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Apresentação
Desde o início de nossas vidas, somos arrebatados por informações de todo tipo, que
nos revela como somos, de onde viemos e do que podemos gostar. Isso nos é
apresentado o tempo todo seja por nossos pais, familiares e conhecidos. Essas
informações ao passar do tempo vão se aumentando e tomando uma proporção incrível
em nossas vidas, e quando crescemos nos é apresentado mais e mais informações sobre
tudo e isso muitas das vezes forma nosso caráter e nos mostra no que acreditar sem
pestanejar, pois foram pessoas ou entidades responsáveis sérias que nos trouxe tal
informação.
Mas será que tudo que aprendemos até hoje é verdade? Será que não teve nenhum
tipo de deturpação, exagero, confusões ou até mesmo farsas nas histórias que nos foram
contadas e até mesmo ensinadas nas escolas? Você já se atentou que pode estar vivendo
e acreditando em uma versão errada ou no mínimo confusa dos fatos apresentados? Será
que podemos realmente acreditar de olhos fechados em tudo que nos foi mostrado, que
se apresenta até hoje e confiar nas pessoas que nos apresentou tais fatos ou deixou
escritos em livros tais acontecimentos? Seria bom pensar.
Você não acha que poderíamos pelo menos procurar saber melhor se realmente isso
tudo é uma verdade esclarecida ou é uma possível farsa compartilhada. Não é melhor
procurarmos saber o que realmente nos cerca para que não vivamos em uma vida inteira
debaixo de uma montagem histórica e cotidiana, onde os fatos se confundem e nos traz
um conflito interno entre o certo e o errado, entre o possível e o impossível, e nos protege
de ver uma vida inteira apresentada por um Pantaleão, o personagem do nosso saudoso
Chico Anísio que sempre contava uma MENTIRA e intimava a mulher a concordar, é
MENTIRA teta? E ela omissa respondia: VERDADE.
E nos conduz a não ser como o Chicó, o personagem do romance alto da compadecida
que sempre contava uma história e quando era interrogado por João Grilo, se a mesma
era verdade respondia: NÃO SEI SÓ SEI QUE FOI ASSIM.

1º Setor- Nossa origem e suas possíveis contradições
Logo muito cedo, quando começamos a compreender as coisas, nos é contado que os
primeiros habitantes das américas foram os índios, e isso é apresentado como um fato
incontestável, porem a pessoas que não concordam com este fato. Segundo a professora
e cientista social Tânia Bernadelli, a resposta é não, uma vez que há indícios da presença
humana no território americano muito antes da aparição de qualquer etnia indígena. De
acordo com os arqueólogos noruegueses Helge e Anne Ingstad, há indícios da presença de vikings
e orientais nas Américas durante os séculos XIII e XIV, este fato novo nos faz pensar que é
possível que exista uma pequena confusão nas informações deixadas, e fica a pergunta, os
primeiros eram índios, vikings ou orientais? Quem eram eles? É difícil saber pois somos
bombardeados com informações novas o tempo todo e isso é magnifico, porém é assustador,
pois quanto mais procuramos, mais conflitos achamos. Como nas caravelas de Colombo que
por sua vez era três, porem há informações novas que ao seguir ao caminho das índias
Cristovão Colombo comandava uma Nau (Santa Maria) e duas pequenas caravelas (Pinta e Santa
Clara), ao invés de três caravelas.
Em face disso, é evidente que a descoberta do Brasil também é objeto de controvérsia e
recusa da versão oficial. Segundo o historiador Marco Antônio Villa, a Terra Brasilis foi
descoberta em 1498 pelo navegador e cosmógrafo Duarte Pacheco Pereira (o Grande), tal
navegador comandou uma expedição que alcançou o litoral brasileiro e explorou parte do
mesmo (os estados do Maranhão e do Amazonas).
Ainda de acordo com o renomado historiador, o desembarque de Pedro Álvares Cabral no
litoral da Bahia representou na verdade a integração do território brasileiro no sistema
mercantilista europeu. Trata-se seguramente da pedra angular da visão euro centrista que
dominou o Velho Continente naquele período. Isso nos leva a crer que existe muitos e vários
descobridores em nossa história, quem será verdadeiro? Será que podemos acreditar em tais
informações?
Pois bem quem quer que seja que foi o primeiro a chegar aqui é conhecido como descobridor,
porem segundo os relatos como pode alguém descobrir algo que já foi descoberto, na verdade
seria mais justo a nomenclatura de dominadores que chegaram por nossa terra com a intenção
de dominar e enriquecer, e omitir que muito antes já existia uma civilização por aqui seja ela
qual for.
São tantas e tantas contradições que ficamos sem saber no que acreditar, e esses conflitos
continuam pela história. Por exemplo, a visão romântica do quadro da independência do Brasil
é contestada pela professora de história Maria Aparecida de Aquino da USP, ela ressalta que
Dom Pedro não estava cercado de homens limpos vestido em trajes de gala ao seu redor nem
mesmo montado em um cavalo, ele estaria com homens cansados e sujos de poeira da viagem
longa, montado em um burro quando deu o grito da independência, ela ressalta que viajar por
montanhas com cavalos não era fácil nem tão pouco usual, por isso essa versão é a mais
improvável. E as controvérsias com Dão Pedro continua, pois acreditasse que ele era um
homem de pulso e que tomava decisões importantes na época, porem existe relatos que a

