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O SER é ímpeto criador de formas e substâncias, 
que são pura potencialidade em seu surgimen-
to. Ele é causa do substrato da aparição, cujo 

resultado é puro milagre. No entanto, o ser pode ser consi-
derado ontologicamente diferente, quando analisado sob a 
perspectiva dos três universos paradigmáticos:

No macrocosmo ele é tautológico, afirmando-se •	
por si mesmo
No microcosmo ele é quântico, apenas provável•	
No mundo virtual ele é simbólico, produto de cul-•	
tura.

No macrocosmo, a lógica clássica reza: o ser é, o não 
ser não é. Não obstante, na realidade as coisas não são 
tão evidentes assim, pois nosso pensamento capta sinto-
mas de contradição, havendo coisas que parecem ser mas 
não são (como nas aparências), assim como há coisas que 
parecem não ser, mas são (como nossas ideias). Contrário 
senso, os transcendentais do ser são os paradigmas que os 
filósofos depreendem das características de todos os se-
res existentes: assim, podemos dizer que todo ser é uno, é 
verdadeiro e é bom, mas isso em nível apenas metafísico, 
dos valores.

Pelo alcance dos significados, o conceito de ser pos-
sui máxima extensão e, portanto, mínima compreensão, 
como demonstra a lógica clássica: aplicando–se a palavra 
ser a tudo que é (extensão) perde o sentido específico de 
conteúdo (compreensão). Não obstante, esta condição faz 
surgir o recurso à tautologia. Nessa condição, nosso espíri-
to é levado a definir as coisas por elas mesmas, como nos 
exemplos: viver é estar vivo, liberdade é ser livre, valor é o 
que vale, etc. Como exemplo histórico, JAHVÉ se define: 
“Eu Sou Aquele Que Sou”. 

Já no microcosmo, o mundo quântico nos apresenta o 
ser movido pelo poder ser, ou a tendência compulsória que 
o leva a se organizar. Superior ao tempo e ao espaço, o ser 
é a própria face do inusitado e da surpresa. Acima do aca-
so e da necessidade, ele oscila ora como onda, ora como 
partícula, o que ocorre igualmente no macrocosmo.

Finalmente, o mundo virtual compreende nossas cria-
ções artísticas e espirituais, as quais são simbólicas e abs-
tratas, mas repletas de influências em nossa vida corriquei-
ra. O ser delas é absoluto e imutável, pois pertence ao 
mundo de nossa espiritualidade. O Ser de Deus se depre-

ende da antropologia humana.
A filosofia grega nos legou o termo ontologia, a pesqui-

sa encarregada de tratar da consistência das coisas em seus 
aspectos referentes ao ser e o não ser. Para PARMÊNIDES, 
só o ser existe: imóvel e eterno, faz da transformação uma 
aparência. Contrariamente, HERÁCLITO sustenta que a 
transformação é a base de tudo, nada permanecendo es-
tável. Ora, tais proposições são incompatíveis, o que vem 
demonstrar a necessidade de uma nova compreensão do 
problema. ARISTÓTELES propôs a distinção entre essência 
e existência dos seres, como forma de superar os dilemas 
entre o concreto e o abstrato das coisas. 

Assim, oscilante entre o contingente e o necessário, o 
ser é dotado de um dualismo comprometedor, o que o 
torna mais próximo do milagre do que do problema, con-
forme nos assegura JACQUES MARITAIN, em seu clássico 
Sete Lições Sobre o Ser (Ed Desclée de Brouwer, Buenos 
Aires, 1943). Santo Tomás de Aquino prova a existência de 
Deus a partir da ideia do SER, fonte primordial do existir.

O ser, diferenciado 
nos três universos

SOLUÇÃO NA PESQUISA
As universidades brasileiras sofrem de dois problemas 

endêmicos: Falta de recursos e qualidade aquém do espe-
rado. Esses problemas não são “privilégio” das instituições 
de ensino público, mas atingem também as particulares. É 
claro que as instituições privadas têm mais condições para 
encontrar soluções e combater o marasmo que atinge o en-
sino superior brasileiro. É o caso da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR). A pró-reitora Paula Cristina 
Trevilatto afirma que o caminho está na realização de pes-
quisas científicas. É um trabalho que rende recursos e ain-
da eleva o nível tecnológico do ensino, principalmente na 
pós-graduação. Para ela, o “simples” fato de desenvolver 
pesquisas, mesmo que os resultados ainda não estejam 
finalizados, estará colaborando decisivamente para a so-
ciedade. “Estaremos formando pesquisadores críticos que 
com seus conhecimentos podem atuar positivamente junto 
à sociedade. A formação de uma pessoa pode transformar 
não só o indivíduo, mas toda a sociedade em que ele faz 
parte”, ressalta Paula.

