/2007/07/
http://blogdosakamoto.com.br/2007/06/
http://blogdosakamoto.com.br/2007/05/
http://blogdosakamoto.com.br/2007/04/
http://blogdosakamoto.com.br/2007/03/
http://blogdosakamoto.com.br/2007/02/
http://blogdosakamoto.com.br/feed/
http://www.twitter.com/blogdosakamoto
http://www.blogdosakamoto.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=5&grp=src:13;chn:103;creative:link_voip;pos:barra&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&redir=http://voip.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=5&grp=src:13;chn:103;creative:link_voip;pos:barra&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&redir=http://voip.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://shopping.uol.com.br/?&rtrk=src:13;sze:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://shopping.uol.com.br/?&rtrk=src:13;sze:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao
javascript:document.formbbuol.submit();
javascript:document.formbbuol.submit();
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=5&grp=src:13;chn:103;creative:link_voip;pos:barra&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&redir=http://voip.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=5&grp=src:13;chn:103;creative:link_voip;pos:barra&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&redir=http://voip.uol.com.br/
http://www.bol.uol.com.br/
http://www.bol.uol.com.br/
http://shopping.uol.com.br/?&rtrk=src:13;sze:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao
http://shopping.uol.com.br/?&rtrk=src:13;sze:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.uol.com.br/


Blog do Sakamoto » Blog Archive » Dilma e Serra fechariam um acordo pelo direito ao aborto?

http://blogdosakamoto.uol.com.br/2010/10/06/dilma-e-serra-fechariam-um-acordo-pelo-direito-ao-aborto/[07/10/2010 15:08:37]

presidenciais vão fugir de polêmicas feito o diabo foge da cruz.

Não acredito que Dilma e Serra, na solidão de suas crenças pessoais, não concordem com
muitos desses pontos acima. Ou, mesmo que discordem de alguns, não creio que entendam
que a garantia de determinados direitos de minorias não é uma questão de opinião
individual, mas sim de política pública. O próprio Lula já declarou que não importa que ele
seja pessoalmente contra o aborto, mas sim que o tema tem que ser tratado como saúde
pública, uma vez que mulheres pobres morrem por causa de interrupções de gravidez feitas
de forma precária. Do outro lado, Fernando Henrique defende a descriminalização de drogas
como parte do combate ao problema.

Vamos imaginar uma situação hipotética: considerando que há apenas dois partidos no
segundo turno, nada impediria que ambos fechassem posição sobre alguns desses temas,
comprometendo-se a implantar uma plataforma mínima para que o país desse um salto no
respeito aos direitos humanos, caso eleitos. Sobraria tempo para debater outros assuntos
relevantes.

Qual a consequência para suas campanhas? Perderiam apoio dos aliados mais
conservadores? Considerando a qualidade de quem está do lado deles, isso seria uma
benção, não um problema. Perderiam eleitores que já votaram neles e afugentariam alguns
de Marina Silva? A perda seria para ambos. Seriam abandonados por parte de seus
correligionários? Duvido. A busca pelo poder move montanhas. Afinal, ser uma democracia
de verdade passa por atender aos anseios da maioria, mas não pode se furtar a proteger a
dignidade da minoria.

Isso, é claro, está no plano da utopia, e soa a idiotice, porque a política real, cheia de
traições e puxadas de tapete, não permitiria isso. Além do mais, a guerra campal e a
baixaria já estão instaladas. Por muitos, a porrada foi a opção escolhida – tem até denúncia
de criança apanhando na escola porque o pai votou em uma pessoa diferente dos
coleguinhas… Ou seja, diálogo não é uma opção, pelo menos não no estágio em que nos
encontramos.

Com isso, o tema vai continuar marginal, usado como munição. (Suspiro) É duro discutir
direitos humanos em um país que tem vergonha de direitos humanos.

Compartilhe este post

                   

Urbano disse:
06/10/2010 às 18:40

A resposta: JAMAIS fechariam esse tipo de acordo !!!

“Mas, da mesma forma que a pesquisa acima apontou a posição da
sociedade sobre o aborto, a população segue contrária à maioria desses
pontos.”