Domitila (marquesa de santos) que era sua amante, era quem tomava as decisões de
governo e manipulava o rei em suas decisões, os portugueses e suas verdades um tanto
mal contada!
E possíveis contradições na família de Dom Pedro não para por ai, a princesa Isabel sua
neta conhecida como a redentora, assinou a lei áurea no dia 13 de maio de 1888, porem
o diretor executivo da Educafro, Frei David Santos explica que isso não passa de uma farsa
pois a promulgação de sete atos oficiais, envolvendo o destino dos negros que vão desde
a implantação da escravidão a reabertura do pais as imigrações europeias, e a lei áurea é
entre os sete atos, por isso podemos considerá-las nulas, pois na prática, quando foi
assinada, só 5% do povo negro viviam sob regime de escravidão. Os demais tinham
conseguido a libertação por meio dos próprios esforços. Podemos dizer, no máximo, que
serviu como estratégia para dar à população negra respaldo de libertação jurídica. Não
teve como preocupação fixar as comunidades negras na terra e garantir as terras nas
quais já viviam, reconhecida pelas próprias leis dos dominantes.

2ª Setor- Eventos concretos! Ou um universo de
possibilidades?
O tempo passa e as possíveis possibilidades da raça humana continua sua saga, até
pousar na lua o homem se gaba de ter pisado e relata que no dia 20 de julho de 1969,
o astronauta Neil Armstrong, estiou a bandeira do Tio Sam no solo lunar… Porem
sabemos que isso pode não ser verdade, pois alguns fatos nos leva a crer que o feito não
passa de uma montagem, pois as imagens publicadas das sombras dos astronautas no
chão não eram paralelas, como se existissem duas fontes de luz, mas é sabido que só
existe uma, o Sol, por isso ficamos meio que desconfiados do feito.
E isso não é nada diante da especulação do possível buraco na camada de ozônio que
os pesquisadores insistem em dizer que nós somos culpados por tal efeito, que a
utilização de alguns utensílios como aerossóis, ar-condicionado, gás de geladeira,
espumas plásticas e solventes são as principais causas da reação química dos CFCs
(clorofluorcarbonos) com o ozônio e por este motivo o tal buraco do ozônio!
Mas com que confiabilidade eles dizem isso, pois já se sabe que estes estudos não são
tão conclusivos ainda, nada foi provado realmente com estudos concretos e aceitáveis,
dado que só agora é que se começam a fazer investigações para perceber a possibilidade
de ciclos naturais para as oscilações na concentração de ozônio no planeta, e estes
mesmos pesquisadores com suas investigações nem sempre tão confiáveis ou no
mínimo confusas não se contentam com somente algumas informações infundadas e
continuam proliferando fatos e eventos que nem sempre nos faz acreditar, como o
famoso efeito estufa, acreditasse que a emissão de gases poluentes liberados na terra

