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A textura do

NESTA EDIÇÃO:

CHOVE OU NÃO
CHOVE?
A chuva abundante, seguida muitas vezes de
fortes ventos, causando destruições e enchentes,
foi a característica básica em 2015 no Paraná e
outros estados da federação. A agricultura, muito
sensível aos caprichos climáticos amargou, ora
falta, ora excesso de umidade, temperaturas muito
altas e muito baixas, afetando a produtividade das
plantações.
E em 2016, como será? Evaristo Eduardo de
Miranda, chefe-geral da Embrapa Monitoramento
por Satélite, diretor do Instituto Ciência & Fé de
Curitiba, dá uma ideia, ainda que não definitiva,
de como será. Para ele, em breve ocorrerá uma
transição climática, com o final do fenômeno do
El Niño. Sai El Niño, entra La Niña. Para alguns
meteorologistas, o frio chegará mais cedo. “Cada
estação do ano estará sob a influência de um fenômeno diferente”. A incerteza continua. Veja nesta
edição o comentário que fez.
Antonio Celso Mendes continua mergulhado nos
estudos os elementos quânticos. Nesta edição ele
tenta texturizar o Universo, analisando suas dimensões. E Edmilson Fabbri aborda a plasticidade do
cérebro. Até que ponto é possível recuperar o cérebro, ou mesmo como melhorar as funções cerebrais
de uma pessoa sadia. Drogas têm sido produzidas
para se levar o cérebro a um nível superior. Vale a
pena tomar conhecimento de tais avanços biotecnológicos.
Já Aroldo Murá G. Haygert, presidente do Instituto Ciência e Fé, comenta o livro “O Direito de Ser
Rude - liberdade de expressão e imprensa", obra
do juiz estadual de Direito de Maringá, Max Paskin
Neto, a ser lançado pela Editora Bonijuris. O juiz defende uma liberdade radical de expressão. Chega a
abrir a possibilidade de não se punir manifestações
contra a mulher, gays, judeus, etc..
Não podemos também deixar de lado a vida e
obra do escultor Elvo Benito Damo, considerado
um "Michelangelo" entre nós (paranaenses). Muitas
obras suas estão pelas praças e pontos estratégicos
de Curitiba, estatuas de figuras históricas de Curitiba
e Paraná. Outra marca são as esculturas de “bodes”,
as mais diversas e já espalhadas pelo mundo. Dados
biográficos do artista estão nesta edição.
Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
editor

Universo

U

Antonio Celso Mendes *

ma análise primária de nosso conhecimento do Universo indica ser necessário diferenciar três realidades que o
compõem: primeira, o macrocosmo sensível; segunda, o mundo quântico das micropartículas e,
por fim, o universo das virtualidades. Ora, cada
um desses setores possui características bem diferenciadas, como podemos resumir:
O universo material é a realidade visível: sob
três dimensões, é dimensionado pelos cinco sentidos; submetido ao tempo e ao espaço, depende
de leis fixas, determinismos causais, entropia e degeneração; nele os objetos surgem e desaparecem.
O universo material é aquele onde nós temos uma
existência temporária.
O universo quântico é aquele das muitas dimensões, que foram constatadas no mundo da física microcósmica, no qual partículas e ondas se
alternam; não há mais causa e efeito, os acontecimentos são aleatórios e os tipos de experiências
alteram os resultados; não há mais tempo e espaço
e o universo quântico reflui no mundo material.
O universo virtual é a capacidade que o espírito humano tem de detectar os efeitos quânticos refletidos no macrocosmo. Tais efeitos alteram completamente nossas maneiras de ver a realidade,
agora acima do tempo e do espaço; concebido de
forma etérea e abstrata, possui características de
perenidade; imerso em simbolismos, é o mundo
do conhecimento, da cultura, da arte, da religião
e da fé. Nele se superam o mal e a morte, a feiura
do mundo.
Autônomos mas interdependentes, tais universos constituem os paradigmas culturais que nos
dominam, dentro dos quais estabelecemos nossa
compreensão da realidade e cuja estrutura complexa só pode ser compreendida de forma dialética, mas holística, tendo como fonte a Trindade

remota que os sustenta: o universo material é o
reino do Pai; o universo quântico é o reino do Filho, já o mundo virtual é o reino do Espírito.
Jahvé domina o reino da criação material, por
isso Ele é absoluto no respeito à sua vontade, vingativo e centrado em seu poder. Destrói seus inimigos pela força das armas, com vistas a proteger
seu povo escolhido. É o reino do Antigo Testamento Bíblico.
Cristo é semelhante ao mundo quântico, no
qual são destruídas todas as relações entre causa e
efeito, no afã de estabelecer um novo reino, aquele do amor, do desprendimento e da fé. Por isso
Ele morre para instalar um novo reino, no qual todas as falhas humanas são superadas. O Espírito
Santo, protagonista do mundo virtual, transformador e rico em criatividade, é eterno em seus efeitos. Coloca-se de forma simbólica, criando ideias
e formas pelo pensamento e ações libertárias.
Ora, esta similitude entre fenomenologia do conhecimento e contexto de dependência sagrada é
fator sugestivo de ontologia abrangente, na qual
ciência e fé se nos apresentam entrelaçadas e mutuamente dependentes.
Assim, as influências que esses três universos
exercem em nossa vida devem ser consideradas
como atitudes dentro das quais iremos fazer nossas opções ideológicas, considerando principalmente que eles possuem origens transcendentes.
* Antonio Celso Mendes é professor do curso de Direito da PUCPR e
membro da Academia Paranaense
de Letras. Autor de “Introdução ao
Universo dos Símbolos”.

(www.filosofiaparatodos.com.br)
antcmendes@gmail.com
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Plasticidade
Cerebral
Edmilson Fabbri *

N

europlasticidade é um termo que devemos nos habituar a ouvir, porque, finalmente, existem diversos segmentos da
ciência trabalhando arduamente para mostrar-nos
a capacidade cerebral de regeneração e desenvolvimento, até bem pouco tempo desconhecidos.
Recente estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, mostrou que existem mais de
600 drogas em desenvolvimento para distúrbios
neurológicos. É claro que essas drogas são importantes na medida em que suprimem deficiências,
melhoram conexões etc… Apesar disso, vale a
pena ressaltar a possibilidade de melhorar as funções cerebrais com estimulação adequada e bem
conduzida.
O pesquisador Gabriel Horn, de Cambridge,
constata: “O uso de drogas psicoativas por indivíduos saudáveis vai tornar-se um evento crescente
em nossas vidas”. O acesso muitas vezes indiscriminado a certos tipos de medicamentos faz com
que o indivíduo não busque outras alternativas
para turbinar suas funções cognitivas.
Não basta malhar o corpo, temos que aprender
a malhar também o cérebro. Leitura, palavras cruzadas, sodoko etc são um bom começo.
Sabemos, via diversos autores, da importância
do equilíbrio emocional para um reflexo positivo
na economia do organismo. Para tal, há necessidade do controle do estresse, pois nessas situações
existe grande liberação do cortisol que é tóxico
para os neurônios, podendo matá-los. Principal-