Se a população é contra, em maioria absoluta, o que você quer?
Contrariar a vontade do povo?? Quer impor a sua vontade pessoal? Ou
quer ensinar ao povo o que é melhor, o que é o certo, para você?

O PNDH é um lixo que deve ser expurgado o quanto antes.

Responder

Professor Almeida disse:
06/10/2010 às 18:43

Sakamoto, ótimo texto. Tá na hora desse pessoal ignorante entender
que democracia é respeito pela minoria. Como eles defendem tanto o
direito à propriedade, dizendo que as minorias que têm dinheiro não
podem ser atacadas, e atacam as minorias com esse
comportamentozinho bizarro.

É isso.
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o candidato? Normalmente o candidato mente em cartório! O que acho
do aborto? Acho como Dilma que em certos casos como estrupo, uma
criança sem cérebro ou com males que apareça no DNA (esse caso ela
não citou) sou a favor! As demais as moças deve tomar mais cuidado
até porque a AIDS não acabou ou desapareceu!

Responder

Célio disse:
06/10/2010 às 21:33

Sakamoto, é uma pena os partidos mais proguessistas(será que são
mesmo?)não se assumirem como tal, sempre com tristes alianças. Pelo
menos a defesa do aborto legal, deveria ser feita de modo aberto e
indubitável Não há ninguem querendo impor o aborto à sociedade
apenas que seja tratado como problema de saúde pública.

Responder

Rene disse:
06/10/2010 às 21:45

Eu estava para votar no Serra, mas acho que vou anular o voto, por
conta dessa ridícula tentativa de tentar seduzir o voto dos crentes. Me
causa pavor isso aí, o Brasil agora entrando na onda de juntar religião
com política. Porque será que a gente só importa o que é ruim?

Não voto na Dilma, não voto em ex-guerrilheira Marxista, mas é
decepcionante ver o PSDB flertar com o fundamentalismo religioso.
Caramba, um partido social-democrata se prestar a isso?

Acredito que a legalização do aborto seria o mais sensato. Nenhum ser
humano do universo “defende” o aborto. Ninguém faz aborto
levianamente, como se pede um sanduíche no McDonalds. Aborto é algo
drástico, traumático e que traz cicatrizes psíquicas para a mulher. E a
decisão é todinha dela, senhoras e senhores. Não é de igrejas, de
padres, de pastores. É apenas das mulheres.

A sanha controladora das igrejas é permissível, desde que dirigida
apenas para seus fiéis. Quem não é de determinada igreja não deve ter
sua vida pessoal invadida por doutrina religiosa travestida de lei.

Responder

Marcos disse:
06/10/2010 às 21:45

Esse hipotético acordo seria uma lástima.
Dilma já defendeu a descriminação do aborto e se disse socialista em
sabatina para a Folha (http://www.youtube.com/watch?
v=TdjN9Lk67Io).
Sabendo que todo comunista se diz “socialista” para parecer menos
radical, ou menos entusiamado com os genocídios stalinistas, concluo
que Dilma não liga a mínima para a vida nem para direitos humanos.
O ABORTO DEVE CONTINUAR PROIBIDO, até mesmo mais do que já é,
com penas mais pesadas para médicos aborteiros e para seus pacientes
clandestinos.
Ao invés de ser um direito da mulher, o que não é, o aborto é o
assassinato de um inocente indefeso.
O direito à vida do feto se sobrepõe ao direito de escolha da mulher,
que, convenhamos, poderia e deveria ter sido exercido antes da
concepção.

Responder

Rene disse:
06/10/2010 às 23:30

Não há consenso entre a comunidade médico-científica quanto ao
status do feto. Na ausência de consenso científico, a decisão deve
estar nas mãos daquela da qual o feto está completamente
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dependente em seus nove meses de existência: a mãe.

Logicamente que a mulher pode e deve ser aconselhada por seus
entes queridos ou por seus líderes espirituais. Mas não é de forma
alguma correto que ela tenha sua decisão sequestrada. Liderança
espiritual só é válida se voluntária. Jamais deve ser imposta. Nem
todo cidadão brasileiro é cristão.

O aborto é imoral? Talvez. Provavelmente. Mas lembremos que nem
tudo que é imoral deve ser ilegal.