por nós novamente como o dióxido de carbono, encontrado principalmente na queima
de combustíveis fósseis como a gasolina, diesel e carvão!
Acreditasse que a liberação desses gases e a emissão dos raios ultravioleta emitido
pelo sol que passa pela atmosfera sem filtro por causa do buraco de ozônio é que causa
o derretimento das geleiras e aumento do nível do mar e outros problemas, porem
mostrar coisas derretendo não é prova de aquecimento global, pois, do contrário,
mostrar coisas congelando seria prova de resfriamento global. Não é assim.
É importante ressaltar que mostrar os fenômenos, observá-los, relatá-los, são etapas
do conhecimento científico. Agora, atribuir causa a eles assim do nada é que se torna
estranho demais. Nesses termos, podem apenas achar, supor, imaginar que aconteceu
“aquecimento global”. Não há prova que o homem fez alguma alteração climática
global. Qualquer afirmação desse tipo não passa de uma distorção do método científico
consagrado.
Com a relatividade dos fatos que horas são convincentes, outras nem tanto
continuamos a constatar que a informação tem por natureza se confundir ou até mesmo
transcender ao extremo. Como o fato de que a nossa floresta amazônica é o pulmão do
mundo, por representar mais da metade das florestas tropicais remanescentes no
planeta e compreende a maior biodiversidade em uma floresta tropical no mundo, por
este motivo se remete a ela o título de pulmão do planeta. Porem a controvérsias neste
fato, pois já se sabe que na verdade, são as algas marinhas que fazem a maior parte
desse trabalho, são elas que jogam na atmosfera quase 55% de todo o oxigênio
produzido no planeta. E mais, florestas como a Amazônia, segundo os cientistas, são
ambientes em clímax ecológico. Isso quer dizer que elas consomem todo ou quase todo
o oxigênio que produzem, por este fato concluímos que nomear a floresta amazônica
como o pulmão do mundo é no mínimo uma falha de pesquisa ou até mesmo uma
informação deturpada.
As confusões ou deturpações habitadas nas pesquisas feitas pelo mundo é totalmente
sem critério. Em um passado distante acreditava-se que a Terra era plana e que o Sol
girava em torno dela, e a ciência nos ensinou que a Terra é, na verdade, uma esfera que
gira em torno do Sol. Mas se esses antigos conhecimentos fossem corretos, e a ciência
é quem está errada? Estaríamos, por acaso, vivendo um grande engano em escala
mundial? Será? Pois novas pesquisas e estudos revelam que a terra realmente pode ser
plana, pois existe fatos que ajuda a comprovar ou pelo menos deixar uma suspeita que
algo do tipo pode ter sua veracidade. Tipo, no que diz respeito as aeronaves, se a Terra
não fosse plana, os aviões não seriam capazes de voar em linha reta sem uma correção
constante de altitude e como é que a água fica presa em uma esfera, sem escorrer para
baixo? E sobre a questão dos rios, eles correm em direção ao nível do mar. Se a Terra
fosse uma esfera, então, alguns deles, como o Mississipi, teriam de subir algumas milhas
antes de chegar a seu destino, algo impensável.

