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Humana, saudável e horizontal. Desenhamos
a Gazeta à imagem e semelhança da Casa
Norma. 
Uma revista de Direito Compartilhado cuja
linha editorial se concentra na coerência com
os propósitos do ecossistema, não nos títulos
e escritórios de seus autores. 
Produção de conteúdo aberta, que acolhe a
todos que desejam comunicar Direito, não
anunciar serviços advocatícios. 
Produzir para a Gazeta é sobre o desejo de
compartilhar sua visão do Direito. Sem
competição. Sem recompensas outras que
não o ganho da colaboração.

FALA, 
NORMA
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 uliana RibasJ
Editorial por

curadora da
Casa  Norma
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Porto Alegre
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Mateus Marques

Lei Geral de Proteção de
Dados em matéria penal: é
possível?

Criminal



A Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD, após
verdadeira celeuma, finalmente entrou em
vigor no dia 18/09/2020. A LGPD reflete inú-
meros anseios sociais por uma nova cultura de
proteção à privacidade, conceituando dados
pessoais, estabelecendo regras quanto ao tra-
tamento desses dados e conferindo proteção
aos seus titulares. A nova legislação possuiu
incidência em todas as pessoas jurídicas,
sejam públicas ou privadas, nas mais variadas
espécies de prestações de serviços e nos mais
diversos setores econômicos que tratam
dados de maneira física ou digital. Dados pes-
soais, para melhor compreender a LGPD, são
aquelas informações relacionadas a uma pes-
soa natural identificada ou identificável, e, por
sua vez, o tratamento, é qualquer operação
realizada com os dados pessoais, ou seja, a
coleta, produção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, arquivamento, elimina-
ção... 
Entretanto a lei expressamente excetua a sua
aplicabilidade, e no art. 4º [1] enumera algumas
situações em que as operações de tratamento
de dados pessoais não se submetem à prote-
ção da lei. Dentre elas, está o tratamento de
dados pessoais com o fim exclusivo para  a  se-

gurança pública, defesa nacional, segurança
do Estado ou para atividades de investigação e
repressão de infrações penais. 
Mas, mesmo excetuando a submissão, traz ex-
presso a necessidade de regulamentação do
uso de dados pessoais para esses fins em
regramento específico [2] que seja capaz de
garantir o mesmo grau de proteção e direitos
do titular dos dados previstos na LGPD.
Obviamente, para o fim de investigação e de
repressão de delitos não se pode exigir, por
exemplo, que o investigado expresse o con-
sentimento para o tratamento de seus dados,
ou que seja lhe seja conferido plenamente o
exercício da autodeterminação informativa,
mas, de acordo com o que já orienta a LGPD,
deve-se criar meios para assegurar os direitos
trazidos pela LGPD, regulando a utilização dos
dados pessoais com procedimentos propor-
cionais e ações estritamente necessária para
atender o interesse público.
Nesse sentido, importante ressaltar que inte-
resse público não pode justificar qualquer
coisa. Deve ser incentivado que se busque
meios alternativos de investigação e que se use
o mínimo de dados possível, restritos às
pessoas envolvidas e relevantes para cada caso



Também é fundamental a necessidade de
ordem judicial para acesso a determinados
dados, inclusive deliberando sobre a respon-
sabilidade e também proteção dos dados pes-
soais do investigado.
Confirmando a urgência no enraizamento da
cultura da proteção de dados e a importância
social do tema, foi anunciada a criação de uma
comissão de juristas para elaborar o ante-
projeto da Lei Geral de Proteção de Dados em
matéria penal.

A toda evidência, o maior desafio que se impõe
à comissão é equilibrar o interesse público em
se ter acesso à dados pessoais com a privaci-
dade do investigado, respeitando direitos e
garantias constitucionalmente conquistados,
criando técnicas de investigações que utilizem
o menor número de dados possível, e estabe-
lecer  mecanismos que assegurem que tanto o
acesso quanto a utilização dos dados não será
desproporcional ou ilegal.

NOTAS:
[1] Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente

articulares e não econômicos; II - realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e artísticos; ou b) acadêmicos, aplicando-se
a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei; III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) defesa nacional; c)

segurança do Estado; ou d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou V - provenientes de fora do território
nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou

objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência
proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.