Responder

Marcos disse:
07/10/2010 às 10:52

Rene, sua frase “Não há consenso entre a comunidade médico-
científica quanto ao status do feto” é a porta de entrada para
qualquer tipo de crueldade.
Essa frase que, creio, você apenas repete sem pensar (certas
coisas só fazem sentido se a gente não pensar sobre elas…) é
simplesmente falsa pelo simples e básico argumento de que a
“comunidade médico-científica” não estão acima da religião, das
convicções pessoas, ética, da moral e dos bons costumes.
Esta abaixo de tudo isso, na verdade.
Na UNICAMP (eu estudei engenharia lá) nós brincavamos falando
que os estudantes de medicina entravam pensando que eram
deuses e saíam da faculdade tendo certeza.
Você deve ser médica, parece.
Esse seu argumento frio deve ser confrontado com uma mãe –
mas uma de verdade, não uma aborteira qualquer – que sonhe
com a maternidade, que espere pelo filho e que junto com o pai
queira ser uma mãe exemplar.
Por favor, diga a ela que “Não há consenso entre a comunidade
médico-científica quanto ao status do feto”.

Rene disse:
07/10/2010 às 11:30

Opa, em primeiro lugar, não sou “médica”. Sou homem, e nem
médico sou.

Em segundo lugar, a religião e os bons costumes também já foram
(e são) porta de entrada para todo tipo de crueldades. Em nome de
tais convicções se impõe todo tipo de restrições, muitas vezes goela
abaixo de pessoas que nem mesmo são afiliadas à tal religião. Em
casos extremos, apedrejam-se mulheres acusadas do “crime
hediondo” do adultério.

Não confunda o direito de escolha e auto-determinação do corpo com
propaganda pró-aborto. Ninguém jamais vai forçar uma mulher que
deseja ser “uma mãe exemplar” a abortar. Portanto, não vejo que
relação isso teria com a discussão.

Em último lugar, acho que os que pensam que são deuses são os
religiosos e defensores dos bons costumes, pois eles que sentam no
alto de toda sua moralidade para julgar os demais. Pessoalmente, se
uma esposa ou namorada minha quisesse abortar um filho meu, eu
faria de tudo para convencê-la a não abortar. Mas isso é decisão
pessoal MINHA. Eu tenho a humildade de saber que não devo impor
minhas próprias crenças espirituais à outras pessoas.

Crença espiritual imposta perde totalmente o sentido.

Essa humildade é que falta para os missionários religiosos.

Responder
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Caçador de pitbulls disse:
07/10/2010 às 7:48

Sakamoto, tá tristinho com a derrota do Netinho…?

Responder

Caçador de pitbulls disse:
07/10/2010 às 7:55

Também sou contra a legalização do aborto fora dos casos já permitidos
em lei. Mas acho uma enorme demonstração de imbecilidade se recusar
a votar em Dilma por causa disso. Temos que contabilizar tudo de bom
que o governo Lula fez pelo Brasil e continuará fazendo com Dilma.
Deixar de votar na melhor candidata, prejudicando todo o país, devido
a um assunto que é uma questão de foro íntimo é de uma estupidez
digna de…evangélicos!

Responder

Marcos disse:
07/10/2010 às 10:55

O posicionamento sobre esse assunto é, sim, motivo para não votar
em um determinado candidadto.
A opinião de um candidato sobre esse assunto é uma janela para
vermos seu caráter.

Responder

Caçador de pitbulls disse:
07/10/2010 às 11:34

Quer dizer então que, se um determinado candidato não fizer
nada pela educação, emprego, saúde, moradia, segurança e meio
ambiente, mas for contra a legalização do aborto, tudo bem? Eu
hein…Com o perdão do trocadilho, mas gente como você “só
Jesus salva”!

Ciro Lauschner disse:
07/10/2010 às 12:23

Voto de agradecimento? Devo votar na Dilma porque o Lula foi
bom?
Creio que aqui se fala tanto em consciencia política e vem um papo
desses para dizer a todo mundo, “Sejam cabresteados” porque eu
pedi.

Responder

Marcia Valéria disse:
07/10/2010 às 8:01

Caro Leonardo Sakamoto

Abortar é:

Parir algo ou alguém que está porvir, por nascer.