Na verdade, vivemos em um mundo recheado de possibilidades e eventos
controversos que confundem a cabeça de quem se depara com tantas informações
diversas, que pode ser uma simples confusão, evolução do conhecimento, acertos ou
erros de pesquisa. Porem pode ser também uma forma de controle, direcionamento
afirmativo ou até uma forma de se tirar vantagens em alguns aspectos ou propósitos, o
fato é que saber da verdade é uma tarefa árdua, demorada e conflitante e só nos resta
esperar que possamos descobrir o que realmente acontece em nosso planeta e com a
nossa população! Porem existe uma pergunta que não quer calar, será que estamos
preparados para saber da verdade?

3º Setor – Uma atmosfera de cinismo ou possibilidades do
show business.
E a nossa odisseia continua e o show business não poderia ficar sem dar sua
contribuição, com fatos antológicos que agrega curiosidade e até mesmo conflitos pelos
fatos revelados. Sabemos que o rei do rock Elvis Presley morreu em 16 de agosto de
1977 em Graceleng, na cidade de Menmphis Tennessee ES, mas existe alguns fatos que
ainda não são totalmente explicados como o horário da morte, prova de sangue, peso do
caixão e outras coisas estranhas apareceram no decorrer do tempo. Seria uma farsa ou
simplesmente uma teoria da conspiração ou simplesmente alguns poucos loucos e
amante do rei que resolveu fazer estas indagações por amar demais o cantor e não
aceitar sua morte. Vai saber, pois era notório que o astro Elvis seria refém de seu sucesso
com uma sucessão de turnês, entrevistas, contratos de gravações e outros compromissos
que passaram a incomodá-lo. Por isso poderia ter forjado sua própria morte para fugir da
fama e dos paparazzi.
É fato que no show business em geral é muito comum historias inebriantes que pode
nos fazer acreditar em tudo aquilo que nos é mostrado, mas as vezes aparece um fato
que foge da rotina da ilusão que nos contagia, como com a dupla Milli Vanilli foi uma
dupla alemã de reggae e dance music formada por Frank Farian na Alemanha, em 1988,
cujos integrantes eram o francês Fabrice "Fab" Morvan e o germânico-americano Rob
Pilatus. O álbum de estreia da dupla alcançou altas vendas internacionalmente e os
premiou com um Grammy de Melhor Artista Estreante em 1990. Entretanto, o sucesso
deles virou fraude, quando o prêmio foi revogado depois da revelação de que os supostos
cantores não cantavam no disco e que outras vozes que era responsável por tal talento
musical.
As verdades, mentiras ou teorias da conspiração são tão grandiosas neste universo que
até nos filmes é montado historias fictícias que poderiam ser verdade, será que não é? O
cinema costuma apresentar uma gama gigantesca de filmes que hora parece ficção mais
proclamam que é fatos verídicos, hora coloca fatos verídicos e diz que é ficção, nunca
sabemos na verdade se o apresentado é, era ou foi verdade e isso com certeza tem algum
tipo de proposito, como no filme Vitor ou Vitoria, que conta a história de uma cantora

lírica Vitória, desempregada, Na Paris de 1930, Arroll Todd, um cantor homossexual que
tinha sido recentemente demitido. Juntos eles articulam um plano, no qual ela se faz
passar por um homem, o Conde Victor Grezhinski, e que é um transformista. Mas a farsa
corre o perigo de ser desmascarada quando ela se apaixona por King Marchand,
um gângster. Veja se essa ficção não poderia ser verdade, será que não é? Pois sabemos
como é difícil a vida dos palcos e para conseguir o reconhecimento vale a pena apostar
em articulações não tão convencionais.
Seja na música, teatro ou cinema, nos deparamos com várias façanhas contadas e
historias mostradas, mas o que tem seu maior poder de persuasão é a TV, pelo incrível
alcance que a mesma consegue atingir com seus programas muito das vezes
interessantes outras nem tanto, as vezes nos mostra mentiras como se fosse verdade e
verdade como se fosse um fabula contada por um duende verde de algum programa
infantil, porem temos que ficar atentos pois esse meio de transmissão é super valioso e
útil, mas pode trazer problemas para nossa vida em sociedade por deixar nos levar por
coisas e fatos mostrados na telinha e isso não faz bem a nenhum individuo, pois se deixar
enganar ou subtrair sua inteligência com amostras peculiares de fatos confusos é muito
perigoso para sua vida em comum.

