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Cardeal Gianfranco Ravasi veio a Curitiba em busca de diálogo, dentro do projeto ‘Átrio dos 
Gentios’, atraiu cientistas, jovens e intelectuais agnósticos, ateus e crentes, na PUCPR. Entre 

eles o astrofísico Marcelo Gleiser, professor do Dartmouth College, EUA. Presidente do Instituto 
de Engajamento Interdisciplinar, que reune cientistas norte-americanos, afirma que o diálogo é 

importante, mesmo que não haja concordância em alguns aspectos.
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Os seres humanos, ao efetuarem suas ações, pro-
movem um objetivo como o principal, aquele 
através do qual pretendem alcançar uma meta. 

Não obstante, na maioria das vezes, das ações humanas re-
sultam outros objetivos, desejáveis ou não que, como metas 
subsidiárias, alteram inúmeras situações. Não há, portanto 
que confundi-los ou colocá-los no mesmo nível de impor-
tância, sob pena de alterar a ordem legítima dos fatos. 

Como se sabe, o Direito oscila entre ciência, filosofia 
e ideologia, ao sabor dos momentos históricos ou da pre-
ferência de cada jurista, o que ressalta a fraqueza de sua 
consistência. KELSEN é um cientista do direito, MIGUEL 
REALE é um filósofo do direito, MARX é um ideólogo do 
direito, o que expressa a variedade de suas opções doutri-
nárias.

Um exemplo recente e de grande significado ideoló-
gico, foi a nomeação, pela Presidente da República, de 
Luiz Inácio Lula da Silva como chefe da Casa Civil, mesmo 
estando envolvido em situações anômalas de corrupção, 
sem ainda estar sub-judice. O ato deu início a uma série de 
processos questionando a ilegalidade da nomeação, pro-
vocando a instância final do STF para legitimar ou não o 
procedimento da Presidente.

O ministro Gilmar Mendes, em ilustrado parecer, ao 
negar a legitimidade do ato da Presidente, colocou como 
impedimento principal da nomeação o envolvimento pre-
liminar do ex-presidente em situações de inúmeros atos 
irregulares de atuação, anulando, portanto, o ato da presi-
dente Dilma Rousseff.

Ora, datíssima vênia, parece que o ministro Gilmar 
Mendes não fez a adequada separação da hierarquia pre-
sente no ato da Presidente, que tem como objetivo princi-
pal a ocupação do cargo na Casa Civil, o que ele mesmo 
reconhece como prerrogativa da Presidente. Não obstan-
te, negou o provimento, pelos supostos envolvimentos de 
Lula em atos de corrupção.

Dessa forma, nos parece que o Parecer do ministro co-
meteu um ato de capitis diminutio contra a Presidente, 
ao negar seu poder intransferível de nomeação, por livre 
escolha. A possível blindagem do ex-presidente ao se li-
vrar do juiz Sérgio Moro é, pois, motivo posterior, que não 
pode ser confundido com a prerrogativa do primeiro, o ato 
de nomeação. 

Confirma-se aqui, pois, um dos calvários do Direito, o 
fato de que, ultima ratio, as decisões jurídicas constituem 
apenas atos de vontade, como já afirmara HANS KELSEN, 
em seus esforços de racionalização do direito. Com isso, 
o perigo da ideologização do direito se manifesta, o que 
impõe distorções inexoráveis em sua legitimação.
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As precedências entre os fins
Antonio Celso Mendes (*)

O ‘ÁTRIO DOS GENTIOS’
É usual encarar as relações entre a Igreja Católica – e 

outras formas de religião – e a Ciência as piores possíveis, 
desde Galileu Galilei, que foi perseguido pela Inquisição por 
ter afirmado que a Terra girava em torno do Sol. Mas, para 
quem se aprofunda no assunto, a questão não é bem as-
sim.

O Cardeal Gianfranco Ravasi, afirma que não. “O caso 
Galileu é o caso acabado dessa mitologia; dizem que a Igre-
ja quase o matou de fome, que o colocou na cadeia, enfim, 
um monte de mentiras”.

Foi esse Cardeal que, respondendo sugestão do papa 
Bento XVI, de abrir o diálogo com “crentes e não crentes”, 
dirigindo o Conselho Pontifício para a Cultura da Santa Sé, 
criou chamado ‘Átrio dos Gentios’, evocando um fato do ju-
daísmo há dois milênios: O Templo de Jerusalém mantinha 
em sua volta uma área destinada aos ‘gentios’ (não judeus 
que simpatizavam com os judeus, ou desejavam manter di-
álogo).

O programa ‘Átrio dos Gentios’ do Cardeal Ravasi des-
tina-se a abrir diálogo sobre todos os assuntos polêmicos 
que hoje afetam as relações da Igreja com o mundo.

Foi esse programa que veio para Curitiba, no início de 
abril. Aconteceu na PUCPR. Foi o primeiro realizado no 
Brasil e abriu o diálogo com cientistas, em vários debates. 
O mais importante foi com o astrofísico brasileiro Marcelo 
Gleiser, professor de filosofia natural e de astronomia do 
Dartmouth College, EUA, respeitado em todo mundo por 
suas posições moderadas.

Ravasi também ouviu os jovens e seus questionamentos. 
E deixou claro seu interesse em entender e compreender 
esses grupos. Também deu espaço ao diálogo. Esse é o 
principal assunto deste número.

Esse mês também foi marcado pelo lançamento de um 
livro que mostra bem o inter-relacionamento social e gené-
tico das famílias brasileiras. Foi o "Memórias de Alexandre 
Queiroz", livro organizado pelas netas do personagem da 
obra, Dulce de Queiroz Piacentini e Olga Maria Krieger, 
que conta a história do patriarca de uma família que veio 
da Bahia, relacionou-se com diversas correntes migratórias 
no Paraná em Santa Catarina, tendo na árvore genealógica 
figuras ilustres da história como o primeiro governador do 
Paraná, Zacarias Gois de Vasconcelos. O artigo de Aroldo 
Murá G. Haygert transcende à biografia.

Edmilson Fabbri escreve sobre pesquisa que mostra os 
limites humanos do trabalho – nem muito, nem pouco – evo-
ca o budismo e chega à conclusão de que a verdade não 
está nos extremos.

Na área cultural, vem mais imagens que texto sobre o 
último trabalho do artista plástico Elvo Benito Damo: um gibi 
sobre a poesia de Castro Alves, “Navio Negreiro”. Detalhe, 
foi todo feito em xilogravura. O jornal traz em fotos, um pou-
co deste trabalho.

Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA

editor
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Essa afirmativa de Budha encaixa-se 
perfeitamente à uma questão que 
vem sendo discutida ultimamente 

no meio acadêmico, qual seja: trabalhar 
pouco pode ser tão prejudicial quanto tra-
balhar demais.

Num primeiro momento causou-me cer-
ta estranheza essa afirmação, porém, ven-
do a seriedade dos estudos publicados na 
Experimental Brain Research, conceituada 
revista ligada a estudos da neurociência, 
com certeza temos que parar e fazer uma 
reflexão a esse respeito.

Para uma melhor ordenação, creio que 
a conceituação do que é trabalhar demais, 
ou o que é trabalhar pouco, se faz impres-
cindível.

Existem pessoas que trabalham 12 horas 
por dia e sentem-se motivadas a trabalhar 
mais. Por outro lado, temos pessoas que 
trabalham 6 horas por dia, ou seja, a meta-
de do que àquelas e não suportariam nem 
um minuto a mais.

Que variáveis então, devem existir que 
fazem uns quererem trabalhar a mais e ou-
tros a menos? Tipos de trabalho? Remune-
ração? Ambiente? Reconhecimento? etc...