Neste sentido PARE DE ABORTAR as discussões de seu textos lançando
vários assuntos totalmente divergentes e distintos de forma
consecutiva, fica parecendo (o óbvio) que não queres que a discussão
vá adiante.

Ou então, mude a formatação/apresentação de seus textos, dispondo-
os como num jornal, de forma paralela, assim poderíamos fingir que
sua intenção não é a de só mostrar um espetáculo de discussões sem
significado, vazias, sem propósito algum.

Dois textos em questão de horas! Tem dó…, mas você não nos ouve
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mesmo… como você não muda mesmo…não estaria sofrendo de algo
parecido com que nós professores sofremos…a temível síndrome de
Burnout..(.é só mais uma hipótese cretina sobre algo ou alguém…)

Responder

Maria das Graças Murtosa disse:
07/10/2010 às 9:22

Que inveja dele, né Márcia…

Responder

Caçador de pitbulls disse:
07/10/2010 às 9:30

Deixa de ser paga-pau…

Maria das Graças Murtosa disse:
07/10/2010 às 9:33

Outro invejoso hehe.

Marcia Valéria disse:
07/10/2010 às 9:34

Maria das Graças

Falando de hipóteses cretinas…

Responder

FDA disse:
07/10/2010 às 11:35

Em passant….

Cara Marcia Valeria,

Falando serio, cara Marcia, vc não acha que um Estado que elegeu
para deputado Federal “Tiririca” como o mais votado do Brasil, são
mais de 1,3 milhão de eleitores em São Paulo!

É o mesmo Estado que faz do Sakamoto um nobre “dûtor”
acadêmico!
Digo isso com todo respeito a Democracia e ao mundo acadêmico
brasileiro ao qual vc, Marcia Valéria, é uma digna representante…

Francamente, minha cara, melhor mesmo é não levar a discussão
dos textos do Sakamoto muito a serio: entre o que o Sakamoto
escreve e o discurso politico do Tiririca o que existe é simplesmente
uma questão de sintaxe e léxica….

Ou seja, o que escreve o nobre autor, é simplesmente um discurso
politico do Tiririca dentro das boas reglas gramaticais do belo
português do Brasil…..

Bom mesmo é ler o texto dar uma boa gargalhada e sair fora…

Responder

Marcia Valéria disse:
07/10/2010 às 13:09

FDA

Fala sério, gargalhadas eu dava mesmo quando voce estava
debatendo por aqui – aqueles “foras” extraordinários que dava em
seus opositores, isto sim é que tinha graça.

Perdemos tempo com tantas coisas na vida…mas me irrsistível as
vezes uma alfinetada ou outra…mas apesar de tudo, leia o meu
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último parágrafo da resposta a Isabela.

Isabela disse:
07/10/2010 às 12:05

Meu Deus, Márcia Valéria…só comentários vazios…Já que quer redefinir
o sentido das postagens do Blog, crie um próprio para falar as
abobrinhas que não cansa de expor por aqui…

Responder

FDA disse:
07/10/2010 às 12:56

Vc tem razão Isabela!

Sakamoto: ame-o ou deixe-o…

Ou

O slogan da campanha do Titirica: “não é piada, é a realidade”..
“Vote no tiririca pior que tà não fica”

No blogue do Sakamoto a coisa ficaria assim: Não é piada, é a
realidade, leia os textos do Sakamoto e não tema de transforma-se
em um burrico…..rsssssssssssssssssss

Responder

FDA disse:
07/10/2010 às 13:44

Aliás, você é gata Isabela?

FDA disse:
07/10/2010 às 13:45

Se for, me liga.

Marcia Valéria disse:
07/10/2010 às 13:03

Isabela

Neste ou qualquer outro espaço, alguem que não siga os ritos e
crenças de um psudoautor ,”!dutor” ,deve se mudar para outro local
??

Quer dizer que as pretensões de qualquer um expor o contrário ou o
diferente da proposição do discursso (que só é visto por você como
mais uma abobrinha – algo que seu limitado estado de compreensão
das coisas não a permita ir muito além disso) inserido pelo post
consiste em jogá-lo para fora do debate (se é que ele existe) ??