[2] § 1º O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III será regido por legislação específica, que deverá prever medidas
proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os

princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei.
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Quais são as classes da nossa sociedade? O quanto o “não
conhecer seus direitos” afeta o convívio em comunidade? O
dinheiro é um bom termômetro para saber quem é
informado ou quem não é? Promover informação e facilitar o
acesso à justiça para todos é uma tarefa importante de
qualquer pessoa que trabalhe na área do Direito. Entendo
que compartilhar o conhecimento e auxiliar as pessoas na
defesa de seus direitos é também uma forma de promoção
de justiça social. E, quando falo na defesa de direitos, não
quero dizer ingresso de demandas judiciais, mas sim a
orientação em todo e qualquer detalhe da vida cotidiana que
envolva fazer o que é certo, com ética e respeito.
Dessa forma, entendo que todo o vulnerável merece a
atenção de quem possa dar. O conceito de necessidade é
um conceito volátil, vai ser influenciado por tempo, cultura
e lugares, por exemplo. A própria Constituição elegeu e
elencou grupos que necessitam de especial proteção
estatal, sendo merecedores presunçosamente de tutela ju-

Nathalia Almeida Pelotas

A Garantia do Acesso à Justiça
como prioridade do operador do
direito
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terminado pelo fato de que também a autoridade do que foi
transmitido, e não somente o que possui fundamentos
evidentes, tem poder sobre nossa ação e nosso com-
portamento. E é por isso que entendo ser tão necessário o
aprofundamento no assunto, inclusive no que diz respeito à
democratização de políticas públicas na defesa dos grupos
vulneráveis.
O Professor Cassio Scarpinella Bueno [2] afirma que a
constituição ao dispor sobre o direito fundamental de
acesso à justiça, impõe que o direito processual civil,
estruture-se em duas grandes frentes: uma retrospectiva e
uma prospectiva. Para que dessa forma danos do passado
sejam reparados e danos futuros, evitados. Dessa forma, se
estaria criando uma imunização de tutela jurisdicional para
blindagem de qualquer ameaça, convertendo-se ou não em
real lesão.
Ademais, devemos pensar que vivemos no mundo globa-
lizado, onde a legitimidade ativa para defesa de direitos
deve ser a mais ampla possível, como forma de abranger
mais pessoas e mais direitos. Bauman [3] em Tempos
Líquidos diz: “O que mudou é que agora a “justiça” é,
diferentemente dos tempos antigos, uma questão
planetária, medida e avaliada por comparações planetárias.”
Para o autor, a questão da responsabilidade ética pela
maioria menos afortunada da espécie humana também
impõe a convergência para a unificação universal da huma-
nidade. A miséria e os problemas atuais, em todas as suas
múltiplas formas e sabores, não são mais divisíveis ou
geograficamente localizáveis/determináveis. Ao que parece

rídico-estatal diferenciada. Exemplos:
Consumidores, crianças e adolescentes,
indígenas, quilombolas, mulheres e pes-
soas com deficiência. Nesse sentido, mui-
tos dos grupos vulneráveis ganharam sua
legislação específica, como forma de
proteção, na medida de suas desigual-
dades, mas a questão da vulnerabilidade
não se esgota por aí.
Pensando sobre o porquê da escolha de
tais grupos alvos da tutela especial,
socorremo-nos de Gadamer [1] que afirma:
“Se quisermos fazer justiça ao modo de ser
finito e histórico do homem, é necessário
levar a cabo uma reabilitação radical do
conceito do preconceito e reconhecer que
existem preconceitos legítimos.” Esse
parece ser o caso dos grupos de
vulneráveis amparados pela legislação e
que não são necessariamente deficientes
financeiramente. Mostram uma vulnera-
bilidade que vem de anos, de estrutura
social e que por todo seu “histórico” mere-
cem atenção especial, tendo legitimado
seu preconceito de vulnerabilidade.
Gadamer afirma que o que é consagrado
pela tradição e pela herança histórica
possui uma autoridade que se tornou anô-
nima, e nosso ser histórico e finito está de-



gados, estudantes, administrativos jurídicos e etc -, atuar
veementemente para
eliminar o círculo vicioso da vulnerabilidade social, entender
o papel importante que o conhecimento da lei oferece, é
reconhecer a desigualdade em que se vive e honrar ao jura-
mento feito por todos os bacharéis quando da formatura de
graduação. Encerro essa reflexão com as palavras de
Baumann: “se não podemos eliminar todo sofrimento,
podemos eliminar alguns e aliviar alguns outros- é algo que
vale a pena tentar, e continuar sempre tentando.”