Sem dúvidas, são fatores que à primei-
ra vista seriam os determinantes. Mas, o 
que acontece então, com uma pessoa que 
tem um bom emprego, uma boa remune-
ração, um bom ambiente de trabalho e 
mesmo assim não está satisfeita e deseja 
trabalha menos, ou, ainda pior, não dese-
ja nem estar trabalhando ali? A resposta é: 
– frustração. Que leva ao tédio. Cuidado 
ao taxar essas pessoas essas pessoas como 
preguiçosas, pois James Danckert, profes-
sor de neurociências da Universidade de 
Waterloo, em Ontário no Canadá, em um 
de seus estudos, nos mostra que, o tédio 
não está associado à preguiça, mas sim, 
à profunda incapacidade de se envolver 
com o ambiente. E por que isso ocorreria? 
Muito provavelmente, e essa é minha con-
clusão, por não estar fazendo aquilo que 
realmente gostaria.

Eu já vi de garis à médicos, frustrados 
com seu trabalho. Exemplo vivo, o filho de 
um colega meu, médico, que tendo feito 
medicina por imposição do pai, após for-
mar-se, deu à ele o diploma de presente 
e disse: -Agora vou fazer o que realmente 
gosto, vou ser músico.

Trabalhar é uma necessidade. Naquilo 
que se gosta, uma dádiva!

Parece-nos, então, que a questão é, estar 
feliz ou frustrado com o que se faz. Em estan-
do feliz, 12 horas são poucas, porém, estan-
do frustrado, 6 horas são uma eternidade.

Vejamos sob a óptica comportamen-
tal pura dos extremistas, independente de 
seus trabalhos ou satisfações pessoais de 
resultados. Numa ponta os “workaholics”, 
sem férias, sem tempo para lazer, refeições 
incompletas, vida social e familiar prejudi-
cadas. Na outra ponta, pessoa com pouco 
trabalho, entediados por isso, sem ânimo 
até para as férias, sendo que sequer as de-
sejam, desmotivados para o lazer, inape-
tentes apesar de terem tempo para as re-
feições, vida social e familiar possível, mas 
não aproveitadas.

Podemos concluir, que o trabalho é uma 
questão em que, o excesso ou a falta são 
prejudiciais, e, como tudo na vida, o meio 
termo é que está ligado à boa saúde.

Finalizando, parafrasearemos Budha 
novamente, “A justa medida é o caminho 
do meio. A verdade está contida entre os 
extremos e não neles”.
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Os extremos não contêm a verdade
Edmilson Fabbri (*)
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Ao final da leitura de 245 páginas 
do livro-álbum - assim denomi-
nado por sua especial identidade 

gráfica e dimensões de livro-de-arte (aque-
le que colocamos sobre as mesas para fácil 
acesso de todos) - a sensação que tenho é 
de plenitude espiritual.

Isso vem por conta do quanto redes-
cubro partes do Brasil de sempre, depois 
de imergir em "Memórias de Alexandre 
Queiroz", livro organizado pelas netas do 
personagem da obra, Dulce de Queiroz 
Piacentini e Olga Maria Krieger.

O livro leva a me reencontrar com um 
Brasil profundo, baiano nas origens, um 
tanto colonial, um tanto luso, um pouco 
barroco em parte de suas paisagens físicas 
e humanas. É um Brasil que não está nos 
folhetins, nas novelas e nas chamadas redes 
sociais e, por isso mesmo, profundamente 
reconfortante e identificador de nós mes-
mos, de nossas ancestralidades, localizan-
do-se também, em boa parte, e com nova 
configuração, no Sul, em Santa Catarina. 
Pois em Joaçaba, SC, com Alexandre Mu-
niz de Queiroz nasce uma nova e exemplar 
descendência, na qual italianos, alemães, 
russos, ucranianos, e outros "barriga-verde" 
misturam-se à baianidade da gente de Va-
lença; gente de matrizes tipicamente brasi-
leiras montadas a partir do Brasil Colônia.

GENEALOGIA BRASILEIRA
A obra me gratifica muito: investe na 

Genealogia, um dos ramos mais maltrata-
dos da História, no Brasil, país que não se 
preocupa com a sua ancestralidade, com 
a identidade da Nação, com o DNA físi-
co e psicológico dos seres humanos que 
a formam. O que não é exatamente uma 
surpresa nesse país onde a educação de 
qualidade é ainda privilégio de poucos, 
daqueles que conseguem superar muitas 
barreiras, sobretudo econômicas, para fir-

mar-se no direito à plena cidadania.
Seríamos frutos, pois, de equívocos. O 

primeiro deles, de nos desinteressarmos 
por nossas raízes, um desinteresse que re-
velou desleixo conosco mesmos, no pas-
sado, e se mantém no presente.

Não tenho dificuldades em afirmar que 
esse trabalho centrado na Ciência auxi-
liar da História, enriquece sobremaneira a 
Genealogia Brasileira. O livro tem fôlego 
intelectual, é também obra de amor, mas 
especialmente um "serviço braçal" pelo 
esforço que deve ter significado sua con-

clusão. E mais: é contribuição inestimável 
às poucas instituições privadas e públicas 
que trabalham a árvore genealógica da na-
cionalidade.

"BATISMO PELOS MORTOS"
Eu diria, mesmo, que o livro das netas 

de Alexandre constitui imensurável contri-
buição às poucas iniciativas brasileiras de 

levantamento genealógico. Uma das exce-
ções é o trabalho dos Mórmons, de iden-
tificar genealogia em busca de elementos 
para o chamado "batismo pelos mortos", e 
partir do qual já se configuram nítidas pe-
gadas de nossos ancestrais. Os Mórmons, 
norte-americanos na origem, têm o mais 

precioso levantamento genealógico do 
país.

Não louvo essa contribuição movido 
pela amizade que cultivo com parte da 
ampla família Queiroz, especialmente os 
irmãos Luiz Fernando de Queiroz e Maria 
Tereza Piacentini de Queiroz, que já fo-
ram personagens de meu livro Vozes do 
Paraná. A verdade é que a variada genea-

logia dessa rica estirpe baiana, registrada a 
partir do patriarca Enéas Vasconcellos de 
Queiroz, é toda uma preciosidade.

Os seus desdobramentos estão hoje 
presentes em boa parte do Brasil (e exte-
rior): são os descendentes de Enéas Vas-
concellos de Queiroz/Alexandre Muniz de 
Queiroz. Eles são muitas centenas, com 
impressionante presença bem qualificada 
em múltiplos campos da vida brasileira. 
É gente que, se por um lado está preocu-
pada em formar currículo, muito mais do 
que isso se preocupa em construir uma 
produtiva história de vida no país. E com 
exemplaridade.

CAVALHEIRO RARO
Alexandre, a personagem central da 

obra, eu o conheci; chegou a defender 
uma causa cível minha em fórum de São 
Paulo, quando ele morava na Capital pau-
lista. O mínimo que posso dizer de nossos 
contatos é que se tratava de um cavalheiro, 
coisa já rara naqueles anos 70/80, além de 
um profissional com largo saber jurídico. 
Precisaria dizer mais?

Dizer que o "Dr. Queiroz" – como as-
sim era conhecido em Joaçaba e em toda 
Santa Catarina – foi um ser humano raro, 
dessas personalidades singulares, é pouco. 
Prefiro mesmo é deambular, como leitor 
atento, pelo universo de crenças, certezas, 
habilidades, paixões e motivações que re-
sultaram na construção dessa personalida-
de envolvente, e de seus descendentes.

Assim, não tenho dificuldade em ga-
rantir que Alexandre Muniz de Queiroz 
deixou bem claras suas marcas, em suas 

A ilustre 
casa dos 
Queiroz:

Aroldo Murá G. Haygert (*)

“Dizer que o “Dr. Queiroz” – como assim era conhecido em 
Joaçaba e em toda Santa Catarina – foi um ser humano raro, 
dessas personalidades singulares, é pouco. Prefiro mesmo é 

deambular, como leitor atento, pelo universo de crenças, certezas, 
habilidades, paixões e motivações que resultaram na construção 

dessa personalidade envolvente, e de seus descendentes.”

