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Site http://mw.eco.br/zig/hp.htm 
 CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS 

 

ILUSÕES versus REALISMO 

Sobre os Fanatismos de Qualquer Natureza 
De: Alvaro [mailto:santosalvaro@uol.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 21 de agosto de 2017 13:15 
Assunto: Amos Oz sobre os fanatismos de qualquer natureza 
 

Passo aos amigos o link abaixo a vídeo de uma breve palestra do escritor e 
intelectual pacifista israelense, Amós Oz. Palavras importantíssimas para todos 
nós, especialmente nesses tempos sombrios e de ódios que atravessamos. 
Recomendo muito que as ouçam e as divulguem.  
Amós Oz nos alerta em sua brilhante palestra: os germes do radicalismo moram 
dentro de cada um de nós. E são insidiosos. É preciso reconhecê-los e não alimentá-
los. 

Conferência de Amós Oz: https://www.youtube.com/watch?v=QSIIl34WGek 
Abs  
Álvaro 
Geól. Álvaro Rodrigues dos Santos 
ARS Geologia Ltda. 
Geologia, Geotecnia, Meio Ambiente 

 

Comentários & Réplicas 
De: Manfredo Winge  
Enviada em: terça-feira, 22 de agosto de 2017 15:51 
Para: 'Alvaro' 
Cc: 'Dep. Adão Villaverde (villaverde@al.rs.gov.br)'; Dep. Beto Albuquerque (dep.betoalbuquerque@camara.leg.br); Dep. José Fogaça ; Dep. Margarida Salomão ; Dep. Onix Lorenzoni (dep.onyxlorenzoni@camara.leg.br); 'Dep. Osmar 
Terra (dep.osmarterra@camara.gov.br)'; 'Dep. Vieira da Cunha (dep.vieiradacunha@camara.gov.br)'; Sen. Alvaro Dias (alvarodias@senador.gov.br); 'Sen. Ana Amélia (ana.amelia@senadora.gov.br)'; 'Sen. Cristovam Buarque 
(cristovam@senador.gov.br)'; Sen. Lasier Martins; 'Sen. Paulo Paim (paulopaim@senador.gov.br)'; Ver. Adeli Sell ; Ver. Valter Nagelstein ; Aristides Arthur Soffiati Netto (as-netto@uol.com.br); Carolina Bahia; Cláudia Laitano ; David 
Coimbra (david.coimbra@zerohora.com.br); Larissa Roso (larissa.roso@zerohora.com.br); Luis Fernando Verissimo; Lya Luft ; Martha Medeiros; Paulo Germano (paulo.germano@zerohora.com.br); Percival Puggina ; Rosane Oliveira 
Assunto: RES: Amos Oz sobre os fanatismos de qualquer natureza 
 

Prezado Álvaro e demais, 
obrigado pelo belo presente. 
Não posso deixar de atender a sua recomendação e repassar para muitos colegas, familiares, 
amigos, alguns políticos e jornalistas/cronistas que, certamente, replicarão com  força a voz 
dessa figura especial cheia de humanidade, de informalidade e, last and not the least, de bom 
senso. E, ao ouvirem o Prof. Amós, quem sabe colegas/amigos que deixaram de se comunicar 
uns com os outros por conta de pensamentos divergentes quanto à política, religião, futebol,... 
façam uma boa introjeção, pragmática e objetiva, do que é realmente importante na vida. 
Manfredo 
 

PS – informo que incluirei o encaminhamento e link para o vídeo, bem como eventuais réplicas, na página 
http://mw.eco.br/zig/emails/Ilusoes_versus_Realismo.pdf  do site “confraria democrática do bom senso” 
(http://mw.eco.br/zig/hp.htm ) 

 
From: Oscar P. G. Braun  
Sent: Tuesday, August 22, 2017 6:57 PM 
To: Manfredo Winge  
Subject: RE: Amos Oz sobre os fanatismos de qualquer natureza 

 

Maravilhosa palestra! Mas, sobre uma coisa muito difícil de se fazer em tempos conturbados. 
Uma grande verdade: os fanáticos são sempre uma minoria, porém uma minoria que se serve da 
mansidão da maioria. Exatamente o que se passou na Alemanha do nazismo e na Rússia do 
comunismo. A mesma coisa que está passando entre nós. Contra essa minoria o povo só tem 
uma arma, a mesma usada pelo Mahatma Gandhi: A pressão das multidões de bandeiras 
brancas, de palmas da paz, ou das bandeiras verdes e amarelas. Enquanto a população se amansa 
esperando por um milagre nas próximas eleições, os fanáticos e criminosos plutocratas urdem 
sua permanência no poder. Desculpe-me insistir no meu "fanatismo" literário, mas o que o 
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palestrante prega é exatamente o mesmo pregado por Erich Fromm em seus livros como no seu 
"A Arte de Amar".  
“O primeiro passo a tomar é estar consciente de que o amor é uma arte, assim como a vida é 
uma arte". “No amor, ocorre o paradoxo de que dois seres sejam um e, contudo, permaneçam 
dois.” 
“E, talvez, aqui reside a resposta para a pergunta de por que as pessoas em nossa cultura tentam 
tão raramente aprender essa arte, apesar de suas falhas óbvias. Eu digo, apesar do desejo 
profundo de amor, quase todo o resto é considerado mais importante do que o amor: sucesso, 
prestígio, dinheiro, poder – quase toda nossa energia é utilizada para a aprendizagem de como 
alcançar esses objetivos, e quase nenhuma para aprender a arte de amar.”  
 
From: Mirtia  
Sent: Wednesday, August 23, 2017 12:52 PM 
To: Manfredo Winge  
Subject: Re: Amos Oz sobre os fanatismos de qualquer natureza  

Manfredo, 
sou leitora e admiradora do Amós Oz, li vários livros lançados no Brasil  "Caixa Preta", "Pantera 
no Porão" etc. Mas não gostei do livro "Judas" e tampouco das entrevistas por ocasião do 
lançamento desse livro. Prefiro o que ele pensava, escrevia e falava alguns anos atrás.  
Mirtia 

 

Voltar para:  SITE  ou para:  Ilusões versus Realismo 

ENVIE SEUS COMENTÁRIOS  
 Caro internauta.  A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto 
abordado,  tenha redação adequada a um forum  de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do 
texto  e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO  - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail 

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente  
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre 
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