injusto limitar a legitimidade para a defesa
e proteção de direitos ou defender a ideia
de procurar refúgio privado para tormen-
tas que podem se originar em qualquer
parte do globo.
Nesse sentido a democracia moderna
inclui ajustar os procedimentos políticos
existentes às realidades sociais para
transformá-la da melhor forma possível.
Cabe ao operador do direito, em suas mais
variadas formas -servidores públicos, advo-

NOTAS:
[1] GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método vol. I. 15ª edição. Petrópolis,RJ,p. 368.
[2] BUENO, Cassios Scarpinella. Manual de direito processual civil. São Paulo.p. 44.

[3]  BAUMAN, Zygmunt.Tempos Líquidos.Rio de Janeiro,2007.
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Porto Alegre

Como não poderia ser diferente, com as mudanças
comportamentais e nas relações humanas provocadas pela
internet, o direito, ciência social que é, enfrenta diversos
desafios jurídicos ao apreciar demandas “inéditas”. A
desconstrução de diversos mitos da internet, como o de ser
uma “terra sem lei” e de que no ambiente virtual “tudo pode”
porque estar-se-ia blindado por um “perfil” que acoberta e
inviabiliza a identificação da pessoa real, acabam por
desaguar no poder judiciário.
Nesse sentido, o número de ações judiciais que começaram
a tramitar nos últimos anos objetivando que os provedores
redes sociais, fossem compelidos a quebrar o sigilo de
informações e fornecer a maior quantidade, na melhor
qualidade, de dados pessoais de seus usuários, possi-
bilitando a identificação de autoria de ilícitos civis e penais é
sem dúvidas inquestionável.
É a partir disso que a comunidade jurídica passou a enfren-

Ana Paula Penz
A limitação da obrigação dos

provedores de aplicativos em
fornecer dados pessoais dos

usuários como forma de tutela da
privacidade

Porto Alegre
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tar a problemática que permeia a colisão de diversos
direitos fundamentais, imprescindíveis para o Estado
Democrático de Direito, de maneira a assegurar espe-
cialmente a privacidade, a liberdade de manifestação de
pensamento e a vedação do anonimato. Se por um lado é
inafastável do sistema da responsabilidade, a impos-
sibilidade do anonimato, por outro se questiona como criar
meio de identificar um usuário sem violar a sua privacidade?
Para além de conhecida captação de dados pelos prove-
dores, assunto em alta no momento, a discussão passou a
ser direcionada para quais informações sobre os usuários
das redes sociais poderiam ser armazenadas pelos
provedores e aplicações da internet, por quanto tempo
deveriam eles guardar tais dados e em que hipóteses
poderiam disponibilizar essas informações, e não mais se
poderia ou não o provedor armazenar .
Ora, sabido que há sim coleta dos mais diversos dados pelos
provedores, mas a praxe é de que para ingresso nas redes
sociais não se exija um cadastro “completo”, com CPF, RG,
endereço..., e também não se requer uma autenticidade da
pessoa com os dados que fornece com rigor, o que obstaria
eventual exercício de ação contra algum usuário. Quer dizer,
qualquer pessoa pode utilizar com facilidade um perfil
fake...Então, como fazer para identificar quem de fato é o
usuário e garantir que ele não seja impune aos ilícitos que
porventura cometer?
A discussão jurídica também transcendia a relação entre
usuários e a consequência jurídica de suas violações, vol-
tando-se para a relação tridimensional de usuário e provedo-

res de aplicações, e da existência ou não
de responsabilidade deste provedor sobre
os fatos cometido por um usuário em
detrimento de outro, na comunidade vir-
tual por ele controlada.
Ao julgar ações dessa natureza, o Superior
Tribunal de Justiça — STJ [1] , fixou enten-
dimento, adotando as seguintes diretrizes:
a) o provedor de aplicação não pode
responder objetivamente por ato ilícito
provocado por terceiro no âmbito da
plataforma; b) não é possível exigir um
controle prévio de publicações dos
usuários; c) a remoção de conteúdo ilegal
deve dar-se imediatamente após o conhe-
cimento inequívoco do gerenciador, sob
pena de reparação do dano pela omissão;
e, d) os provedores de aplicação deveriam
possuir um sistema que minimamente
possibilitasse a identificação dos usuários.
Essas balizas que viabilizaram a busca de
direitos dos usuários vítimas de ilícitos na
internet foram fixadas em julgamentos
antes de qualquer legislação específica
que regulamenta essas relações em o
ambiente virtual.
É somente com o Marco Civil da Internet —
Lei nº 12.965/2014, que se estabelece
princípios, garantias, direitos e deveres para