mente os da área do hipocampo, região ligada ao aprendizado e memória.
Atividade física regular melhora
muito a irrigação sanguínea cerebral,
fundamental para suas funções, mas
infelizmente sempre relegada a segundo plano.
Cultivar a espiritualidade, potencializando o
poder da crença, independentemente de religião,
pois comprovadamente existem alterações importantes no sistema imunológico das pessoas que
cultivam mais profundamente suas crenças. Demonstração disso foi feita pelo renomado cientista
e biólogo Bruce H. Lypton, em seu livro A biologia da crença, no qual descreve com propriedade
como as células do nosso corpo são influenciadas
pelos nossos pensamentos. Mostrando as reações
químicas desse processo, ele comprova cientificamente situações que vemos no dia a dia.
Dr. Norman Doidge, no seu livro O cérebro
que se transforma, afirma: “O cérebro se modifica.
Ele é um órgão plástico, vivo e pode de fato transformar suas próprias estruturas e funções”. Ele nos
demonstra nesse livro, como nossos pensamentos
podem ativar ou desativar nossos genes.
Dr. Dharma Synkhalsa, também agrega mais informação a esse contexto, quando pública A longevidade do cérebro, livro que versa sobre como
potencializar nosso cérebro com exercícios de
meditação, yoga, relaxamento, associados a uma

boa alimentação.
Enfim, estamos diante de um assunto palpitante
com crescente interesse da comunidade acadêmica, com aplicação prática imediata. Neuroplasticidade é hoje um dos tópicos mais relevantes a
serem estudados, pois está diretamente ligado à
melhoria de nossa qualidade de vida, melhorando
nosso bom humor e potencializando funções cognitivas como aprendizado e memória.
Da indústria farmacêutica virão medicamentos,
dos médicos espera-se bom senso e boa prática,
ampliando seus horizontes, melhorando sua formação para orientar melhor seus pacientes nesses
novos desenvolvimentos.

* Edmilson Mario Fabbri é clínico
e cirurgião geral, dirige a Strtessclin
- Clínica de Prevenção e Tratamento
do Stress, é um dos diretores do
Instituto Ciência e Fé.

edmilsonfabbri@gmail.com
(www.stressclin.med.br)
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Evaristo Eduardo de Miranda *

O El Niño e o
Paraná

C

om tecnologia, inovação e profissionalismo, os agricultores paranaenses minimizaram de forma inédita os efeitos
negativos do El Niño na produção, até onde lhes
foi possível. Esse fenômeno climático normalmente traz chuvas acima da média para o Sul do Brasil
e diminui as precipitações no Norte e Nordeste. O
El Niño de 2015/16 foi comparável aos ocorridos
em 1982/83 e 1997/98. E, se seus efeitos foram
diversificados em função das regiões, eles também
variaram com o nível tecnológico da agricultura.
No Paraná, nas lavouras de inverno, o excesso
de umidade comprometeu a produtividade. E trouxe problemas para o plantio e o desenvolvimento
das culturas de verão, como o arroz. Quanto mais
tecnificada a agropecuária, menor o impacto do
fenômeno. A seca provocada pelo El Niño no
Nordeste, por exemplo, teve impactos maiores em
1982/83 do que nos dias de hoje. Em 1982, a área
irrigada e com agricultura moderna mecanizada
eram muito menores do que atualmente. O auge
do fenômeno atual ocorreu no final de novembro.
Agora se sua intensidade declina e ele deve terminar no início do outono.
O alto volume de chuvas no Paraná prejudicou
o arroz na região de Querência do Norte. O mesmo ocorreu no Rio Grande do Sul e nos vizinhos
do Mercosul. No arroz irrigado, as lavouras concentradas em Douradina, Ivaté e Alto Paraíso tiveram o plantio atrasado. Na região de Paranavaí, a
maior área de arroz irrigado do Paraná (77,5%),
o excesso de chuvas exigiu o replantio de áreas.
Com tecnologia e profissionalismo, os produtores
estão obtendo produtividade e qualidade dentro
do esperado.
As chuvas excessivas também prejudicaram as
lavouras de feijão no Paraná, facilitando a propagação de doenças e “lavando” os fertilizantes do
solo. Mesmo assim, metade da safra colhida está
em condições de qualidade razoáveis e os preços
em alta, devido à redução da oferta, deverão ser
compensadores para os agricultores paranaenses.
Na soja, a abundância de chuvas provocou
atrasos e dificuldades no plantio e nas aplicações
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de fungicidas, inseticidas e herbicidas. Apesar da
alta pressão de ferrugem, dos dias nublados, da
chuva excessiva, da ocorrência de antracnose e
mancha foliar, o monitoramento das lavouras, o
nível dos equipamentos de mecanização, de pulverização e a qualidade dos operadores fizeram a
diferença no controle sanitário dos plantios no Paraná. As lavouras têm produzido com médias da
produtividade de 3.400 kg/ha chegando a 4.400
kg/há e até mais.
O Paraná é o segundo produtor nacional da
soja e o ritmo da colheita da leguminosa dita a
velocidade do plantio do milho de segunda safra,
cuja área plantada deverá ultrapassar os 2 milhões
de hectares. Na maioria dos municípios crescerá
a área plantada de milho. O preço está bom, a
demanda é forte e os produtores procuram compensar as perdas da safra de verão.
Os índices pluviométricos acima da média favoreceram as pastagens, a pecuária leiteira e os
reflorestamentos. E contribuíram para recuperar
as reservas hídricas em solos, para a recarga de
lençóis freáticos, açudes e barragens no Paraná, e
na região Sul. Após quatro anos fechadas, as comportas dos vertedouros de Itaipú foram abertas, em
novembro passado.
Em breve ocorrerá uma transição climática,
com o final do fenômeno do El Niño. De certa
forma, em 2016, cada estação do ano estará sob

a influência de um fenômeno climático diferente.
Isso pede a atenção dos produtores. Para alguns
meteorologistas o frio chegará mais cedo. Modelos climáticos projetam uma nova fase de águas
frias sobre o Pacífico equatorial, com a provável
configuração de um episódio de La Niña. Os El
Niños de 1997/98 e de 1982/83 foram substituídos por um La Niña no segundo semestre.
Agricultores e pesquisa agropecuária têm a
responsabilidade de aproveitar crises e extremos
climáticos para instrumentalizar processos de
adaptação. Existem alternativas tecnológicas para
aumentar a sustentabilidade da produção frente
às variações climáticas. Elas precisam ser aperfeiçoadas tecnologicamente e melhor ajustadas em
suas aplicações aos diversos sistemas de produção
e regiões. Ampliar a irrigação, a eletrificação, a
mecanização rural, a armazenagem nas fazendas,
melhorar a logística e o seguro rural, hoje quase
inexistente, seriam um enorme avanço frente às
incertezas climáticas presentes e futuras, sejam do
El Niño ou de La Niña.