“O livro leva a me reencontrar com um Brasil profundo, 
baiano nas origens, um tanto colonial, um tanto luso, um 
pouco barroco em parte de suas paisagens físicas e humanas. 
É um Brasil que não está nos folhetins, nas novelas e nas 
chamadas redes sociais e, por isso mesmo, profundamente 
reconfortante e identificador de nós mesmos, de nossas 
ancestralidades, ...”

da Bahia ao Paraná  
de Zacharias

Capa do livro sobre Alexandre Muniz de Queiroz
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andanças, em pelo menos dois Estados, a 
Bahia, da sua Valença natal – e onde tudo 
começou para o clã dos Queiroz – e Santa 
Catarina, onde se fixou, ao lado da cata-
rinense Dulce, para semear seres huma-
nos e sabedorias de uma boa estirpe. Deu 
continuidade, assim, à família baiana com 
a qual tudo começou, e onde diviso laços 
sanguíneos, já no século 19, com o Paraná, 
na figura histórica de Zacharias de Goes 
e Vasconcellos, o primeiro presidente da 
Província do Paraná, em 1853.

POLÍTICO E PROFESSOR
Na terra ‘barriga verde’ Alexandre pôde 

expor ao julgamento de seus concidadãos 
o quão múltiplo o advogado, outrora pro-
motor baiano, seria na vida catarinense.

Em SC foi membro do ministério públi-
co, professor secundário e universitário, ve-
reador por 3 mandatos, líder de clubes de 
serviço, político voltado de corpo e alma 
à sua comunidade, educador universitário, 
advogado, criador da OAB-Joaçaba, es-

portista, animador de enormes empreendi-
mentos culturais e enxadrista...

A propósito: um dia ele declarou, em 
bom som, que o xadrez era sua maior pai-
xão... quase sem limites.

Surpreendo-me quando descubro nesse 
homem conservador – mas não reacioná-
rio – seu profundo envolvimento com o 
esporte, sendo criador dos Jogos Abertos 
de Santa Catarina. E mais, foi não apenas 
criador de clube e federação de enxadristas 
na cidade e no Estado: chegou a vencer um 
grande mestre do xadrez internacional, em 
eslavo a quem Alexandre desafiara...

MEMORIALISTA
Eis um exemplo de quanto esse Alexandre 

podia surpreender: nos 50 anos de Joaçaba, 
a cidade que adotou como sua, ele venceu 
barreiras, muitas, e lançou um álbum histó-
rico, documentando em texto e material ico-
nográfico os passos dados pela cidade rumo 
à sua emancipação, até se tornar referencial 
no Oeste catarinense. Isso pode parecer sim-

ples nos dias de hoje, mas não foi naqueles 
dias de limitados recursos de toda ordem, es-
pecialmente os gráficos e de documentação, 
sem tempos não digitais.

Para mim, só esse espírito de documen-
tarista, como o do "Dr. Queiroz", num país 
sem memória, já é definidor de uma alma 
exponencial, com larga visão abrangente e 
de responsabilidade social com o futuro.

O álbum foi apenas um exemplo de 
liderança que ele exercia com "naturali-
dade", sem imposições, sem julgamentos, 
com o notável dom de convencimento que 
sua atitude respeitosa garantia.

A leitura do livro organizado pelas netas 
– com apoio de centenas de familiares - me 
indica ainda que ele era 'o fiel no pouco' ("in 
pauca fideles") e assim garantia o muito -; 
mas também era o homem que encarnava de 
forma decidida o mandamento neotestamen-
tário – "seja teu sim, sim; teu não, não".

HOMEM DE FÉ
No decorrer das páginas vou descobrin-

do características humanistas e cristãs mui-
to fortes nesse homem, como, por exemplo, 
quando escreve uma longa carta, explican-
do a um dos seus filhos (que depois seria 
reitor da Universidade de Santa Catarina) 
porque ele tinha forte crença no Criador.

Não faz pregações vãs, não contesta o 
ateu (ou agnóstico?). Diz o porquê de sua fé, 
admitindo que o filho estaria passando por 
momentos de dúvidas comuns à juventude.

Mas se manteve, em tudo fiel no muito, 
na defesa do transcendental.

Tenho para comigo que essa fé de Ale-
xandre confirma aquilo que um dia escre-
veu o filósofo francês Emile Duckheimer. 
Esse estudioso do fenômeno religioso, 
quando analisa as formas elementares de 
religião identificadas na Austrália, ponti-
fica: "o homem de fé é um homem mais 
forte..."

Ao interromper por minutos a leitura so-
bre Alexandre Queiroz, vou confirmando, 
cá comigo, a sabedoria de um velho adá-
gio judaico, coisas do Antigo Testamento, 
e depois repetido por Jesus Cristo: "Pela ár-
vore conhecereis os frutos..."

Alexandre sempre teve pedigree. Mas não 
correu atrás de fortunas materiais; no entan-
to, viveu uma vida muito confortável, alar-
gou sua visão de mundos em roteiros inter-
nacionais, sempre acompanhado dos seus, a 
quem ia transmitindo sua pedagogia de vida 
em viagens que nada tinham a ver com essa 
corrida maluca pelos shoppings e os parques 
temáticos, as quais hoje enlouquecem os via-
jantes tupiniquins no exterior.

Afinal, o sobrinho-bisneto de Zacharias 
de Goes Vasconcellos tinha mesmo de se 
marcar por outras tonalidades, como os 
grandes voos do xadrez, e ser fiel à herança 
recebida do patriarca Enéas Vasconcellos 
de Queiroz.

Mais não relato – como, por exemplo, as 
máximas de Alexandre de Queiroz – por-
que acho que o leitor tem a 'obrigação' de 
descobri-las e, se possível, assumi-las.

* AROLDO MURÁ G.HAYGERT 
é jornalista; presidente do Insti-
tuto Ciência e Fé de Curitiba; au-
tor da coleção Vozes do Paraná 

- Retratos de paranaenses (já no 
7º Volume).
E-mail: aroldo@ciênciaefe.org.br

As organizadoras Dulce de Queiroz Piacentini e Olga Maria Krieger com familiares e colaboradores (da esquerda: Maria Tereza de Queiroz 
Piacentini, Luise de Queiroz Maliska, Luiz Fernando Queiroz, Dulce, Olga e Jéssica Petersen)
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Para Gleiser o ateísmo é um método incon-
sistente pois trata-se de “acreditar em não 
acreditar”.

Já Ravasi, segundo o diretor do Instituto 
Ciência e Fé da PUCPR, Fabiano Incerti, 
“falou no sentido de buscar a unidade, o 
diálogo”. Para o cardeal não há um en-
contro se não houver um debate mais am-
plo pelo que se entende por humanidade. 
Esse diálogo é aberto ao transcendente. Ele 
abordou vários pontos, como por exemplo, 
de que a partir das primeiras expressões das 
cavernas até à poesia mais elaborada existe 
a fome, vontade, do infinito. “Foi, de algu-
ma forma, o mesmo que o Gleiser falou. 
Assim a singularidade humana é a essência 
do universo”, foi o que Ravasi defendeu. 
“A partir do conhecimento empírico, as 
ciências humanas, as artes, a cultura, são 
expressões de uma humanidade que bus-
ca. A gente não deve fechar essas portas. 
Pelo contrário deve-se fazer um exercício 
de abertura dessas fronteiras”, completou 
Incerti.