o uso da internet em âmbito nacional, consolidando deveres
dos provedores de aplicação e pontuando quais dados o
provedor é obrigado a ter em sua guarda.
O MCI então determinou o dever de armazenamento de um
conjunto de informações que permitisse à identificação dos
usuários, protegendo assim sua intimidade, denominado de
registro de acesso a aplicações da internet.
Assim, pontuou a lei em seu no art. 4º, VIII, que o registro de
acesso a aplicações de internet seria o conjunto de informa-
ções referentes à data e hora de uso de uma determinada
aplicação da internet, a partir de um deter-minado endereço
de protocolo da internet (IP). O IP, por sua vez, é o código
atribuído a um terminal da rede que permite a sua iden-
tificação [2] .
Portanto, os provedores de aplicação têm a obrigação de
armazenar pelo prazo de 6 meses o conjunto do registro de
acesso a aplicações da internet [3], que pode ser solicitado
judicialmente, a fim de esclarecer fato ilícito específico em
período determinado, conduzindo para a identificação a
autoria.
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar os
REsp. 1.820.626/PB e REsp. 1.829.821/SP, voltou olhares ao
tema, e concluiu que diante da limitação imposta pelo Marco
Civil da Internet na coleta e armazenamento de dados
pessoais dos usuários, não poderiam ser os provedores de
aplicação de internet obrigados a fornecer a qualificação
pessoal completa (CPF, RG, endereço...) do usuário,
considerando que a indicação do registro de acesso à
aplicação da internet e o fornecimento do número do IP cor-

respondente à publicação ofensiva, se
constitui em meio razoavelmente sufi-
ciente e satisfatório para a identificação
do usuário.
A Ministra do STJ, Nanci Andrighi, pontuou
no julgamento que a obrigatoriedade e
distinção da guarda dos registros do MCI,
visava garantir a privacidade e a vida
privada dos usuários da internet, e que a
diminuição da quantidade de dados pes-
soais armazenados pelos provedores,
restringido a quantidade de informação
das empresas para apenas o necessário na
condução da atividade, funciona como
prevenção ao abuso na posse dessas
informações.
Os julgamentos, portanto, reiteram a
preocupação com as informações que são
armazenadas pelos provedores, restrin-
gindo o registro e disponibilidade de dados
pessoais para aqueles que sejam essen-
ciais ao funcionamento da aplicação,
tutelando a intimidade e a privacidade dos
usuários, e, ao mesmo tempo, permitindo
a identificação de uma autoria certa e
determinada para cada manifestação
ilícita, coibindo o anonimato, ressaltando
os princípios consagrados pela
Constituição Federal.



NOTAS:
[1]  REsp. 1342640/SP, 3º turma, DJe 14/02/2017.
[2] Art.5, inc III: II - endereço de protocolo de internet (endereço IP): o
código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua
identificação, definido segundo parâmetros internacionais.
[3] Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de
pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada,
profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos
registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente
controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do
regulamento.



Porto Alegre

Na sociedade existe a cultura de que o Advogado atua
exclusivamente para solucionar problemas em andamento
ou que já ocorreram, uma cultura que precisa ser
modificada. O Advogado durante a sua formação e na
advocacia sempre se deparou com a cultura do advogado
apagador de incêndio, aquele que atua meramente correndo
atrás do tempo perdido e sempre enfrentando problemas
que poderiam ter sido evitados. Essa cultura vem se
modificando na busca por uma advocacia inovadora e
menos formal.
Também precisamos verificar que um fator que dificulta a
modificação dessa cultura é a suposta dificuldade de acesso
a um advogado, vemos na advocacia que o cliente ao chegar
para o primeiro atendimento acredita, até aquele momento,
que ter acesso a um advogado é muito caro e difícil, questão
que influencia a sociedade a não buscar um assessoramento
jurídico, muito menos de forma prévia, já  que  culturalmente 