* Evaristo E. de Miranda é
doutor em ecologia, chefe-geral
da Embrapa Monitoramento
por Satélite, diretor do Instituto
Ciência & Fé de Curitiba.
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Com a professora Sonia Lyra, PhD
(Curriculum: www.cnpq.br - CRP 08/0745)
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Imaginação Ativa - Teoria e Prática é um método de introspecção psíquica desenvolvido e experimentado por JUNG, muito semelhante aos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Semelhante também
ao trabalho com o corpo onírico desenvolvido por Arnold Mindel (Analista Junguiano da Suíça) onde postula-se o confronto do eu com as imagens do inconsciente. Curso de Extensão Universitária em dois módulos.
Aulas sábados e domingos das 8h às 18h - As datas anunciadas são do primeiro módulo.

12 e 13 de MARÇO em GUARAPUAVA - PR
Contatos | Coordenação: Luciane K. P. Pauli, 42-9973-8576, lucianepauli@gmail.com CRP 08/10807
Ministrante: Sonia Lyra, 41-9990-0575, sonia@ichthysinstituto.com.br CRP 08/0745

www.ichthysinstituto.com.br
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Opinião de valor

"O direito de ser rude"
contra mulher, gays, judeus...
Aroldo Murá G.Haygert *

"Também não sei se Bella aprovaria a ampla argumentação do neto Max,
que no livro da Bonijuris vai mais longe: critica objetivamente a decisão do
STF que condenou o neonazista Ellwanger por ter editado, no Rio Grande
do Sul, obras de Hitler.
Max não usa de meias palavras para criticar a decisão do Supremo, para ele
uma lamentável tentativa de suprimir 'partes desagradáveis da história'.
Como se isso fosse possível."

M

ax Paskin Neto pode estar comprando
uma briga muito incômoda e sujeita a
vários desdobramentos, com um grupo étnico a que nomina de 'classe' - os judeus -,
ao qual, no entanto, ele pertence.
A encrenca tem tudo para surgir, decorrente de
uma de suas tantas declarações polêmicas geradas
a propósito do chamado 'discurso odioso' (o hate
speech dos americanos). Está registrada com todos os acentos e clareza no livro "O Direito de Ser
Rude – liberdade de expressão e imprensa", obra
que esse juiz estadual de Direito de Maringá lançará em 10 de março em Curitiba. E também Brasil
a fora, como São Paulo e Rio de Janeiro, em datas
diferentes.
Max simplesmente acha que todos têm o direito de ter suas ideias registradas e propaladas. Ilimitadamente. Por mais danosas que sejam, pois assim, diz, permitirão que seus pensamentos sejam
conhecidos, criticados, examinados por um maior
número possível de pessoas. Do debate sai a luz,
é o que sugere, em resumo.
Não faz exceção nem ao pensamento do genocida Adolfo Hitler, aquele que promoveu o Holocausto nos campos de extermínios de pelo menos
6 milhões de judeus. Além de ciganos, Testemunhas de Jeovah e homossexuais.
Não sei se alguns ancestrais do judeu Max
Paskin estavam entre os que Hitler e sua máquina
de extermínio consumiram nas câmaras de gás.
A avó materna dele, Bella, judia europeia, uma
alma de artista, não estava entre as vítimas; ele a
cita como alguém que o influenciou na montagem
de seu espírito sensível às artes.
Também não sei se Bella aprovaria a ampla argumentação do neto Max, que no livro da Bonijuris vai mais longe: condena objetivamente a decisão do STF que condenou o neonazista Ellwanger
6

por ter editado e publicado, no Rio Grande do Sul,
obras de Hitler.
Max não usa de meias palavras para criticar
a decisão do Supremo, para ele uma lamentável
tentativa de suprimir 'partes desagradáveis da história'.
Como se isso fosse possível.
O prefácio do livro é assinado por um dos
ministros mais acatados do STF, Marco Aurélio
Mello.
A Bonijuris mantém-se, com o livro, no qualificado espaço de qualidade há tempo definido pelo
editor/diretor Luiz Fernando de Queiroz.

IMPRENSA LIVRE

A obra é forte brado, uníssono, em defesa da
liberdade de imprensa e liberdade de expressão,
realidades que ele mostra em suas diferenças, mas
que, sempre, pela óptica de Max, são matérias essenciais para o bicho homem, assim como o é o
pão para sua subsistência.
Está certo.
Nesse diapasão, pois, o juiz é contra a censura,
em princípio, aceitando-a em situações apenas excepcionais, como a limitação de acesso de certas
programações de televisão e cinema a crianças e
adolescentes, por serem danosas à formação das
novas gerações.
Mas que sucesso tal censura pode ter diante
do mundo digital, hoje parte do dia a dia até de
crianças?
O livro sintetiza esforço do magistrado e professor em codificar, normas e leis que tratam da
liberdade de imprensa; das concessões de funcionamento de veículos eletrônicos de comunicação;
em muitos momentos faz imersões em realidades
norte-americanas; e em leis que regem a questão
nos Estados Unidos, observações peculiaridades
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que nem sempre terão conexão imediata com as
brasileiras da ‘mass media’.
Pouca referência faz às chamadas novas mídias
e às novas realidades de comunicação social que
elas representam. A mais desafiadora delas é a do
conceito "eu sou a mídia" – das redes sociais.
O amplo horizonte que identifica o analista
Paskin Neto talvez um dia nos entregue considerações prudentes sobre essa faca de dois gumes
das redes.
Max não é um iconoclasta sem freios, um demolidor de estatutos. Aceita limitada intervenção
da justiça para decidir eventuais abusos à liberdade de expressão. Em casos raros, exceções.
Mas diz claramente que, a seu gosto, isso deveria ocorrer minimamente.
Pois no Brasil já há todo um aparato de garantias para que as partes – o veículo tido como ofensor e/ou jornalista versus ofendido – se acertem,
sem precisar de legislações específicas.
Admira-me a franqueza com que Max deambula pelo universo do jornalismo, seu conhecimento
das 'fábricas' de notícias, dos cuidados que cercam a guarda do sigilo da fonte, e da investida do
poder público contra a mídia que o vigia.
Esses conhecimentos do juiz Max são bem mais
do que os de um "scholar".

Chego a suspeitar que ele tenha passado, algum
dia, sob pauta de algum exigente chefe de reportagem, em alguma redação mundo afora. Pode ser.
Da mesma forma, ele surpreende pela largueza
e abrangência com que advogada o livre exercício
da profissão de jornalista. Não aceita regulações
de quaisquer espécies.
Claro que a liberação da notícia e da opinião
não podem se sujeitar ao controle de "regulações".

A CENSURA

"Enfim, o discurso de Max em favor
de ampla e irrestrita liberdade
de expressão – admitindo até
o 'discurso odioso' – terá de
prever situações com as quais o
humanista não pode aceitar; e para
as quais se pede punição. Nem
que isso seja tido como ruptura da
"liberdade de expressão".