JOVENS E A FAMÍLIA
Mas o ‘Átrio dos Gentios’ não foi orga-

nizado para ser apenas um debate. Hou-
ve um encontro de Ravasi com os jovens, 

onde foram discutidos temas do cotidiano. 
Um deles, o primeiro a ser abordado, foi a 
formação da família. Hoje, segundo os jo-
vens, a composição da família tradicional 
não existe mais na prática. Mas o cardeal 

preferiu, num claro exemplo de conserva-
dorismo, discorrer sobre o ‘amor’, essência 
da família. Falou em elos, ou anéis. O pri-
meiro é a existência na relação da sexuali-
dade, que muitas vezes parte para o exces-

Igreja Católica busca diálogo e 
compreensão

Cardeal Gianfranco Ravasi 
veio a Curitiba em busca 

de diálogo, dentro do 
projeto ‘Átrio dos Gentios’, 
atraiu cientistas, jovens e 

intelectuais agnósticos, ateus 
e crentes, na PUCPR

Odailson Elmar Spada (*)

Curitiba, através da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná 
(PUCPR), foi a cidade escolhida 

para sediar, pela primeira vez no Brasil, um 
evento do programa de diálogo entre ‘cren-
tes e não crentes’, conhecido pelo nome de 
‘Átrio dos Gentios’, promovido pelo cardeal 
Gianfranco Ravasi, presidente do Conselho 
Pontifício para a Cultura da Santa Sé. O en-
contro ocorreu na PUCPR nos dias 11 a 13 
de abril, tendo como organizador o Institu-
to Ciência e Fé da PUCPR, com apoio da 
Conferência Nacional dos Bispos no Brasil 
(CNBB) e a Arquidiocese de Curitiba.

O programa foi criado a partir de um dis-
curso de Bento XVI, em 2009, à Cúria, que 
pedia para se abrir diálogo com crentes e 
não crentes. O papa Francisco I ratificou 
esse desejo. Em 2011, o cardeal Ravasi deu 
início ao ‘Átrio dos Gentios’, uma alusão 
ao pátio dos gentios que existia no Templo 
de Jerusalém, na época de Cristo, onde os 
não judeus poderiam aprender, acompa-
nhar e debater o judaísmo. Ele vem, então, 
promovendo reuniões em diversas partes 
do mundo, abordando temas polêmicos na 
tentativa de aumentar o diálogo e diminuir 
abismos entre crenças religiosas e entre a 
igreja e os meios científicos e filosóficos 
materialistas.

Em Curitiba, o tema básico foi “Deus, 
Cosmos, Humanidade: um diálogo de fron-
teiras” e teve como ponto algo o diálogo 
entre o astrofísico Marcelo Gleiser, profes-
sor de filosofia natural e de astronomia do 
Dartmouth College, EUA, e o cardeal Ra-
vasi. O encontro aconteceu no Tuca, teatro 
da PUCPR, que esteve lotado na noite de 
segunda-feira, 11 de abril.

DIÁLOGO E UNIDADE
Para Marcelo Gleiser o ‘Átrio dos Gen-

tios’ é um espaço adequado para a cons-
trução do diálogo entre a ciência e a Fé, na 
complementariedade dos diversos saberes. 
Neste aspecto abordou que o ser humano é 
paradoxo e possui uma existência finita no 
Planeta, modo este que se repete em todos 
os seres vivos, “há um ciclo de criação e 
destruição do Universo e nós somos parte 
dele. Uma das grandes indagações do ser 
humano é entender de onde nós viemos, 
por que nós estamos aqui, qual o sentido 
de nossa existência”.

O Astrofísico defendeu ainda a exclusi-
vidade do ser humano no Universo, “po-
dem existir outros seres extraterrestes, mas 
seres humanos só existimos nós”, pontuou 
ao defender que a ciência não consegue 
“desprovar” o que não podemos ver, e que 
só pode provar o que é observado por nós. 

O cardeal Ravasi, acompanhado do Secretário Geral da CNBB, Leonardo Ulrich Steiner, 
responde e dialoga com jovens

Os componentes da mesa, no diálogo do ‘Átrio dos gentios’ foram Bortolo Valle, professor do programa de Filosofia da PUCPR; Márcio 
Campos, editor de Oppinião da Gazenta do Povo; Marcelo Gleiser, um dos palestrantes, astrofísico e professor do Dartmouth College, EUA; 
Cardeal Gianfranco Ravasi, outro palestrante, presidente do Pontifício Conselho para Cultura, Vaticano; Kleber Candiotto, Decano da Escola de 
Educação e Humanidades da PUCPR; e Fabiano Incert, Diretor do Instituto Ciência e Fé da PUCPR, um dos organizadores do evento.
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O Cardeal italiano Gianfranco Ravasi, 
falou logo depois do astrofísico Marcelo 
Gleiser, no ‘Átrio dos Gentios’, realizado 
no dia 11 de abril, na PUCPR, Curitiba. 
Iniciou apontando a necessidade do res-
peito à ciência e que a realidade humana 
compreende a dimensão experimental. 
Para o Cardeal a necessidade da conso-
nância entre a ciência e fé é fundamental 
na existência humana, “essa nova possi-
bilidade foi oferecida por meio do ‘Átrio 
dos Gentios’, um momento aberto para o 
diálogo”.

Ele empenhou ali todo o seu conhe-
cimento e experiência para não cair em 
mera discussão, mas em promover o di-
álogo. Ravasi é presidente do Pontifício 
Conselho para a Cultura da Santa Sé, 
especialista em Oriente Médio e Islã. 
Atuou em escavações arqueológicas na 
Turquia, na Jordânia, na Síria e no Ira-
que. Fez doutorado em Bíblia no Ponti-
fício instituto Bíblico. Em suas palestras 
sobre arte, ciência e cultura mostra seu 
vasto conhecimento do saber, utilizan-
do referências de Santo Agostinho, Isaac 

Newton, Vladimir Nabokov e outros.
Ravasi expos um contexto históri-

co pontuando a necessidade de outros 
canais de conhecimento e defendendo 
que o conhecimento é pluralista, “exis-
tem muitos movimentos que se compor-
tam de modo fundamentalista quando 
queríamos pegar as leituras clássicas 

para tomá-las como linha”, explicou.
Ciência e fé se interessam pelas mes-

mas coisas, mas cada qual têm diferentes 
conhecimentos que se cruzam, “é preciso 
reconhecer que existem magistérios diver-
sos e que por isso a ciência não pode ser 
colocada sobre a fé, ambas não podem ser 
colocadas uma sobre a outra”, defendeu 
o Cardeal ao reforçar que a ciência pre-
cisa da Igreja para entender determinados 
mistérios, assim como para a Igreja é im-
portante no conceito da evolução trazido 
pela ciência.

Ao defender esse diálogo, Ravasi pon-
tuou que é inaceitável que todos quei-
ram crer em tudo o que diz a Bíblia, 
pois é necessária a interpretação. “Glei-
ser falou da importância das perguntas. 
Para se fazer muitas perguntas é preciso 
ser um gênio, pois elas sempre devem 
ir além, como as crianças quando es-
tão descobrindo o porquê das coisas”, 
defendeu Ravasi. “Que essa mesma hu-
mildade que Gleiser testemunhou hoje 
seja também a humildade da ciência”, 
completou.

O cientista Marcelo Gleiser não se in-
timidou, nem radicalizou posições, frente 
a posições defendidas pelas tradições re-
ligiosas, ao enfrentar o cardeal Gianfran-
co Ravasi, no ‘Átrio dos Gentios’. Mesmo 
sendo um não crente, ele se importou com 
o diálogo entre ciência e religião. Seus ob-
jetivos foram claros, ao críticar o ateísmo 
militante e o princípio antrópico.

Professor de filosofia natural e de as-
tronomia do Dartmouth College, EUA, 
onde leciona deste 1991, graduou-se em 
física Na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro, obteve o mestrado na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
o doutorado no King’s College da Univer-
sidade de Londres, Reio Unido. Realizou 
pesquisas de pós-doutorado no Fermilab e 
na Universidade da Califórnia, em Santa 
Barbara, ambos nos EUA. Publicou mais 
de 80 artigos científicos. É membro da So-
ciedade de Física Americana e da Socie-
dade Internacional para o Estado da Ori-
gem da Vida.