Interessante é que a Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), uma instituição pública, tem concepção semelhan-
te, segundo o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, 
Edilson Silveira. Ele afirma: “Uma sociedade bem educada 
é fundamental para se avançar. Não só pelo aspecto indivi-
dual, mas social. Aquela pessoa que estudou e pesquisou 
mais sobre sua área pode conseguir aplicar esse conheci-
mento em diferentes ocasiões. É intangível medir a contri-
buição dos pesquisadores para a comunidade”.

A diferença entre a pública e a particular é a disponibi-
lidade de recursos. Na instituição pública é necessário o 
uso da burocracia para que um pedido de verba chegue 
ao Ministério da Educação, mas não é o fim. Uma vez lá, é 
necessário que haja recursos disponíveis. Forma-se, então 
um ciclo vicioso. Sem verba para realizar pesquisa, não se 
obtém recursos oriundos dessa pesquisa para reinvestir e 
gerar mais tecnologia e melhorar a qualidade de ensino.

Na universidade particular é diferente. Há um aspecto ne-
gativo, que é o da instituição interessada apenas no lucro 
imediato e não tem interesse em investir em pesquisa. Mas 
tem o lado positivo de universidades interessadas em avan-
ço tecnológico, científico, que vai colocar o ensino em nível 
superior. Esse é o primeiro interesse, mas também rendem 
recursos para serem investidos em mais pesquisas, maior 
avanço tecnológico e na qualidade de ensino. É o caso da 
PUCPR que hoje investe em pesquisa de células tronco a 
partir do uso de animais.

A reportagem de Diego Antonelli traz detalhes essas pes-
quisas.

Isso, e muito mais, está no seu jornal Universidade Ci-
ência e Fé.

ODAILSON ELMAR SPADA
editor
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Sabemos que a experiência religiosa 
tem fundamentos subjetivos e ob-
jetivos. No primeiro caso, trata-se 

de motivações surgidas a partir de nossa 
condição vital, sujeita seja ao milagre de 
sua ocorrência, seja à sustentação de suas 
condições, precárias e sempre à mercê de 
suas fragilidades. Nossa condição orgânica 
sempre está a merecer cuidados, mantidos 
saudáveis apenas por constante vigilância, 
o que não esgota nossos limites naturais. É 
como se fôssemos criados para não aceitar 
o fato da morte. Dessa forma, deixar nossas 
fragilidades aos cuidados da providência 
divina resulta em forte alívio nas preocu-
pações, corroborando nossas condições 
de serenidade e alívio quanto ao futuro de 
nossas vidas.

Isto, não obstante, podemos verificar ain-
da que há fortes indícios objetivos para as 
nossas crenças, motivadas pelas condições 
aleatórias em que o Universo se sustenta, 

mais produto de uma exceção do que de 
causalidades naturais, fragilizando a capaci-
dade de nossas ciências em explicá-lo. Pode-
mos então verificar que são naturais nossos 
impulsos à transcendência, diferenciando-os 
seja a partir do macrocosmo ou mundo sen-
sível, do microcosmo ou mundo quântico, 
ou do mundo virtual, espiritualizado.

No que se refere ao universo que obser-
vamos, vemo-lo surgindo a partir de um ato 
criador (big bang), como que surgindo do 
nada. Os cientistas até hoje não sabem ex-
plicar porque ele aconteceu e de onde pos-
sa ter vindo. Em acréscimo, sua evolução 
parece demonstrar um propósito, eclodin-
do vida e consciência. Ora, esse é um ape-
lo forte para fazer surgir nossas crenças em 
Deus, Providência Divina a conduzir todo 
o processo, apesar do ceticismo de alguns 
cientistas ateus.

Além do mais, o gigantismo do processo 
criativo nos assusta, tornando nossa huma-

Antonio Celso Mendes (*)

Fundamentos 
objetivos da 
experiência 
religiosa

A ausência de um só detalhe teria frustrado o ímpeto criador, 
o que nos leva a supor uma origem deliberada para o seu 

surgimento, um design inteligente a conduzir todo o processo.

nidade insignificante diante da opulência 
do cosmos, mas não menos importante 
quanto a sua influência no universo futuro, 
que se descortina nas viagens interplanetá-
rias: a força da inteligência humana supe-
rará suas limitações naturais!

Igualmente, no que se refere ao mundo 
dos átomos, suas incertezas e sua posterior 
eclosão em universo organizado chama-
nos a atenção quanto à sintonia fina de 
seus detalhes, que por um fio teria se trans-
formado em nada! A ausência de um só 
detalhe teria frustrado o ímpeto criador, o 
que nos leva a supor uma origem delibera-
da para o seu surgimento, um design inteli-
gente a conduzir todo o processo.