Mas é ingênuo passar por cima de uma verdade
que se impõe no Brasil, na Europa, nos Estados
Unidos, em qualquer parte: a primeira expressão
regulatória ocorre dentro da própria empresa de observações que podem até afugentar certos leitocomunicação, pela vontade do publisher e dos res mais ansiosos por captar a "produção própria"
editores. E ela não é fruto de geração espontânea do juiz.
nem aparece por acaso...
Se li com certa sofreguidão (será esta a palavra
Elementar, caro Watson.
certa?) o livro de Max, fiquei, no entanto, com alO que se tentou no Brasil, com a regulamenta- gumas dúvidas, com perguntas no ar.
ção da profissão de jornalista profissional foi estaPor exemplo, ele se opõe – e nisso concordo
belecer atribuições e direitos (trabalhistas, sobre- plenamente—ao chamado discurso politicamentudo), nesse peculiar mundo do trabalho. E assim te correto, que usa luvas de pelicas (eufemismos)
foi acolhendo realidades novas que surgiram no para tratar de questões e reivindicações de mulhemundo da comunicação social, com o advento res, gays e grupos étnicos.
dos jornalistas formados por universidades, suas
Esse discurso, o politicamente certo, foi uma
atribuições e áreas de ação dentro desse universo das tantas barbaridades que absorvemos da cultulaboral único.
ra norte-americana de hoje.
Mas concordo: a circulação da informação não
Sendo fiéis a tal discurso, estamos proibidos
pode ser "regulada". Como igualmente admito que – sob pena de sermos considerados racistas – de
profissionais que atuam em empresas jornalísticas chamar o negro pela sua identificação étnica (nepodem ser regidos por estatuto próprio que, em gro).
nenhum momento, irá contemplar cerceamento
Tem de ser chamado de afrodescendente. E
da liberdade de expressão.
ponto final.
E mais: esse estatuto vale exclusivamente para
E o mesmo 'interdito' vale com relação a loiras
o jornalismo profissional.
e loiros ('burros') e seus cabelos dourados?
Os gays não podem ser observados sob algum
O CONTÉUDO
olhar crítico humorístico, sob pena dos observa"O direito de ser rude", de Max Paskin Neto, tem dores serem tidos como homofóbicos; nossos irum conteúdo bem dosado.
mãos mais velhos, os judeus ou o 'turcos', igualO curioso, o precioso interessante é posto in- mente não podem mais alimentar piadas e dísticos
teligentemente, ao lado de algumas legislações e que tanto fizeram até pela integração desses povos

neste país multicultural.
E os portugueses, com sua aparente ingenuidade (ou 'burrice'), têm de ficar a salvo de qualquer
olhar mais bem-humorado.
O ‘portuga’ é agora também intocável.
Enfim, o discurso de Max em favor de ampla e
irrestrita liberdade de expressão – admitindo até
o 'discurso odioso' – terá de prever situações com
as quais o humanista não pode concordar. E para
as quais se pede punição. Nem que isso seja tido
como ruptura da "liberdade de expressão".
É, exemplificando, o caso das odiosas manifestações racistas (liberdade de expressão?) em campos de futebol, de que têm sido vítimas preferenciais os jogadores negros?
Neymar – um mulato - é dos mais visados por
essas expressões criminosas.
A elas certamente Max Paskin Neto não apoia.
Mas faltou que ele trabalhasse com ênfase em
torno desse beco aparentemente sem saída, explicando como compatibilizar tal "liberdade" com
direitos humanos.
O livro de Max, obra de reflexão, suscita outros
novos olhares em torno do homem e sua liberdade. Mas que pedem alargamento ousado da dúvida metódica.
Louvo o livro e Max, mas registro: o autor é um
libertário que fica nos devendo algumas respostas.
A mais instigante delas, a de como compatibilizar
liberdade de expressão e o resguardo do 'sagrado'
que subsiste em cada um de nós, isso sem excluir,
a priori, um certo "argumentum ad novitatem" presente na obra.

Aroldo Murá G.Haygert é jornalista;
presidente do Instituto Ciência e Fé
de Curitiba; autor da coleção Vozes
do Paraná - Retratos de paranaenses (já no 7º Volume).
aroldo@cienciaefe.org.br
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Elvo Benito Damo
um "Michelangelo" entre nós

Elvo Trabalhou na restauração de painel de Poty
Lazzarotto com Maria Helena

Aroldo Murá G.Haygert *

N

ão tente contato com o escultor via celular, ele não usa o aparelho.
Pode anotar, no entanto, “para emergências”, o número do filho
Miron. Mas que Elvo não seja, por isso, julgado refratário à modernidade. A recusa do celular resume apenas uma das decisões – sempre firmes
– de Elvo Benito Damo diante do dia a dia. É marca desse “ítalo-brasileiro” em
quem se identifica hoje o mais fértil e expressivo dos escultores paranaenses,
embora catarinense de nascimento.
Não há exagero, nem ufanismo paranista, em colocá-lo entre os grandes do
Brasil. É só questão de justiça. Os mais próximos dele, aqueles que acompanham sua obra há anos, chegam a denominá-lo de “Michelangelo”.
O cognome, com tonalidades de homenagem e reconhecimento, tem fundos de verdade, é comparação que apenas dimensiona a importância do artista. Abstraiam-se os diferenciais, entenda-se a superlativa comparação na justa
medida. Cabe uma indagação: teve Elvo seu Júlio II, o mecenas do gênio? Que
eu saiba, não.
E eu, quando sou apresentado àquela que pode ser a obra prima de Elvo, “O
Aprendiz”, escultura de 3,80 m, em bronze e pedra, que faz para a Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), fico a me perguntar: — Do jeito
que a obra vai, ao final, ele até será desculpado se fizer, como Michelangelo
fez com relação a “Moisés”, ordenando vida à matéria inerte, com um eloquente: “Fale”. A obra impressiona.

TAMANHO DO ARTISTA

Com alunos no seu atalier de escultura
8
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Para um artista da dimensão de Elvo, o local do nascimento pode ser relativizado. Até porque esse espírito criador singular despertaria mesmo em
qualquer lugar, independente de sutilezas geográficas. O que é definitivo mesmo são marcas pessoais, como as de seus ancestrais italianos, de pai e mãe
(Marcon e Damo), que o fazem dono do biotipo da gente do Norte da Itália.
Mais usos e costumes recebidos da herança familiar, a partir de avós. A paixão
pelo fogo, por exemplo, começou a se manifestar desde criança, ao observar
os braços do avô materno no ritual de bater a bigorna na ferraria da família. E
assim dando forma ao ferro. Fogo, atração primordial, tem nele raízes que se
identificam muito além da convivência com o avô. É parte irrecusável daquele
magnetismo ancestral das chamas, presente nos primórdios da história do homem. Muitos milhões de anos antes do Homo sapiens.
A visão política, outro dado dessa personalidade, Elvo cultiva desde a universidade, quando fez política estudantil, com tonalidades libertárias. É membro
– “hoje meio retirado” – de um partido político de orientação centro-esquerda.
Brizola e a paixão do político gaúcho pela educação têm sido uma admiração
guardada com discrição. Mas com firmeza a expõe, quando necessário.
Se a criatividade em Elvo supera geografia, não há porque não recordar o
ponto de partida do artista: foi no Paraná, quando aqui chegou, que de fato ele
nasceu artisticamente, embrenhando-se no mundo das artes plásticas quando
ainda servia ao Exército, em Palmas.