Sua disposição em levar avante esse 
diálogo, como resposta ao esforço do 
cardeal Ravasi no ‘Átrio dos Gentios’, se 
traduz no projeto de criar o Instituto de En-
gajamento Interdisciplinar em Dartmouth 
(ICE), cujo objetivo é promover diálogos 
públicos em grandes cidades americanas 

com cientistas, humanistas, líderes espiri-
tuais. Deve entrar em atividade em julho e 
o site é: http://ice.dartmouth.edu/. O pri-
meiro debate, em Nova York, será entre o 
neurocientista Antonio Damasio e o filó-
sofo David Chalmers.

Sua posição contra o ateísmo militante 
e radical é que isso foge à lógica científica. 
Em entrevista ao jornalista Márcio Antonio 
Campos, do blog Tubo de Ensaio (Gazeta 
do Povo), que fez parte da mesa modera-
dora do encontro, Gleiser afirmou: “Nin-
guém ganha nada com a violência verbal, 

com o abuso, com a falta de humildade e 
de compreensão. Isso é, talvez, algo que 
esses militantes ateístas possam aprender 
com alguns líderes religiosos: não apenas 
a respeitar as diferenças de opinião, mas 
também a compartilhar o conhecimento 
humano de uma forma mais humilde. Há 
uma posição militante, radical – eu diria 
‘evangélica’ – do ateísmo dos ‘quatro ca-
valeiros do apocalipse’ [Richard Dawkins, 
Daniel Dennett, Sam Harris e o falecido 
Christopher Hitchens]. O ateísmo, se ele é 
definido daquela forma radical, é o “acre-
ditar em não acreditar”. Isso é uma incon-
sistência lógica que vai contra a definição 
do método científico, que é obter – ou 
tentar obter – alguma evidência empírica 
para basear seus argumentos. Acreditar 
em não acreditar é destruir imediatamen-
te qualquer esperança de uma evidência 
empírica, é repetir o erro que você está 
criticando”.

Gleiser afirma que “a ciência não con-
segue ‘desprovar’ a existência de algo; ela 
só é capaz de comprovar a existência. Esse 
tipo de argumento do ateísmo militan-
te cientificamente não faz sentido. Você 
pode dizer, como Carl Sagan dizia, acho 
que citando um antropólogo da UCLA, 
que ‘ausência de evidência não é evidên-
cia de ausência’”.

Uma voz moderada no diálogo ciência e fé
O astrofísico Marcelo Gleiser diz que é preciso fé para afirmar que Deus não existe

Marcelo Gleiser

“Ciência não pode ser colocada sobre a fé”
Cardeal Gianfranco Ravasi afirma que há necessidade de consonância entre ciência e fé. 

Por isso se abre o diálogo

Cardeal Gianfranco Ravasi

* ODAILSON ELMAR SPADA é 
jornalista, editor do jornal Universi-
dade Ciência e Fé.

oda.spada@gmail.com

so. No entanto é um elemento fundamental 
na formação da família. O segundo é a 
descoberta da beleza, não só física. Tem 
mais alguma coisa, transcendental. Então 
vem o terceiro, o amor, que se manifesta 
pela doação total de si mesmo para a pes-
soa amada. Assim, o cardeal deixou para 
os jovens a definição de que tipo de família 
é a melhor.

Nas questões de ciência, o ‘Átrio dos 
Gentios’ trouxe outros debates fundamen-
tais, como o que aconteceu no primeiro 
dia do evento. O tema foi “Ciência no Tri-
bunal: Estamos mais pertos de Deus?” Uma 
reflexão sobre os cientistas e filósofos na 
história e a crença. Muitos acreditam que 
não é necessário abandonar a ciência para 
encartar-se com o mistério do cosmos. 
Também não é necessário abandonar a fé 
para mergulhar na investigação astronômi-
ca. Das teorias mais sólidas às teses ainda 
em construção nos levam para mais perto 
de Deus? Dois foram os palestrantes: Ale-
xandre Zabot, doutro em Física, professor 
de Física, Matemática e Astrofísica na Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, Cam-
pus Joinville, e Marcelo Távora Mira, dou-
tor em Bioquímica/Genética Molecular, 
professor do Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Saúde da PUCPR.

QUESTÕES ESSENCIAIS
No dia 12 de abril o tema foi “Transcen-

dência, Tecnologia e Novas Fronteiras do 
Conhecimento”. No debate, o escritor Luli 
Radfahrer, professor e doutor em Comuni-
cação Digital da Escola de Comunicação 
e Artes da USP, falou sobre a relação en-
tre espiritualidade e tecnologia. Já Isabela 
Noronha, escritora e jornalista destacou 
que o Conhecimento, principalmente nas 
áreas de biotecnologia, energia nuclear e 
informática tem dado domínio aos que os 
detém sobre o ser humano.

Já no último dia foram reunidos, para 
discutir “Utopia e transcendência na po-
esia e na literatura brasileira”, os escri-
tores Cristóvão Tezza e Marcelo Coelho. 
Tezza salientou que é preciso estar aber-
to à tolerância para transcender aquilo 
que se escreve. “A literatura toca em vá-
rios pontos, como realidade, jornalismo 
e religião, mas não se fecha em nenhum 
deles”.

Para Fabiano Incerti, esses temas servi-
ram, no mínimo para despertar questões es-
senciais do ser humano. “Acreditamos que 
estes temas nos instigam a perguntar sobre 
as possibilidades de aproximação dessas 
três dimensões essenciais para nossa exis-
tência; questões que em algum momento 
da vida temos coragem de fazer para nós 
mesmos”.
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A realização do ‘Átrio dos Gen-
tios’ na Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR), o 

primeiro realizado no Brasil, foi um marco 
no reconhecimento da universidade e de 
Curitiba, como um centro de Conhecimen-
to respeitado.

Em entrevistas exclusivas ao jornal 
Universidade Ciência e fé de Curitiba, o 
Arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio 
Peruzzo; o Reitor da PUCPR, Waldemi-
ro Gremski; e o professor Fabiano Incerti, 
diretor do Instituto Ciência e Fé da PUC-
PR, foi salientado o destaque e preferência 
dada pelas autoridades da igreja no Brasil 
e Vaticano.

Essas são as declarações mais importantes:

A PUCPR acabou sendo escolhida para 
receber o “Átrio dos Gentios”, única do 
Brasil até o momento. O que significa isso 
para a PUC?

Reitor Waldemiro Gremski: Em primei-
ro lugar está claro que é uma honra. O 
‘Átrio dos Gentios’ veio ao Brasil, à Curi-
tiba e à PUCPR. Na verdade, tivemos que 
fazer um trabalho junto à Prefeitura de 
Cultura do Vaticano (Pontifício Conselho 
para a Cultura), no sentido de lhes mostrar 
que tínhamos competência, qualidade, en-
fim tínhamos pessoas para podermos dar 
conta do recado. O segundo aspecto é 
que estamos tentando realmente construir 
uma universidade plural, que quer colocar 

o evangelho a serviço do ser humano na 
sua totalidade. Em terceiro lugar queremos 
atender o desafio de Bento XVI, quando no 
Natal de 2009 ele reuniu a Cúria e disse: 
“nós precisamos ampliar o Vaticano II, que 
inicialmente previa o encontro dos cristãos 
com os não cristãos. Vamos encontrar os 
crentes com os não crentes. Vamos colocar 
os dois lados juntos, para discutirem, para 
se olharem e para encontrarem uma vida 
comum como Deus quer”. Esse foi a nossa 
luta e acho que valeu a pena.