Não, não me incomodo com o repudio, faz parte do processo, das
coisas como elas funcionam em nosso mundo.

Minha cara ,acho que sempre existe esperança no vazio das
impressões, e é por isto que aqui estou. No vazio podemos encontrar
a chave para a compreensão das coisas.

Responder

FDA disse:
07/10/2010 às 13:22

Marcia Valeria como sempre iluminada e inspirada…

“No vazio podemos encontrar a chave para a compreensão das
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coisas”!

De fato, cara Marcia, no entanto se o vazio das coisas tem esse
poder de nos dar a chave para a compreensão das coisas, ele não
tira as algemas, não é mesmo?

Não esqueça, cara compatriota, Nietzsche dizia que “Aquele ou
aquela que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-
se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um
abismo, o abismo olha para você”…..

Marcia Valéria disse:
07/10/2010 às 13:38

AS algemas são uma ilusão, como no antigo exemplo de alguem
que vê uma corda e acha ser uma cobra. Desfazendo-se da
ilusão, desfaz-se todo o demais.

Não tenha medo do abismo meu caro, ATIRE-SE, e verá a
liberdade. (por favor não leve ao pé da letra).

Isabela disse:
07/10/2010 às 13:26

Márcia Valéria,

Este espaço é completamente aberto às diversas opiniões existentes por
aí. A questão é que seus comentários não tem uma simples oposição,
neutralidade, acréscimo, concordância, discordância parcial ou plena. De
nada acrescentam. A não ser para si mesma, que pelo visto adora
demonstrar e expor fundamentos que pensa serem filosóficos, mas não
passam de uma psedo-filosofia unicamente sua.
É só uma opinião também.

Responder

Marcia Valéria disse:
07/10/2010 às 13:34

O “pensar serem filosóficos” não é uma inferencia sua ??
Não é uma afirmação sua ??
Se há um engano, este é o seu, pois não afirmei nem neguei uma
pretensão filosófica em meus comentários, SÓ VOCE ASSIM
PERCEBEU, chamando de “pseudos”.

Responder

FDA disse:
07/10/2010 às 13:43

Aliás, deixa eu dizer uma coisa: aborto é cool.

FDA disse:
07/10/2010 às 13:49

Cara Marcia Valeria…

Tem um comentarista utilizando meu nick name! Pra ele digo: Use e
abuse viu porem não esqueça dos meus erros de sintaxa, de lexica e da
estrutura gramatical do francês para o português do Brasil, viu!!!

Em tempo, cara Marcia, essa semana pensei em vc lendo esse relatório
sobre a questão da luta contra a discriminação no mundo do trabalho
francês, achei que poderia interessa-lo!

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000466/0000.pdf
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Responder

Teste disse:
07/10/2010 às 14:31

Apenas testando a máquina sakamotiana de lavagem cerebral…

Responder

Professor Almeida disse:
07/10/2010 às 14:32

Legal, o blog, né?

Responder

Helen disse:
07/10/2010 às 14:41

Sakamoto, minha pergunta não tem nada a ver com o texto. O que
achou da demissão de Maria Rita Kehl do Estado de São Paulo?
A própria imprensa censura?

Responder

Blog do Sakamoto disse:
07/10/2010 às 14:46

Um absurdo completo e um atentado à liberdade de expressão.

Responder

Helen disse:
07/10/2010 às 14:48

Realmente, não é possível acreditar nisso. Inacreditável! Abraços.

jotacampo grande ms disse:
07/10/2010 às 14:46

NÃO ENTEDO PORQUE TANTA GENTE NO BRASIL QUER O
ABORTO.ISSO NÃO É UMA FORMA DE VIOLENCIA? NÃO TOU NEM AI
PRA IGREJÁ, ISSO É UMA COISA QUE SOU CONTRA. COMO VCS QUE
SÃO Á FAVOR DO ABORTO SÃO CONTRA A VIOLENCIA EM SEUS
IMBECIL?

Responder

jotacampo grande ms disse:
07/10/2010 às 14:48

O QUE TEMOS É QUE TER UM CONTROLE DE NATALIDADE,ISSO SIM.

Responder

Comente Já
 Nome (necessário)

 E-mail (não será publicado) (necessário)
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