Estatuas históricas de Curitiba, criadas por Elvo, podem ser vistas na cidade, como a de Balthazar Carrasco dos Reis, Mateus Leme, o cacique Tindiquera e
Ébano Pereira
Naqueles dias começou a tatear o mundo das
formas, a registrar os sinais de um espírito inquietamente criativo. Às vezes, recorda, “parecendo à
beira da explosão”. Eram impulsos fortes, algo semelhante aos hormônios que sinalizam no adolescente suas inquietudes em face do maravilhoso do
corpo, da sensualidade que se expõe e, ao mesmo
tempo, de torturante interrogação sobre o futuro e
o presente enigmático.

ESCALANDO MONTANHAS

cisivo também na definição de outros de grande
expressão, como Alfi Vivern (talvez o discípulo,
com Lígia Borba, que tenha maior repercussão de
crítica e mercado, entre todos), Elizabeth Titton,
Lorena Barollo e o chileno Alan Max, não pode
mesmo parar.
Até porque o ateliê do Centro de Criatividade
de Curitiba é o responsável pela formação de duas
gerações de escultores paranaenses, ao longo dos
37 anos sob a regência teórica e prática de Elvo.
“E outras gerações estão nascendo”, garante, sem
titubear, o escultor, criador e diretor do Atelier de
Gravura do CCC.
Um nome está muito forte no reconhecimento
de Elvo. É o de Maria Helena Saparolli, hoje aposentada, que foi seu braço direito ao longo de todo
o processo de sedimentação dessa escola de criatividade única. E, no inventário de quem se interessa por artes plásticas, identificam- -se semelhanças
do ateliê de Elvo com o centro gerador de grandes
escultores brasileiros que foi o espaço formado
por Xico Stockinger, em Porto Alegre.
Pedra e cerâmica, vidro e cerâmica, pedra e

Hoje, ele com 66 anos, ainda o vejo com a
mesma fisionomia e emoldurado pelas mesmas
identificações externas dos tempos de jovem universitário: sapatos de escalador de montanhas, as
roupas lembrando algumas das usadas por personagens de filmes italianos em suas marchas e
caminhadas em busca de direitos, às vezes com
chapéu ou o boné borsalino.
Não é difícil associar esse tipo humano com
alguns das fitas do realismo italiano. Essa impressão se reforça diante da dura franqueza com que o
artista se expressa em torno de realidades. Agradáveis ou não. O certo é que não é homem de meias
palavras, não trabalha a sutileza das linguagens
indiretas.
Ocorre que hoje o meu velho amigo, um nome
absolutamente consolidado e referencial na escultura do Sul do país, tem outras respostas a antigas
indagações: “Não há aposentadoria para o artista”,
responde, de pronto, sobre quando deixará o Centro de Criatividade de Curitiba ou de trabalhar tão
arduamente. Até porque em casa, na Barreirinha,
tem seu espaço “privado” de criação, seu ateliê
com tudo de que precisa para operar plenamente.
Seu porto seguro já estaria garantido, é o que se
deduz.
Afinal, quem já formou escultores do porte de
Abelardo da Hora (Recife) e Demétrio, e foi de- O artista em um de seus esboços

bronze, ferro, as estradas que Elvo abre e aponta
são muitas. Os materiais, múltiplos, vão ali abrindo possibilidades enormes aos futuros escultores.
Pelo que percebo, Elvo e seus discípulos poderão
logo estar trabalhando vitrais. O primeiro passo foi
dado: a formação do professor Elvo foi feita em
600 horas de aula, com vitralistas italianos em curso recente promovido pela PUC-PR.

RECORDANDO

Elvo Benito Damo está no meu melhor inventário fraterno. É um amigo de dezenas de anos,
muito caro, embora pouco – ou raramente – nos
encontremos ultimamente. O que não tem muita
importância e talvez explique porque nossos raros
reencontros até reforçam laços de admiração mútua cultivados desde o começo dos 1970.
Ele costuma dizer que eu fui quem por primeiro
comprou uma escultura sua – “homem alado”, em
ferro. Naqueles dias, ele morava numa república
de estudantes, na Desembargador Motta, tão duro
na vida quanto eu. Estudava na Escola de Música
e Belas Artes, ainda hoje o melhor celeiro de nomes significativos das artes plásticas, assim como
o foi no século 20.
Naqueles dias, eu ampliava minha decisão
de tornar- -me colecionador de obras de artistas
paranaenses, compradas com o suor de meu rosto. Nem descontos pedia a amigos como ele, até
porque intuí fortemente, no caso de Elvo, que eu
estava investindo em nome “de futuro”. O que o
tempo se encarregou de confirmar plenamente,
como já havia me confirmado outros de minha
geração que vi e ajudei (de alguma forma) a que
desabrochassem.
Dentre eles, Juarez Machado, João Osório Brzezinski, Fernando Calderari, Helena Wong, Gilda Belczak.
E depois, gente mais nova, cujo nascimento
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Impressoinam os seus bodes esculpidos, como o bode vermelho, no Museu dos Bandeirantes, SP, ou o bode de ferro (à direita), entre muitos outros
para as artes visuais acompanhei igualmente des- contrada num trabalho pessoal que desenvolve:
de os primórdios, como Bia Wouk, Carlos Eduar- “Navio Negreiro”, constante de 200 xilogravuras,
do Zimmermann, Leila Pugnaloni.... Depois, bem obra que pretende colocar a serviço da educação,
depois, lá pelos 1990, comprei outra peça, precio- em escolas. Nesse projeto, falará pelas imagens da
síssima, de Elvo, um tríptico, painel em madeira e gravura em madeira e nos textos que a acentuarão,
folhas de cobre, com a figura de um imponente detalhando as dores e saga de seres humanos esÍcaro alçando voo. A peça é prova clara de que o cravizados, tal como fez Castro Alves com o seu
artista já era um parceiro efetivo do Criador. Não poema de cores épicas...
sou crítico, apenas mero consumidor de artes visuais, o que não me impede de usar, novamente, SEM MISTÉRIOS
Elvo não é um mistério. Mas também não se
uma exclamação definidora daquela obra: “Impode classificá-lo como “um livro aberto”. O ser
pressionante!”.
Hoje dou graças, pois o painel sobrevive, ain- reservado “é da natureza dele”, diz uma antiga
da grande e belo, mas “aleijado”, agora só com aluna, para assim resumir o recato com que o arduas partes. Costumo dizer que o trítico virou “um tista plástico de múltiplas possibilidades se expõe
díptico” graças ao “espírito prático” de uma auxi- no dia a dia. Recato que até pode ter charme, num
liar doméstica que, numa manhã de frio de cortar tempo caracterizado pela exposição desbragada
a alma, em Piraquara, numa propriedade nossa, dos “interiores de alma humana”.
Se é reservado, não quer dizer que se dissocie
onde a peça aguardava para ser instalada numa
parede principal, resolveu usá-la como lenha, na do mundo ao derredor e de suas conquistas digilareira. Isso mesmo, lenha. Elvo ri muito quando tais. Assim, por exemplo, tem conta no Facebook,
lhe repito a história de minha desventura, meu la- e no dia em que me visitou, não escondeu alegria
mento pela obra de arte agora aleijada. Foi uma de reencontrar duas peças suas – das primeiras
fogueira sem causa.