Trazer esse evento para cá. Uma discus-
são sobre ciência e fé. O ‘Átrio dos Gen-
tios’. O que significou para Curitiba, que 
foi eleita para ser a primeira a receber um 
evento dessa magnitude?

Arcebispo Dom José Antônio Peruzzo: 
Ouvir Marcelo Gleiser, ou lê-lo, é fácil per-
ceber um profundo conhecedor da ciência 
que tem respeito por outras verdades hu-
manas que lhe foge aos domínios, mas que 
ele que alguma maneira os experimenta. Aí 
está o cientista. Ouvir o Cardeal Ravasi falar 
de sua experiência de fé. Não pretendendo 
assenhorear-se da verdade, mas querendo 
dizer que há muitas possibilidades para 
que o humano perceba-se pequeno, mas 
uma pequenez nobre porque é capaz ou-
vir, de se deixar ensinar. Parece que não é 
preciso imaginar convencimentos por força 
da ciência ou da religião, mas a humilda-
de que quem se deixa ensinar por formas 

diferentes para falar da grandeza humana, 
a capacidade de conhecer e amar. É fácil 
perceber isso. O que significa para a nossa 
PUC e para Curitiba. É interessante registrar 
que a PUC foi procurada pela CNBB. Ela 
precisava de uma universidade, onde esse 
“Átrio dos Gentios” pudesse ser realizado. 
A proposta apresentada ao Pontifício Con-
selho para a Cultura foi a PUC. Isso não 
significa uma espécie de exibicionismo 
universitário, mas de humildade que inter-
pela. Se somos capazes de fazer desse lu-
gar, um lugar de diálogo entre ciência e fé, 
que todos os que buscam a verdade, cren-

A importância do ‘Átrio dos Gentios’ em Curitiba e PUCPR
A escolha de Curitiba e da PUCPR na voz do Arcebispo Peruzzo e do reitor Waldemiro Gremski

do ou não, encontrem aqui o seu ambiente 
de convivência respeitosa e, onde houver 
respeito e ouvidos alargados para ouvir o 
modo do outro receber a verdade, onde 
houver isso, a universidade não se tornaria 
um lugar de partilha de conhecimento, mas 
também de partilha de humildades.

O Instituto Ciência e Fé da PUCPR foi 
encarregado da organização desse “Átrio 
dos Gentios”. Que análise pode ser feita 
do evento, incluindo a presença do Carde-
al Ravasi, e a sua repercussão?

Professor Fabiano Incerti: A avaliação 
está sendo ótima. É um projeto muito or-
gânico pela natureza toda dele. Não só a 
presença do Ravasi, mas a proposta é con-
sistente. Logo que começou apresentou re-
sultados visíveis, à medida que as pessoas 
vão se integrando ao processo, vão enten-
dendo, as inscrições ampliaram, o interes-
se das pessoas pelos debates, pelos encon-
tros. Isso parece que é resultado também 
da nossa organização, pois o evento, em 
cada parte do mundo organiza que formas 
diferentes, não tem méritos menores ou 
maiores, mas o próprio projeto tem nature-
za consistente.

Há uma tentativa de diálogo entre a 
Igreja e cientistas. Nesse projeto nota-se 
abertura maior para esse diálogo. O que 
se espera disso?

Professor Fabiano Incerti: Creio que 
sim. Em conversa com Ravasi, nesses dias, 
deu para perceber avanços, mas são cami-
nhos muito lentos de mudanças de concep-
ção de aberturas, de novas formas de ver 
o mundo. O próprio encontro de Marcelo 
Gleiser, que é agnóstico e de origem judai-
ca, com o cardeal é um sinal de abertura. 
A gente vê muitos pontos de convergência. 
Não se concorda em tudo. Há pontos nos 
quais há necessidade de mais conversa. 
Por exemplo, sobre o mistério. Um cardeal 
e um agnóstico falando de alguma forma 
algo sobre mistério, interessa aos dois. Cla-
ro que não é com todos que acontece essa 
abertura. Nem cientistas agnósticos, nem 
cristãos católicos. Essa forma de exercício 
(Átrio dos Gentios) dá oportunidade para 
abertura das duas partes. É uma coisa lenta, 
mas os sinais são muito visíveis.

O Arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo; o Reitor da PUCPR, Waldemiro Gremski; e o Cardeal Gianfranco Ravasi, na abertura do evento

Descerramento da placa comemorativa, marco da realização do ‘Átrio dos Gentios’
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A PUCPR concedeu o título de Doutor 
Honoris Causa ao Cardeal italiano Gian-
franco Ravasi, presidente do Pontifício 
Conselho para a Cultura no Vaticano. A 
sessão solene, que aconteceu na Bibliote-
ca da Universidade, faz parte das ativida-
des do ‘Átrio dos Gentios’, maior evento 
promovido pelo Vaticano para debater 
a ciência, a cultura e a fé, ocorrido nos 
dias 11 a 13 de abril, na PUCPR, Curitiba. 
Após a cerimônia, o Cardeal participou de 
uma conferência para os professores da 
Instituição.

A concessão do título Honoris Causa foi 
outorgada por unanimidade no início de 
março após proposta do Instituto Ciência 
e Fé da PUCPR. O título constitui a mais 
alta dignidade acadêmica, que apenas 
uma instituição universitária pode outor-
gar a personalidades com relevantes servi-
ços prestados a educação, artes, cultura e 
Igreja. Este é o 14º título que Ravasi recebe 
e o primeiro título recebido por uma uni-
versidade brasileira.

Durante a cerimônia, o reitor da PU-
CPR, Waldemiro Gremski, lembrou que 
o Cardeal Ravasi é uma das personalida-
des mais importantes da arte e da cultura 
no meio eclesiástico. Também destacou 
a extensa obra literária de Ravasi, com 
mais de 150 títulos, e seu contato com 
os jovens. “Apaixonado por novas mí-

dias, Gianfranco Ravasi acredita que o 
Evangelho deve ser propagado para o 
mundo, seja ele virtual ou não. Além 
disso, é o principal responsável pelo di-
álogo com os jovens e com aqueles que 
não creem. Por isso, é uma honra tê-lo 
aqui”, ressaltou.

O discurso do Cardeal foi de gratidão: 
“o que eu espero é expressar a emoção 
de dialogar com vocês. Receber o título 

de Doutor Honoris Causa me faz recordar 
dos meus tempos de Universidade, tanto 
como professor quanto como aluno, onde 
há essa atmosfera de amizade, fraterni-
dade e família. Esta láurea também me 
emociona. Aqui, com vocês, eu conheci 
a multiplicidade das cores culturais e espi-
rituais. Aqui eu quero construir um diálo-
go”, concluiu.

Já receberam o título de Doutor Ho-

noris Causa nomes como a médica pe-
diatra e sanitarista, Zilda Arns Neumann; 
o Teólogo, Arcebispo Anglicano da Ci-
dade do Cabo e prêmio Nobel da Paz, 
Desmond Mpilo Tutu; e o Teólogo do 
Concílio Vaticano II, autor de teses e 
trabalhos universalmente consagrados, 
Ministro Geral da Ordem dos Frades 
Menores, Frei Constantino Koser, entre 
outros nomes.

Cardeal Gianfranco Ravasi recebe título de 
Doutor Honoris Causa

Concessão fez parte das 
atividades do Átrio dos 

Gentios

O Cardeal Gianfranco Ravasi recebeu o título Honoris Causa da PUCPR das mãos do reitor Waldemiro Grenski
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Meu amigo Elvo Benito Damo, personagem, do meu livro Vozes do Paraná, volume 7, lançado ano passado, continua o primeiro dentre e os escultores e gravadores 
do Paraná. Especialmente agora, quando se prepara para lançar o seu gibi calcado no tema "Navio Negreiro", do poema de Castro Alves.