Finalmente, referindo-nos ao universo 

virtual, podemos dizer que ele só existe 
pela presença marcante de nossa espiritu-
alidade, criando as manifestações notáveis 
da cultura, dos valores, da arte e das mani-
festações religiosas, sem o qual jamais o ser 
humano teria podido transcender as limita-
ções do universo cósmico e das pequenas 
partículas. 

O ser humano, portanto, só alcança seus 
ideais de superação material pela força de 
sua espiritualidade, sem a qual estaríamos 
todos condenados à sucumbência diante da 
inutilidade da vida. Portanto, há motivos for-
tes para que nos tornemos dóceis aos apelos 
da espiritualidade, superando assim nossas 
dúvidas recorrentes, cujos fundamentos não 
encontram eco na realidade.
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Pesquisar para encontrar respostas 
e soluções para a sociedade. Esse 
é o mote de qualquer pesquisa de-

senvolvida dentro dos centros universitá-
rios brasileiros. No país, são 35.424 grupos 
de pesquisa em atividade, segundo o 10º 
Censo do Diretório dos Grupos de Pesqui-
sa no Brasil (DGP). Eles estão localizados 
em 492 instituições e envolvem 180.262 
pesquisadores e aproximadamente 307 mil 
estudantes de graduação e pós-graduação. 

Os dados são do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq/MCTI). Desse total, o estado do Pa-
raná ocupa a quinta colocação com maior 
quantidade de grupos de pesquisadores, 
com cerca de 3 mil – atrás de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul.

Muito além de números e estatísticas, 
o desenvolvimento das pesquisas precisa 
estar atrelado às necessidades da socieda-
de – seja em termos sociais, econômicos, 
tecnológicos ou biológicos, por exemplo. 
“A pesquisa precisa gerar alguma novidade 
e por isso é necessário olhar para fora do 
meio universitário para observar as deman-
das da sociedade com o objetivo de procu-
rar dar respostas a essa sociedade”, afirma 
a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
da Pontifícia Universidade Católica do Pa-
raná (PUC-PR), Paula Cristina Trevilatto. 
Na instituição, por exemplo, existem cerca 
de 100 grupos de pesquisa. 

Segundo ela, o “simples” fato de desen-
volver pesquisas, mesmo que os resultados 
ainda não estejam finalizados, estará cola-
borando decisivamente para a sociedade. 
“Estaremos formando pesquisadores críti-
cos que com seus conhecimentos podem 
atuar positivamente junto à sociedade. A 
formação de uma pessoa pode transformar 
não só o indivíduo, mas toda a sociedade 
em que ele faz parte”, ressalta Paula. 

Partindo de um ponto de vista parecido, 
o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
Edilson Silveira, afirma que a formação 
acadêmica de um pesquisador contribui 
diretamente para que a sociedade como 
um todo tenha ganhos.

“Uma sociedade bem educada é funda-
mental para se avançar. Não só pelo aspec-
to individual, mas social. Aquela pessoa 
que estudou e pesquisou mais sobre sua 
área pode conseguir aplicar esse conheci-
mento em diferentes ocasiões. É intangível 
medir a contribuição dos pesquisadores 
para a comunidade”, reforça.

Evidente que todo grupo de pesquisa 
precisa passar por critérios de qualidade 
para serem aprovados, destaca Silveira. “O 
objetivo é melhorar a qualidade de vida 

RECURSOS PARA A UFPR
Dos R$ 14 milhões solicitados pela Uni-

versidade Federal do Paraná ao Ministério 
de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações para a compra de equipamentos 
para diversos laboratórios, foram aprova-
dos R$ 9 milhões em uma primeira ava-
liação da Finep. Os contemplados foram 
o Centro de Biologia Molecular; Centro de 
Pesquisa Científica e Tecnológica de Paloti-
na, Centro de Pesquisas em Nanomateriais 
e Nanoestruturas, Laboratório Multiusuário 
de Microfabricação e Micromanipulação, 
Desenvolvimento de Ações Integradas no 
âmbito do Instituto de Inovação Científica e 
Tecnologia em Energias Renováveis, Cen-
tral Analítica de Monitoramento Ambiental 
do Centro de Estudos do Mar. Foram 
aprovados ainda recursos para aparelhar o 
novo biotério, no Setor de Ciências Bioló-
gicas e para a pesquisa básica e aplicada 
em saúde.

O TIMES HIGHER EDUCATION
O Times Higher Education, ranking 

institucional de maior prestígio do mundo 
e considerado um dos mais relevantes na 
área de educação superior, classificou a 
PUC-PR e a UFPR entre as melhores insti-
tuições mundiais.