O APRENDIZ

Dou graças por ser eterno aprendiz. Por isso
mesmo, tive que pedir explicações a Elvo enquanto, no nosso mais recente encontro, ele ia me expondo, com um tom didático, a sua visão de formar profissionais.
Pedi-lhe explicações, quando citou “fuzzing”,
como parte do processo de utilização de novas
técnicas e materiais para fazer escultura. No caso
do “fuzzing”, entendi, compreende a simbiose da
cerâmica e modelagens em vidros em experimentos do ateliê.
Se no Atelier de Gravura do Centro de Criatividade de Curitiba Elvo gerou bons frutos, escultores hoje firmemente consolidados, reconhecidos e
aceitos no Paraná (e, alguns, no país todo), o mesmo ele não diz da xilogravura, técnica de gravura
em madeira que – na minha opinião – divide pela
metade o coração do artista. “Não consegui fazer
discípulos”, lamenta.
Durante certo tempo, Elvo foi apóstolo incansável da xilogravura, chegou a comprar uma velha e
preciosa prensa para seu trabalho e suas aulas. No
entanto, pregou mais ou menos no deserto.
Nunca desistirá, no entanto, da xilogravura,
admite, e boa mostra dessa paixão pode ser en-

que fez – no meu acervo de obras paranistas. Não
teve dúvidas, fotografou as esculturas em pedra e
o bode em ferro, preciosidades do início de sua
carreira, no começo dos anos 1970. Mas por que
deveria deixar de ser reservado esse tipo humano
em sua olimpíada criadora, quando parece hipnotizado quando dá forma à matéria dura?
Como pintor, costuma explicar, trabalha “com
todas as possibilidades”. No desenho, é um figurativo. Suas aulas teóricas e práticas no ateliê são
claras, não escondem o “pulo do gato”, o que
seria trair a sua identidade- -compromisso: fazer
discípulos, deixar um legado, educar para a criatividade que ajuda a melhorar o mundo. Entrega-se
sem limites a desvendar aos alunos aqueles passos
e conhecimentos que abrirão as clareiras da criatividade. Tudo “para fazê-los equipados para viver
de sua arte”, acentua. Essa proposta educativa, no
entanto, ele não conseguiu levar adiante no curso
de artes visuais da Universidade Federal do Paraná, onde foi professor por 16 anos.
Por isso mesmo, resolveu, anos atrás, deixar a
carreira segura por não admitir mais conviver com

DEPOIMENTO

Porque sou escultor
A vida nos conduz por muitas vertentes. Algumas
nos levam para longe, outras nos aproximam de nós
mesmos.
Do trajeto da infância/adolescência, onde fazia
meus próprios brinquedos, ao encontro com a escultura de hoje, muitos caminhos se cruzaram.
A escultura foi uma escolha madura, quase natural.
Uma consequência de tudo em que sempre estive
envolvido.
Brinquedos, gibis, desenhos – muitos desenhos –,
bibliotecas, teatro, textos, direção, cenário, figurino,
poesia, declamação pública. O processo criativo e o
fazer artesanal sempre presentes na juventude e na
vida adulta.
Acredito ainda que sou o mesmo piá, apenas
mudei de brinquedos que continuo a fazer. A opção
profissional pela arte aconteceu em uma conjugação
de fatores, como estar saindo da Belas Artes, o nascimento do Centro de Criatividade de Curitiba/Ateliê
de Escultura, a cidade respirando inovações. Curitiba
era referência urbanística e também de arte e cultura
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e eu estava ali, no lugar e momentos certos.
Meu impulso pela escultura (arte de um modo
geral) não foi motivado por um encantamento, deslumbre de ser artista reconhecido e ganhar dinheiro.
Sinto-me completamente conectado psicológica e
emocionalmente ao trabalho de criar e transformar a
matéria bruta em arte e sentimento.
Sou um escultor realizado e feliz.
Maio de 2015

Elvo Benito Damo - filho de
Ernesto Damo e Olga Marcon
Damo. Nasceu em 12 de outubro
de 1948, em Caçador (SC).
Casado com Márcia Damo, com
quem teve dois filhos, Miron e
Aletha. Formado em Desenho
e Pintura pela Embap (Escola de Música e Belas
Artes do Paraná). É escultor, gravador, orientador
de escultura e restaurador

a ausência de condições para as aulas. “Faltava
tudo”, limita-se a explicar. E é suficiente explicação: explica uma realidade brasileira que não
mais surpreende.
As características de Elvo se distribuem no artista que, por vezes, dá a impressão de ter único interesse na vida: a sua arte e a escola que em torno
dele foi se estabelecendo com solidez e repercussão. Também é sua marca a ênfase na formação,
no Centro de Criatividade, de gente que queira
pesquisar novas técnicas de materiais destinados
à escultura.
E se nunca escondeu o “pulo do gato”, Elvo até
por isso implantou no Atelier de Escultura do CCC
uma característica: é um espaço aberto a qualquer
escultor. Lá tudo é às claras, não há mistérios.

NOMES A LEMBRAR

Elvo tem consciência de que chegou ao atual
estágio de reconhecimento como parte de um amplo processo. Que começou com os grandes mestres das artes paranaenses, alguns dos quais foram
seus professores, como De Bona. Assim, exercita
em voz alta um reconhecimento geral. Acha que
as artes plásticas do Paraná chegaram, fundamentalmente, ao atual estágio, “porque o Paraná teve
pessoas como Ennio Marques Ferreira e Adalice
Araújo”. E que “sem eles não seríamos o que somos”.
Em seguida, vai enumerando “outros essenciais”
desse mundo, os quais, a partir dos anos 1960, foram definindo o universo das artes visuais do Estado: Helena Wong, Eliane Prolik (“atualmente, a
que mais repercute nos centros que mais contam,
Rio e São Paulo”), Carlos Eduardo Zimmermann,
Jeferson Santos (escultor, há 20 anos atuando no
Atelier do CCC), Jefferson Cesar (foi importante

na montagem do Atelier), Mário Rubinski, pintor
que merece ter todo o reconhecimento do Paraná, uma personalidade escondida em sua timidez;
Letícia Faria (escultora), Rones Dumke, Rubens
Esmanhoto, Marília Dias, Lígia Borba...