O gibi, seu velho sonho de infância, como ele me diz em curta mensagem, é uma das preciosidades das artes plásticas paranaenses que terá mesmo de ser guardado.
A noção desse momento precioso para quem se vincula às artes plásticas locais é importantíssimo.

O detalhe é que o gibi foi feito todo à base do formão, com matrizes de madeira (xilogravura). São 207 tábuas (as placas destinadas à impressão).
O lançamento ocorreu em 25 de abril, no Centro Paranaense Feminino de Cultura.

O gibi de Elvo: 
“Navio Negreiro”

Aroldo Murá G. Haygert (*)

Elvo, em 
seu ateliê, 
trabalhando 
a madeira; e 
as primeiras 
provas do gibí 
em xilogravura.
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www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

"Em vez de trilhar a solução mais rápi-
da e fácil de fazer as ilustrações em papel, 
Elvo optou pela xilogravura, a arte que une 
as habilidades de artesanato e desenho, e 
entalhou uma a uma as 207 matrizes das 
xilos - sem contar as que foram refeitas por 
não terem saído como o artista desejava."

Castro Alves e Tex Willer num mesmo 
trabalho parece meio estranho, e só mes-
mo um artista como Elvo Benito Damo 
conseguiria ilustrar uma das grandes obras 
do Poeta dos Escravos usando como refe-
rências cenários do Velho Oeste do mais 
longevo dos caubóis dos quadrinhos. Ca-
tarinense da cidade de Caçador, Elvo cres-
ceu em meio às artes, desenhando, decla-
mando poesias, atuando em teatro infantil 
e frequentando cinema - e, independente 
do filme que passava, a festa já começa-
va fora do cinema, trocando gibis, coisa 
comum e divertida para quem foi criança 
nos anos Cinquenta a Setenta, como nós.

PRIMEIRA OBRA
Aos dezenove anos de idade, em 1967, 

durante o serviço militar em Palmas-PR, 
Elvo fez o seu primeiro trabalho em xilo-
gravura ao participar do programa É Tem-
po de Cultura, do governo do Estado e, 
dois anos depois, começou a estudar Belas 
Artes em Curitiba, cidade em que mora até 
hoje. Em 1979, impressionado com o livro 
Índios e Brancos do Sul do País, de Silvio 
Coelho dos Santos, ilustrou em xilogravura 

o capítulo dedicado aos caçadores contra-
tados por donos de terras para acabar com 
os índios, obra que virou o poema ilustrado 
Bugreiros com texto de Reynaldo Jardim. 
Em 2014, cento e cinquenta anos depois 
de Castro Alves ter começado a escrever a 
primeira versão de Tragédia no Mar - obra 
que depois ganharia o nome de O Navio 
Negreiro, poema que descreve com ima-
gens fortes a terrível situação dos africa-
nos arrancados de suas terras, separados 
de suas famílias e tratados como animais 
nos navios negreiros que os traziam para 
ser propriedade de senhores e trabalhar 
sob as ordens dos feitores -, Elvo decidiu 
juntar a sua paixão por gravuras, literatura 
e histórias em quadrinhos, e começou a 
planejar este belo Poema Xilográfico HQ 
que agora vem à luz.

Em vez de trilhar a solução mais rápi-
da e fácil de fazer as ilustrações em papel, 
Elvo optou pela xilogravura, a arte que une 
as habilidades de artesanato e desenho, e 
entalhou uma a uma as 207 matrizes das 
xilos - sem contar as que foram refeitas por 
não terem saído como o artista desejava. 
Essa montanha de matrizes pode ser vista 
na foto do final deste volume, reproduzida 
pelo próprio Elvo no desenho desta pági-
na.

A LÍNGUA DE "HONTEM"
Mantendo o português de época ("Hon-

tem a Serra Leôa", por exemplo), as ima-
gens foram nascendo na madeira enta-

lhada com referências visuais das mais 
variadas: alguns rostos são de grandes 
personagens contemporâneos, como Nel-
son Mandela ou Joaquim Barbosa - retra-
tado numa famosa pose pensativa, com as 
mãos unidas diante do rosto -, enquanto 
alguns cenários, ondas do mar, vulcões e 
até figuras de escravos vêm de sugestões 
extraídas de Epopeia (a célebre coleção de 
HQs dos anos Cinquenta, publicada pela 
EBAL, a "editora especializada em publi-
cações para rapazes, moças e crianças" 
como se vê na coleção de volumes enca-
dernados que Elvo guarda com carinho), 
além de gibis de Jim das Selvas (de Alex 
Raymond) e de Tex (de Gianluigi Bonelli 
e Aurelio Galleppini), enquanto que, nos 
enquadramentos, aqui e ali salta aos olhos 
a influência do estilo peculiar, simples e 
quase caricato, de Flávio Colin, um dos 
mestres dos quadrinhos tupiniquins.

A paixão dedicada à obra também se vê 
nos detalhes - ou detalhismo -, como num 
céu estrelado, uma imagem aparente-
mente simples, mas que guarda uma bela 
curiosidade na sua criação: com a ajuda 
de um amigo e um programa específico 
de computador, Elvo reproduziu a posi-
ção das estrelas de um determinado dia de 
1864 no céu de Serra Leoa! Entalhadas as 
xilos, chegou o momento de transpor as 
imagens ao papel e Elvo saiu à caça de 
uma gráfica. Para sua agradável surpresa, 
o profissional ideal estava a poucos metros 
de seu ateliê, numa gráfica das antigas, 

com tipos de metal, totalmente artesanal, 
cujo dono, um jogador das categorias de 
base do Coritiba dos bons tempos e que 
não pôde seguir carreira em razão de um 
problema no joelho, ainda tinha gostos e 
interesses comuns aos seus: Eliseo Basso 
também é fã de Tex.

EM SÍNTESE
Em síntese, uma obra que não é só bela 

em seu visual, mas que espelha a alma do 
autor, com referências a quadrinhos que 
vêm da sua infância de leitor que devo-
rava de tudo, de livros e revistas a gibis, 
e de rabiscador que fazia quadros de seus 
heróis dos gibis em folhas simples de pa-
pel, desenhos rústicos que, para o jovem 
ilustrador, pareciam obras-primas. E essa 
paixão e esses sentimentos perduram até 
hoje na alma dessa eterna criança que não 
cresceu e que passa os dias a brincar fa-
zendo esculturas, transmitindo a sua expe-
riência artística como orientador do Ateliê 
Livre de Escultura da Fundação Cultural 
de Curitiba.

Xilos e gibis
Júlio Schneider*

* JÚLIO SCHNEIDER, Advogado, 
atua na sua identidade não-tão-se-
creta de quadrinista, como tradutor 
e articulista de quadrinhos, com 
personagens como Homem-Aranha, 
Wolverine, Flintstones e bonellianos 
como Mágico Vento, Júlia, Zagor e 
Tex Willer.
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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 Velo-
so), 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.

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; Confe-
rência 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 procura-
dores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); 
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

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

NÃO TROPECE NA LíNGUA

--- Por questão meramente prática, sempre escrevi a palavra plúrima acentuada. É assim que escrevo para me referir a um ‘tipo’ de ação na esfera trabalhista ou para indicar a 
pluralidade de devedores, credores ou de obrigações, por exemplo, na esfera cível. Contudo, lendo alguns textos em jornais, internet etc. tenho notado que alguns escrevem plurima, 
ou seja, sem acentuação. A forma correta é com ou sem acento? Natanael Vieira dos Santos, São Paulo/SP

LINGUAGEM JURÍDICA: 
É PLÚRIMO, NÃO HÁ COMO NEGAR

Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

Para começar, vejamos o que significa a palavra plúrimo, pois ela é praticamente des-
conhecida fora do âmbito jurídico e não consta nos dicionários como vocábulo em por-
tuguês. Quando se quer fazer menção a uma pluralidade ou multiplicidade de situações 
ou coisas, tem-se usado o termo latino plúrimo em vez de múltiplo, ou seja, aquilo que 
comporta mais de um elemento, como nestes exemplos:

A dissertação trata da cidadania plúrima como reflexo da competição entre sistemas-
Estados.