Rodrigo Marques
Uma reflexão sobre o papel do

advogado na busca por uma
advocacia preventiva

Porto Alegre
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se trata de uma profissão que demonstra aparentemente
uma formalidade no trato e um trabalho excessivamente
oneroso.
Devemos então fazer uma reflexão sobre o nosso papel
como operador do direito, da qual necessita informar e edu-
car a sociedade de que é importante buscar assessoria,
sempre que possível, antes do aparente problema acon-
tecer, contribuindo para uma mudança cultural de que o
Advogado também poderá auxiliar previamente, seja
solucionando, evitando ou amenizando o problema, já que o
Advogado da mesma forma desenvolve um trabalho prévio
conceituado como Advocacia Preventiva.
A Advocacia Preventiva contribui para a melhora e
fortalecimento de elementos essenciais para as pessoas e
seus negócios, tais como segurança jurídica, prevenção de
demandas e riscos, foco no negócio e redução de custos.
Normalmente um acordo extrajudicial, um contrato, um
acordo judicial, ou uma adequação conforme a lei poderia
resolver, ou amenizar problemas futuros, evitando gastos e
dores de cabeça desnecessários. É interessante levantar a
máxima de que “prevenir é melhor que remediar”, algo que
contribui para alertar da necessidade dessa busca prévia
por um assessoramento.
Atualmente vemos que as redes sociais têm papel
importante em informar a sociedade sobre temas do
direito através da produção de conteúdo informativa feita
por advogados, da qual acredito, que contribui para que as
pessoas possam identificar se estão próximas de um
problema, os cuidados que devem tomar e que a busca por

um aconselhamento prévio será impor-
tante.
É essencial tomar ciência de que a previ-
são de um problema nem sempre será pos-
sível, porém é importante deixar claro que
geralmente a busca prévia poderá alterar
os passos futuros e trazer maior tran-
quilidade para a solução de outros pos-
síveis problemas que se apresentarão.
Se você está lendo esse texto e disse “mas
eu já faço isso!”, esse texto está sendo
complementar e estamos juntos nessa
caminhada para mudar essa cultura,
porém a reflexão também é no sentido de
se questionar se utilizamos os meio
corretos para informar, se estamos utili-
zando as ferramentas certas, se estamos
atingindo a sociedade de fato e se
estamos lutando realmente para que essa
cultura se modifique.
Os profissionais da advocacia devem
repensar a melhor maneira de aproxi-
mação com o cliente, o modo de condução
de um atendimento e a forma de infor-
mação sobre problemas possíveis, pois em
muito se discute que a sociedade não tem
como identificar que um problema se
apresentará, porém, cabe ao advogado
orientar mesmo que um problema já  tenha 



ocorrido, quais são os devidos cuidados e atos que se deve
praticar para amenizar, resolver ou evitar um próximo litígio.
Atualmente muito se fala em hard skills (habilidades
técnicas) e soft skills (habilidades comportamentais),
devendo reforçar sempre que o profissional da advocacia
deve aprimorar suas capacidades técnicas e comporta-
mentais. Neste contexto, devemos dizer que para contribuir
com a modificação cultural do advogado que resolve
exclusivamente problemas, as soft skills são essenciais no
sentido de se diferenciar da advocacia clássica, para uma
advocacia moderna de alta performance, inovadora, de
empatia com o cliente e que utiliza ferramentas para
atualizar seu cliente, ou seja, uma advocacia que busca
aproximação, informação e possibilita uma facilidade no
acesso a soluções de problemas.

Por fim, feita a devida reflexão sobre o
tema, podemos concluir que o Advogado
como operador do direito é peça funda-
mental como elo de informação entre o
direito e a sociedade, do qual possibilita a
modificação desse comportamento cultu-
ral, devendo o advogado informar pela
forma e meio que entender efetivo sobre a
importância da busca pelo aconselha-
mento prévio em situações que aparen-
temente possam acarretar problemas
legais, a busca precedente facilitará e
auxiliará a alcançar inúmeras vantagens,
bem como a solução prévia de problemas.