TURIN E SAMUEL LAGO

Ao mesmo tempo em que avalia – e tem toda
autoridade para isso – nomes que foram vitais
para as artes plásticas do Paraná, lamenta que
o poder público ainda pouco requisite o artista
em geral. E menos ainda o escultor. Para compensar, louvores à iniciativa privada, no caso
dele, como grande promotora de trabalhos em
que foi deixando seu nome e espírito criador.
Um exemplo é o Paço da Liberdade, do SESC/
SENAC, em Curitiba, onde trabalhou em restauro artístico por dois anos. Empresas de diversos
portes, edifícios, escolas têm requisitado as habilidades de Elvo em trabalhos que têm tudo a
ver com o Paraná, como a reprodução de azulejos de Poty.
Elvo, é certo, não teve seu mecenas, como
aconteceu com Michelangelo, cuja obra aconteceu porque existiu também um Júlio II, um obstinado e furioso visionário, um “louco de meta
certa”. Mas, com a moderada expansividade, sua
marca pessoal, Elvo cita o professor Ismael Lago
(um dos fundadores do Grupo Educacional Positivo) como empresário absolutamente diferenciado
no cenário brasileiro.
“Lago é uma grande e positiva exceção”, diz
Elvo Benito Damo enquanto vai lendo a notícia,
que lhe passo, em 30 de abril de 2015: a exposição da obra de João Turin, apresentada no Museu
Oscar Niemeyer, em Curitiba, em 2014, acabara
de ganhar o prêmio maior para eventos do ano,

dado pela Associação Brasileira de Críticos de
Arte. O prêmio tem tudo a ver com Elvo, que foi
contratado por Samuel Lago para desenvolver o
ousado projeto: revalorização e redescoberta da
obra do escultor João Turin, que ao morrer deixara
centenas de moldes que precisariam ganhar vida
escultórica.
Ao adquirir o acervo de Turin, Lago apostou – e
nisso foi essencial a orientação técnica de Elvo –
em vender Brasil afora reproduções do mestre paranaense, o que já se faz. E a logística para esse
fiat foi montada em Almirante Tamandaré, sob o
comando de Elvo e auxílio de ex-alunos seus, todos com sólida experiência em fundição. Quando
me despeço do amigo Elvo, ele se sai – até para
surpresa minha – com um gran finale de nosso encontro, dizendo:
— A máquina do futuro depende do espírito
criativo de hoje. Cabeça, mão e olho continuam
mandando, a máquina é só ferramenta.
Arrisco uma provocação:
— Mas, afinal, o formão de Carandini – uma
tecnologia avançada para a Idade Média – não foi
básico para o escultor Michelangelo?
Sem titubear, mostrando que aposta tudo no
artista e sua capacidade criadora, muito além de
tecnologias, Elvo é terminante:
— O formão de Michelangelo era só ferramenta...

Aroldo Murá G.Haygert é jornalista;
presidente do Instituto Ciência e Fé
de Curitiba; autor da coleção Vozes
do Paraná - Retratos de paranaenses. Perfil extraído do volume 7º da
coleção.
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Seu evento acontece aqui
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Não tropece na língua

NA PRÓXIMA E/OU NESTA SEMANA
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *
--- Sempre vi a expressão e/ou (com barra), mas ultimamente tenho visto e,ou (com vírgula) e, às vezes, sem barra e sem vírgula. Afinal, devo usar barra,
vírgula ou não usar nenhum dos dois (Ex. As pessoas e ou coisas são fundamentais...) P. R. Ribeiro, Lavras/MG
Não existe manifestação oficial sobre a grafia de e/ou, talvez porque seja
um anglicismo. Mas a convenção ainda é usar a barra, havendo uma leve
tendência a eliminar qualquer traço entre as duas conjunções [e ou]. Vírgulas
entre elas, jamais.
--- É necessária a utilização de e/ou quando se deseja apresentar alternativas não mutuamente exclusivas? Ronaldo Nogueira, Fortaleza/CE
Tem havido, infelizmente, um abuso de e/ou, quando bastaria empregar
a conjunção ou para denotar exclusão e a conjunção e para alternativas que
não necessariamente se excluem. Vamos a casos reais, formulados por consulentes:
1) Favor indicar nome de um escritor negro e/ou mulato.
ERRADO. O indivíduo não é negro e mulato ao mesmo tempo, portanto
o “e” está sobrando. São alternativas mutuamente excludentes. O correto é:
“um escritor negro ou mulato”.

maioria dos casos, até mesmo neste último exemplo, as opções ficam implícitas apenas com o uso de ou.
--- Quando me refiro a uma data seguida da expressão próxima, estou dizendo que o fato ocorrerá na mesma semana? Por exemplo: se digo numa
quarta-feira (27/2): a reunião ocorrerá na próxima sexta-feira. Estou dizendo
que a reunião ocorrerá no dia 1º/mar ou no dia 8/mar? Sheila Schreck, São
Leopoldo/RS
Em princípio, o entendimento de próximo é exatamente o dia mais perto,
o da mesma semana, que no caso do exemplo seria dia 1º de março. Mas
algumas pessoas poderiam entender “próximo” o que vem depois da semana
corrente. Aí se trataria do dia 8 de março. Por isso, é preciso cuidado para
não se criar nenhuma ambiguidade; deve-se colocar no texto uma indicação
mais precisa, como a data, caso em que a palavra próximo fica como reforço:

2) Pode tomar chá e/ou café.
ERRADO. Basta o E: pode tomar chá e café. A escolha está implícita: sei
que posso tomar chá e, se quiser, café. Só se um excluísse realmente o outro
se usaria “ou”, isto é, quem tomasse café não poderia tomar chá, e viceversa.
3) Fico grato se você puder me responder e/ou mandar material sobre o
assunto.
CORRETO. Com isso o leitor quer dizer que é grato em qualquer situação:
se eu apenas responder; se eu apenas mandar o material (sem responder); se
eu responder e além disso mandar o material.
Vê-se, então, que só deve usar e/ou quem deseja deixar claríssimo que
se trata de três situações distintas. Mas nem sempre isso é fundamental. Na

Teremos uma reunião na segunda-feira 13.
A reunião será realizada na próxima sexta-feira (1º de março).
Observe que este/esta ou neste/nesta não deixa margem a dúvida:
A reunião ocorrerá excepcionalmente neste domingo.
Nesta quinta-feira haverá uma palestra e na próxima faremos a reunião.

* Maria Tereza de Queiroz Piacentini, Diretora do Instituto
Euclides da Cunha e autora dos livros ‘Só Vírgula’, ‘Só
Palavras Compostas’ e ‘Língua Brasil – Crase, pronomes &
curiosidades’
(www.linguabrasil.com.br)

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente
Instituições de Ensino: PUC-PR, em todos os campi; UFPR, Departamento de Genética;
Universidade Positivo; UNIFAE; Studium Theologicum; Faculdades Espírita; Faculdades
do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO); Faculdade Evangélica do Paraná, curso de Teologia; Universidade Tuiuti; Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio
Bagozzi, Curso de Filosofia dos Padres Xaverianos; FAVI e Ichthys Instituto de Psicologia
e Religião, cursos de Pós-graduação Psicologia e Religião e Psicologia Analítica e Religião
Oriental e Ocidental; Faculdades ESEI (prof. Eliseu); Faculdades Santa Cruz (Letras); EBS
- Business School; Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).