4ª SETOR- UM UNIVERSO DE MENTIRAS E CONTRADIÇÕES
EM NOSSO COTIDIANO!
Os fatos nos são contados como se fosse uma verdade incontestável, é colocado de
uma forma que convence a quem ouve ou a quem lê e isso é extraordinário, pois uma
mentira contada diversas vezes acaba se transformando em uma verdade absoluta , e
para verificar isso é só entrar em uma rede social, pois elas estão recheadas de fatos
que não se sabe de onde vem, quem as contou e nem mesmo se realmente aconteceu,
isso é muito grave pois podemos propagar informações errôneas por acreditar em coisas
postadas que não temos a condição de ter certeza do que está sendo publicado em um
grupo ou em público.
Essa forma de agir, inventando coisas irreais acaba trazendo problemas para nossa
vida! Ou não. Quem nunca falou eu te amo para conquistar e conseguir uma noite de
sexo ardente com uma parceira (o), isso é a mentira mais comum que costumamos ouvir
e contar e essa mentira felizmente não nos causa grande perdas, no máximo uma
frustração amorosa após acabar o ato e descobrir que nada daquilo falado era verdade
que se acabou após o último suspiro de prazer.
A mania de inventar inverdades, enganar e maquiar fatos informações ou sentimentos
acaba fazendo parte de nós e sair desta forma de agir é muito difícil, pois nós acabamos
ficando acostumados a falar coisas que não concordamos ou só uma forma
politicamente correta de agir. Quem nunca falou para um amigo ou amiga que sua roupa
estava linda, que uma criança recém-nascida é muito bela ou que aquela foto estava

uma maravilha. Essas e outras pequenas mentiras acaba fazendo parte de nossas vidas,
as vezes para agradar outras simplesmente para transformas um momento simples em
um momento especial para quem ouve a tal mentira social.
Até em nossas leis vemos estas deturpações ou equívocos acontecer, pois quem nunca
leu o nosso código penal não pode e nem deve divulgar regras e informações que não
seja verídica pois as mesmas pode atrapalhar e até mesmo prejudicar alguém em uma
tramitação judicial e divulgar coisas que ouvimos falar ou vimos na tv. É um absurdo,
como quando alguém é preso que só tem direito a um telefonema, isso é uma
inverdade que acostumamos a ver em series de tv e cinema e acabamos propagando
está informação de vento em poupa trazendo para quem as ouve um fato equivocado
que pode fazer com que alguma autoridade desavisada acate tal inverdade e retire o
direito de alguém.
O fato é que nossa vida é recheada de notícias falsas, inverdades, contradições e
muitas outras coisas que acaba atrapalhando e muitas vezes até descobrimos a verdade
já fomos prejudicados por fatos ou pessoas que nos contou algo que não era verídico ou
simplesmente nos enganou com uma fala mansa e encantadora, como nossos políticos
que para se eleger nos faz acreditar que eles defenderam nossos direitos que nos darão
a oportunidade de ter uma vida melhor e dignidade para viver em nosso Brasil, mas
como estamos vendo e ouvindo isso não passa de mais uma mentira contada várias
vezes por vários membros, o clima está conturbado com as investigações sobre as
possíveis inverdades, sobre fatos mal contados e sobre informações infundadas, e este
clima de investigação com o codinome lava jato faz com que alguns membros do nosso
governo se esconda como ratos em suas tocas com medo que o gato da justiça chegue
a conclusão que as mentiras e fraudes praticadas em nossa terra nos transformou em
um povo quase sem esperança e com um temor imenso de viver para todo o sempre
em uma eterna fraude, com eternos mentirosos em um eterno 1º de abril.
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