Porto Alegre

O Direito Ambiental tem seu marco inicial com a Revolução
Industrial, formado pelas novas formas de produção, que
desencadearam o aumento das práticas de consumo, num
crescente uso de recursos naturais. Surgem as preocu-
pações ambientais, relacionadas à qualidade de vida e à
sobrevivência do Planeta. 
Em 1966, Países desenvolvidos identificaram tal problema e
decidiram criar o Clube de Roma, cujo objetivo era tratar de
assuntos relacionados à economia e à política. Dentre os
principais temas discutido, estavam os danos causados
pelas atividades industriais ao meio ambiente. Os problemas
que se apresentavam como prováveis barreiras para um
futuro saudável, eram energia, poluição, saneamento e
crescimento da população foram debatidos. Em seus estu-
dos, concluíram que o planeta não suportaria o ritmo acele-
rado de utilização dos recursos naturais, somados a
pesquisas científicas, já se apontava para o buraco na cama-

Jordana Isse
Você sabia que...

Fatos sobre o direito ambiental

Florianopolis
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da de ozônio e do efeito estufa. Reconhecido pela
Comunidade Internacional, o desenvolvimento sustentável,
seria então, o crescimento econômico aliado a práticas de
conservação ambiental.
Já em 1972, a Organização das Nações Unidas realizou a
primeira reunião, sediada em Estocolmo, com chefes de
estado para tratar da degradação ambiental, ficando popu-
larmente conhecida como a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente Humano ou, simplesmente,
Conferência de Estocolmo. 
Deu-se início a uma série conflitos, cujos interesses diver-
giam. Países desenvolvidos defendiam o desenvolvimento
zero, e países em desenvolvimentos defendiam o forte
desenvolvimento a qualquer custo, priorizando o movimento
da industrialização enriquecendo, com isso, a população.
Assim, na Conferência de Estocolmo, foi elaborada a
Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, sendo reconhecido como um direito
humano necessário a uma vida com dignidade, prevendo
uma série de princípios que deveriam guiar o desenvolvimen-

to econômico e social de todos os países
signatários. Como consequência disto, foi
inaugurado um novo modelo de pensa-
mento mundial, exercendo inegável
pioneirismo em inserir a problemática
ambiental entre as prioridades dos gover-
nos participantes. 
A Declaração da Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente, com natu-
reza de soft law, representava apenas
diretrizes e sua observância encontrava
limite na soberania dos países. Vindo a ser
a responsável por influenciar a edição de
diversas normas internas que impunham
obrigações ambientais ao desenvolvimen-
to econômico. 
Desde então, comemora-se neste dia 05
de junho o Dia Mundial do Meio Ambiente.

FONTE:
Direito Ambiental. Julia De Lamare; Rômulo Silveira da Rocha Sampaio



ESTA
NTE.
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O que aprendi com Luc Ferry: porque pensar é o melhor
exercício para a primavera - vamos tentar?
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Luc Ferry, professor de filosofia na Sorbonne, ex-ministro da
educação francês e escritor renomado, promoveu, no início da
pandemia, uma série de "lives" no Instagram (@lucferry), onde
discorria sobre o que podemos aprender com a filosofia enquanto
desfilava pelos diferentes ambientes da sua casa, muitas vezes
usando confortáveis calças de moletom vermelho. Para quem
não entende francês ou perdeu a série, é útil saber que as
palestras foram baseadas no livro "A mais bela história da
filosofia", uma conversa entre Claude Capelier e o filósofo,
publicado noBrasil em 2017. O livro nos leva  numa viagem em
torno das grandes questões da filosofia ocidental: a harmonia do
cosmos, a civilização judaico-cristã, o humanismo, a
desconstrução e o amor. Embalado por uma prosa leve, o texto
conversa conosco como se estivéssemos sentados no sofá da
sala do autor indo desde a Antiguidade, passando pelos textos
bíblicos, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, e tantos outros. Sem o
peso das grandes teorias,  ele nos mostra a importância da
filosofia para esse mundo a que pertencemos e a atualidade do
pensamento filosófico. Em tempos de crise, no qual a condição
humana é revista e posta à prova diariamente, esquecer as redes
sociais e mergulhar num livro inspirador como esse representa
uma lufada de ar fresco e primaveril; fica o convite para você dar
boas vindas a primavera, encostado à sombra de uma árvore,
com os pés bem fincados na terra e a cabeça nas nuvens com a
viagem de Luc Ferry.

Andrea

Viamão

Loguercio



Leticia Abreu
Design e diagramação

por
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        VAMOS 
JUNTOS?

Nossa Gazeta é mensal.
Quer compartilhar? 
Nossa próxima edição será
fechada dia 31/10/2020.
Envie sua contribuição para
gazeta@casanorma.com.br


