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Para que as controvérsias existem? 

 

Há dezenas de sinônimos para a palavra “controvérsia”: “polêmica, conflito, 
objeção, bate-boca, porfia, desentendimento, demanda, contenção, questão, 
questionamento, discórdia, briga, querela, altercação, contenda, debate, discussão, 
litígio, rixa, embate, desavença, disputa, denegação, oposição, negação, impugnação, 
contradição, entrevero, pendenga, turra e contestação”. Controvérsia é uma proposta 
sobre a qual muitos divergem como ocorre com o novo e diferente. Para muitos, 
controvérsia é “desinteligência” que parece vir da ignorância, desinformação e é 
burra! 

O termo “cortesia” se refere a qualidade da pessoa em ser civilizada ao agir, 
cumprimentar, fazer gentilezas e atos educados para outra pessoa. Cortesia representa 
a maneira de expressão, a ação e gestos de alguém a esperar o momento oportuno 
para expor e defender suas convicções, concordando ou discordando, gentilmente e de 
forma educada. A suavidade, a serenidade e o respeito com o outro são típicos no 
indivíduo cortês ou gentil. Os antônimos de cortesia é a “grosseria”, própria dos 
grotescos, ogros e boçais. 

Quando havia sábios reitores, Miguel Reale (advogado, político, jurista, filósofo, 
professor e poeta) certa vez disse: “a cortesia é antessala da ética”. Já tentei achar 
argumentos que mostrassem o contrário, pois sempre achei que “bandido” poderia ser 
educado, cortês e elegante, mas desisti! Nos vídeos dos irmãos delatores, Aécio Neves, 
Gilmar, Temer, Lula, Moro, procuradores e todos envolvidos, se percebe o elevado 
grau de grosseria com palavrões, bravatas e ofensas que sugerem um baixo grau 
intelectual e espiritual.  

A essência do ser humano é o pensar e sentir, não importa quem quer que seja 
ou fez, merece respeito e sejamos humanos com ele. O país com mais armas entre seus 
habitantes é a Suíça e, não por coincidência, é o país com a menor violência no mundo. 
Indagado porque esta incrível facilidade em comprar armas e o contraste com o quase 
nível zero de violência, uma autoridade explicou: confiamos no cidadão suíço e na sua 
educação em saber o que é certo e errado! 

A “cultura” tem 167 conceitos e o mais usado é de Edward Tylor:  é o complexo 
que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes e todos os hábitos e 
capacidades adquiridos pelo homem na sociedade.  Está associada às formas de 
manifestação artística e técnica da humanidade e representa um padrão de 
significados incorporados em símbolos e concepções herdadas nas quais os humanos 
comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e atividades na relação com 
a vida. Cultura se confunde com desenvolvimento, educação, bons costumes, etiqueta e 
comportamentos. 

Pensar diferente não é ser inimigo ou adversário! Pensar diferente é 
compartilhar com o outro a lente de visão sobre um assunto. Ao enxergar a visão do 



outro, podemos mudar e melhorar nossa forma de pensar e ver as coisas, otimizando 
nosso jeito de ser! Adversário, inimigo, oponente ou rival é pessoa, criatura ou 
entidade contra a qual se luta, se opõe ou disputa. Em casa, no trabalho, em partidos e 
religiões, as pessoas nunca devem ser adversárias ou inimigas, apenas enxergam o 
mundo de forma diferente. Se a maioria enxerga o mundo assim, não precisamos dar 
golpes, sabotar, xingar, ter fúria ou aniquilar, que são atos próprios de primitivos sem 
cultura, cortesia e ética! 

A ciência metodizou testes para se checar as facetas do conhecimento. Não 
importa religião, classe social e local: ciência aplica o método e fim. A ciência tem que 
ser cética e fria, nasceu para ser verdade sem vestimenta e maquiagem! Em geral é 
odiada pelos mal intencionados! Liste que cidades, estados e países têm secretarias e 
ministérios de ciência e cultura exclusivos! E ocupados por gente com elevado grau de 
conhecimento? Não somos o que somos por acaso. Nada é acaso, tudo é consequência! 

A controvérsia deve ser o processo pelo qual todos amadurecem e aprendem, 
mas se não houver cortesia e cultura, as pessoas viram inimigas. Nesta situação, as 
controvérsias, passam a ser momentos de “desinteligência” resultantes da ignorância, 
desinformação e estupidez!  

Então: cresçamos! 
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Controvérsia deve ser o processo pelo qual todos amadurecem e aprendem, mas 
sem cortesia e cultura as pessoas viram inimigas!   

 

Observatório 
 
Nem aí! – Decisões políticas no país não são baseadas em ciência. Ninguém pede 
ciência e ela não tem credibilidade e legitimidade por que a sociedade não exige. 
Estas conclusões são da tese de doutorado defendida em Londres por Flavia 
Donadelli, brasileira que mora por lá! Os trabalhos científicos não tiveram relevância 
para a política no Brasil nos dez anos que analisou. A ciência é deixada de lado nas 
tomadas de decisões. 
 
“Carneiros” - Na 3ª Marcha pela Ciência em frente ao Masp, os cartazes enfatizavam 
o valor da ciência no dia a dia e gritavam “Fora Temer” e “Vem para rua”. Eram 
poucas pessoas que protestavam: 1. Contra o corte de 40% pelo Temer, 2. Pela 
revitalização dos Institutos de Pesquisa Paulistas e 3. Pela precária situação da Usp, 
Unicamp e Unesp. Ficar em cima do muro e quietos nos laboratórios está acabando 
com a ciência! 

 



Para colocar  na PARTE SUPERIOR 
 

O mel está contaminado! 
 
Em todas regiões do mundo, 75% de 198 amostras de mel revelaram-se com 
pesticidas, e no Brasil mais ainda na região sul. No trabalho de cientistas suíços na 
“Science”, viu-se que os pesticidas estão matando e diminuindo o número de abelhas!  

 

Texto para a Capinha 
da folha do caderno Ciências 

 

Controvérsia deve ser o processo pelo qual todos amadurecem e aprendem, mas se 
não houver cortesia e cultura, as pessoas viram inimigas. Assim, controvérsias passam 
a ser momentos de “desinteligência” frutos da ignorância, desinformação e estupidez. 

 

 
 

 

 