“Da própria natureza do direito de propriedade decorre, antes de mais nada, que um 
domínio plúrimo não pode existir sobre uma e mesma coisa, plúrimo não no sentido de 
formas diversas de propriedade (...), mas no sentido de várias propriedades iguais e igual-
mente plenas sobre a mesma coisa.”

Geralmente a decisão é proferida por uma Junta de Conciliação e Julgamento em dis-

sídio individual ou plúrimo, exercendo o tribunal mera revisão recursal.
Há certas relações jurídicas com diversos titulares ativos ou passivos (daí a legitimida-

de plúrima) que, pela sua própria natureza, não comportam cisão.
A origem do termo é o latim “plurimus, a, um”, que é o superlativo de “multus” (mui-

tos), trazendo o dicionário latino a significação de “muito numeroso, ou o mais numeroso 
ou muito abundante, o mais abundante”.

Adaptada ao português, a palavra plúrimo deve ser acentuada para que se informe a 
leitura correta, pois do contrário um desavisado pode lê-la como paroxítona: /pluríma/. 
Ocorre a mesma questão de acentuação com as palavras latinas deficit, superavit, alibi, 
habitat, forum, por exemplo, que não sendo mais escritas com grifo em itálico ou aspas 
acabaram recebendo um acento gráfico no seu processo de aportuguesamento: déficit, 
superávit, álibi, hábitat, fórum.

--- Li num Código de Processo Civil comentado as seguintes frases: Não se há cogitar..., se há verificar é que..., não há mais aplicar o artigo. Pergunto: as três formas estão corretas? 
Obrigada. Maria Cristina, São Paulo/SP

Não vejo como abonar tal uso numa linguagem atual e elegante. Nos casos acima ou 
falta a partícula como, ou falta um de. São sintaticamente boas e corretas estas frases:

Não há que se cogitar em mudar a função criadora do juiz.
Não há como se cogitar em mudar a função criadora do juiz, que não é um porta-voz 

da vontade do legislador.
Não se há de cogitar em mudar a função criadora do juiz.
Pois há de se verificar que houve imprudência e má-fé.
Não há mais como aplicar o artigo, argumentou o advogado.
Não sendo a empresa ou o estabelecimento sujeitos de direitos, não há como falar em 

sucessão de empresas.
Não há como se falar em nulidade do julgamento por falta de intimação.
Não há que se falar em nulidade do julgamento.

Não há como negar à jurisprudência e à doutrina a condição de fontes mediatas do 
Direito.

Não há que se acolher a proposta.
Não há como (se) acolher a proposta.
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Sua Biblioteca

Praça da Sé, 108 – Térreo, São Paulo, SP
(11) 3107-2623
Loja Virtual: http://www.editoraunesp.com.br/

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

O LIVRO DO ÊXODO - Cadernos de Estudo 
Bíblico
Curtis Mitch, Scott Hahn

Um estudo profundo do livro do Êxodo, usando 
como guia o próprio texto bíblico e as diretrizes da 
Igreja Católica. Cada página traz observações e 
oferece esclarecimentos e comentários dos profes-
sores Scott Hahn e Curtis Mitch, além de algumas 
interpretações feitas pelos Padres da Igreja.
Páginas:156
Loja Virtual: R$ 37,90

COMO VENCER A GUERRA CULTURAL
Peter Kreeft

Peter Kreeft nos chama para a batalha. Cristãos têm 
de entender a verdadeira natureza da guerra cultural 

– uma guerra entre a cultura da vida e a da morte. 
Kreeft identifica os inimigos reais que estão diante 
da Igreja e indica os principais campos de disputa. 

Páginas: 151
Loja Virtual: R$ 39,00

A SINDÉRESE E A CONSCIÊNCIA - Questões 
Disputadas Sobre a Verdade - Questões 16 e 17 
(16)
Sto. Tomás de Aquino

Tomás de Aquino foi um dos grandes libertadores 
do intelecto humano, já nos disse G. K. Chester-
ton. E basta olharmos a inumerável quantidade de 
assuntos tratados pelo Doutor Angélico, desde temas 
filosóficos até às mais complexas contemplações 
teológicas, e teremos diante de nós um colossal 
monumento em honra da inteligência humana.
Páginas: 96
Loja Virtual: R$ 21,50

A ARTE DE ESCREVER
Arthur Schopenhauer
Editora: L&PM Pocket

Arthur Schopenhauer (1788-1860) é um dos mais 
importantes filósofos alemães. Ele achava que 
o mundo nada mais era do que uma represen-

tação formada pelo indivíduo. Influenciou Freud, 
Nietzsche e Bergson com seu pessimismo e foi o 
responsável por introduzir o budismo à metafísica 

alemã.
Páginas: 176

Loja Virtual: R$ 19,90

SHAKESPEARE: poeta e cidadão
Victor Kiernan

Kiernan dedica à obra shakespeariana uma análise 
distinta daquela que caracteriza a maior parte dos 
comentários publicados. Segundo ele, trata-se de 
associar Shakespeare "ao ambiente em que o poeta 
respirou". Kiernan mostra como os feitos dramáticos 
e poéticos do dramaturgo inglês foram diretamente 
influenciados pela sua consciência cívica e por sua 
reação crítica às mudanças então ocorrentes na 
sociedade.
Páginas: 377
Loja Virtual: R$ 66,00

DA SENZALA À COLÔNIA
5ª edição

Emília Viotti da Costa

Neste livro fundamental, a autora demonstra que a 
abolição dos escravos no Brasil representou apenas 

uma etapa na liquidação da estrutura colonial, 
mas golpeou duramente a velha classe senhorial 
e coroou um processo de transformações que se 

estendeu por toda a primeira metade do século XIX.
Páginas: 560

Loja Virtual: R$80,00

CONCEITOS ESSENCIAIS DA SOCIOLOGIA
Anthony Giddens, Philip W. Sutton

Este livro é uma espécie de manual contemporâneo 
da Sociologia, apresentando 67 de seus conceitos 
essenciais. Com uma linguagem clara e concisa, os 
autores explicam terminologias e ideias fundamen-
tais dessa disciplina, bem como suas origens e suas 
aplicações contemporâneas.
Páginas: 353
Loja Virtual: R$ 68,00

BRASIL: história, textos e contextos
Emília Viotti da Costa

Este volume reúne ensaios que cobrem um varia-
do espectro temático que vai da independência do 

Brasil à crise mundial do século XXI. O material 
ensaístico é complementado por depoimentos da 

autora, que inscrevem a própria historiadora como 
personagem de seu tempo.

Páginas: 352
Loja Virtual: R$64,00
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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
Consultivo

João Elísio Ferraz de Campos
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
Deliberativo

Waldemiro Gremski
Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto

Conselho
Fiscal

Jonas Pinheiro
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 
de Ciências

Sociais

Diretor: Euclides Scalco
Membros: Ricardo Hoepers
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli

Diretoria 
de Temas

Teológicos

Diretor: Jean Selleti
Membros: Ricardo Hoepers
Antonio Carlos da Costa Coelho

Diretoria
de Ciência

e Tecnologia

Diretor: Waldemiro Gremski
Membros: Evaristo Eduardo Miranda
Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri

Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
(41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

EDUCAÇÃO
Ellen G. White

Salienta a importância de desenvolver as faculdades mentais 
de maneira harmônica, reconhecendo a Deus como a fonte de 
toda sabedoria e compreensão, base do sistema educacional 
adventista.
Páginas: 328
Ebook ou PDF (https://egwwritings.
org/?module=onlinebooks-pdf): Gratis
Loja Virtual: Brochura R$ 16,50; Encadernado: R$ 30,10
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