Cascavel: Faculdades Assis Gurgacz (FAG).
Paróquias e Igrejas: São Francisco de Paula; São João Batista Precursor; Santo Antonio Maria
Claret; N. S. de Salette; do Espírito Santo; Igreja da Ordem; Sagrado Coração Pinheirinho
(Igreja Preta), Santíssimo Sacramento (pe. João Carlos Veloso), Paróquia São Marcos - Barreirinha, Pilarzinho (seminarista Leandro); Paróquia de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral
da Liturgia), Paróquia Bom Pastor (Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto
Boqueirão), em Curitiba; São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela
São Miguel Arcanjo, em Pinhais; Paróquia Santíssimo Sacramento (Av. Iguaçu), em Curitiba.
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Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus, Vozes, e Chain.
Instituições de Saúde: Hospital de Clínicas da UFPR; Hospital Nossa Sra. das Graças.
Outras Instituições: Biblioteca Pública do Paraná; CNBB Regional Sul II; Conferência dos
Religiosos do Brasil CRB-PR; Museu Paranaense.
Outros Recebedores Permanentes: Lideranças do magistério em Campinas-SP (pelo Dr. Evaristo de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procuradores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); sócios e colaboradores do Instituto
Ciência e Fé.
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Sua Biblioteca

FENÔMENO
MÍSTICO
Caracterização e Estudos de Casos
Ario Borges Nunes Junior
No mundo contemporâneo, o corpo está
em destaque. Imerso em uma atmosfera de
eficiência, busca uma pretensa imagem ideal.
Contrapõe-se, ao corpo em oblação do místico,
o corpo perfeitamente delineado e funcionalmente preciso do homem contemporâneo.
Quais seriam, então, as diretrizes às quais
este corpo responderia?
Páginas: 238
Preço Loja Virtual: R$ 45,00

A BELEZA SALVARÁ O MUNDO
Redescobrindo o homem numa era
ideológica
Gregory Wolfe
Editora: Vide Editorial
Gregory Wolfe é um professor, escritor e
editor americano bastante influente nos
dias de hoje. Seu pensamento sobre a arte
e a cultura contemporâneas apoia-se em
princípios não-ideológicos, que buscam ver
na arte a função de expressar nosso tempo
sem perder o diálogo com a tradição artística
de nossa cultura.
Páginas:396
Preço Loja Virtual: R$ 59,00

Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo,
Campinas, SP - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br

O BISPO
Cardeal Dom Carlo Maria Martini
“Desejo falar de como o bispo vive
concretamente... Pretendo exprimir algo
que dê uma imagem sua menos nebulosa e
hierática, mas viva e sem falsas pretensões”,
afirma o Cardeal Dom Carlo Maria Martini.
Ele propõe uma reflexão inédita, fruto de
sua experiência pessoal, sobre uma figura
institucional muito citada na imprensa, mas
talvez não muito conhecida.
Páginas: 64
Preço Loja Virtual: R$ 13,95
Pc Rui Barbosa, 599 - Centro, Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.br/loja/

GRANDES BATALHAS - TERMÓPILAS 480 A.C.
A Resistência dos 300
Nic Fields
Editor: Osprey Publishing
A batalha durou três dias. O objetivo era
controlar o pequeno desfiladeiro rochoso
das Termópilas. De um lado estavam os
persas. Do outro um grupo de 300 homens,
sob o comando de Leônidas, rei dos
espartanos. O resto é história, ou lenda. O
livro traz detalhes importantes para definir o
que realmente aconteceu.
Páginas: 96
Preço Loja Virtual: __
Rua General Carneiro, 441, Curitiba, PR
(41) 3264-3484
Loja Virtual: http://www.livrariadochain.com.br/
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CUIDAR DA
CASA COMUM
Chaves de leitura teológicas e pastorais da
Laudato Si’
Afonso Murad e Sinivaldo Silva Tavares (Org.)

EM QUE O
VATICANO
II MUDOU A
IGREJA
Agenor Brighenti

Esta coletânea propõe uma recepção criativa
da Encíclica Laudato Si sobre o cuidado da
casa comum. As várias contribuições em
textos curtos, didáticos, são participações
de Leonardo Boff, Agenor Brighenti, Ivo
Lesbaupin, Frei Betto, Maria Clara L. Bingemer,
Gilvander Moreira, entre outros.
Páginas: 240
Preço Loja Virtual: R$ 24,90

Cinquenta anos nos separam do Concílio
Vaticano II. Nesta caminhada histórica, o
autor pergunta: Em que o Vaticano II mudou
a Igreja? Ele responde a esta pergunta. A
renovação conciliar é "continuidade", pois
o Concílio, por mais inovador que seja, não
rompeu com a Tradição da Igreja.
Páginas: 120
Preço Loja Virtual: R$ 14,30

Rua Voluntários da Pátria 225,
Curitiba PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br

A ALMA PRECISA DE TEMPO
Verena Kast
Neste livro a autora - em vista do aceleramento
de alguns processos de vida do nosso tempo
- mostra que devemos tomar tempo para o
realmente vivo e para aquilo pelo qual vale a
pena viver, e também o que significa viver no
sentido pleno da palavra.
Páginas: 160
Preço Loja Virtual: R$ 39,00

FELICIDADE FOI-SE EMBORA?
Frei Betto, Leonardo Boff e Mario Sergio
Cortella
Felicidade foi-se embora? A tristeza não tem
fim, mas a felicidade sim? É impossível ser
feliz sozinho? Três dos mais prestigiados
autores do país se reúnem nesta obra para
falar da Felicidade, este tema que nos
inquieta. Mas com certeza neste livro você
vai encontrar uma inspiração para buscar a
felicidade.
Páginas: 136
Preço Loja Virtual: R$ 24,90

R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
Loja Virtual: www.universovozes.com.br

PÃO E CIRCO
Sociologia histórica
de um pluralismo
político
Paul Veyne e
Lineimar Pereira
Martins
Panem et circenses: por qual motivo a elite romana
organizava jogos e distribuía trigo para a plebe? Prática
diversionista? Clientelismo? Despolitização? Populismo?
Esta obra monumental de Paul Veyne reúne uma
investigação minuciosa sobre as origens dessa prática
tão comum a aristocratas e imperadores.
PÁGINAS: 784
Preço Loja Virtual: R$128,00
Praça da Sé, 108 – Térreo, São Paulo, SP
(11) 3107-2623
Loja Virtual: http://www.editoraunesp.com.br/

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)
www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316
Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR
Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco
Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda
Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
Ricardo Hoepers
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: Ricardo Hoepers
Sociais Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: Ricardo Hoepers
Teológicos Antonio Carlos da Costa Coelho
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