Na América Latina, o Brasil foi o país 
com o maior número de universidades 
entre as 50 melhores – estando presente 
no top 50 com 23 instituições. Entre elas, 
estão a Universidade de São Paulo (USP), 
Unicamp, UFRJ, PUC-Rio, Universidade 
Federal de Viçosa, UFMG, Unesp, PUC-
RS, UFRGS, UFSC, Ufscar, PUCPR, Uni-
versidade Federal de Lavras e UERJ.

No mesmo ranking, a PUCPR foi apon-
tada como a segunda melhor no índice de 
citações em artigos científicos (influência 
internacional em pesquisa) entre todas as 
brasileiras e primeira entre as paranaenses, 
primeira do estado em perspectiva interna-
cional e em transferência de conhecimento 
para a indústria. Além disso, a instituição 
e também a UFPR estão entre as 601-800 
melhores do mundo.

Os critérios avaliados pelo Times Higher 
Education são divididos em: ensino (ambien-
te de ensino), pesquisa (volume, investimen-
to e reputação), citações (influência em pes-
quisa), perspectiva internacional (docentes, 
estudantes e pesquisadores) e transferência 
de conhecimento para a indústria (inova-
ção). As áreas de destaque são utilizadas 
para avaliar melhor a excelência acadêmica 
das intuições participantes.

Para o reitor da PUCPR, Waldemiro 
Gremski, o ranking retrata a realidade, uma 
fotografia do momento que a Instituição 
está passando. “Essa fotografia tem a ver 
basicamente com a finalidade da Univer-
sidade, que é formar recursos humanos 
competentes, produzir ciência de alto nível 
e também se relacionar bem com a so-
ciedade. E, nesse sentido, ele nos aponta 
que estamos caminhando bem”, conta. 
Para o professor, o resultado é fruto de um 
trabalho de qualidade iniciado há alguns 
anos. “Nosso primeiro mestrado foi apro-
vado há 20 anos, e isso mostra que somos 
muito jovens na área de pesquisa. E esse 
caminhar de sucesso realmente está re-
tratado no ranking. No caso, por exemplo, 
das citações em pesquisas, em qualidade, 
o Times Higher Education nos coloca em 
uma posição absolutamente privilegiada no 
país”, completa em entrevista à assessoria 
de imprensa da instituição.

A solução da sociedade pode estar nas pesquisas

Diego Antonelli *

como um todo”, salienta. A UFPR possui 
405 grupos de pesquisa.

DEMORADO
Silveira comenta ainda que um proces-

so de pesquisa é demorado, o que muitas 
vezes dá a impressão de que as universida-
des não estão produzindo. Mas também há 
falhas em políticas públicas para viabilizar 
que grande parte das pesquisas “saia” do 
ambiente universitário. “Isso depende de 
incentivos, de políticas públicas para que 
o mercado, como um todo, também aposte 
no que é desenvolvido dentro das universi-
dades”, afirma o pró-reitor. 

A pró-reitora da PUC-PR, Paula Trevilat-
to, enfatiza que a maior parte da inovação 
que chega até a sociedade civil ocorre den-
tro das universidades. “Por isso, é preciso e 
necessário apostar e incentivar as pesqui-
sas, assim como os pesquisadores devem 
buscar respostas para as necessidades da 
sociedade”, afirma.

Pesquisador Paulo Brofmann

Pesquisa é a base da qualidade de ensino
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O professor e pesquisador Paulo Bro-
fman, da PUC-PR, parte do princípio de 
que uma universidade que parte para o 
campo da pesquisa se diferencia das de-
mais e não se torna apenas formadora de 
alunos. “A pesquisa científica é fundamen-
tal para os avanços nas mais diversas áreas, 
contribuindo para a qualidade de vida e 
para a redução das desigualdades sociais. 
Através da pesquisa novos conhecimentos 
surgem”, assinala. 

Brofman coordena desde 2000 uma 
pesquisa na PUC que integra a Rede Na-
cional de Terapia Celular, que agrega oito 
instituições em todo o território nacional. 
“A pesquisa tem focado em, por meio das 
células-troncos, regenerar diferentes ór-
gãos afetados por doença ou envelheci-
dos”, explica sucintamente. Entre algumas 
doenças que estão sendo analisadas estão 
acidente vascular cerebral, diabetes, do-
enças cardíacas e mentais. 

Ele não trabalha com células troncos 
embrionárias, mas sim com as adultas, em 
que há menos riscos de gerar qualquer tipo 
de tumor. “Estima-se que 150 milhões de 
pessoas possam ser beneficiadas com este 
tipo de pesquisa”, ressalta o pesquisador. 
Ao todo, 28 pesquisadores – entre alunos 
e professores – fazem parte do grupo co-

ordenado por Brofman. São desenvolvidas 
15 diferentes pesquisas sobre o tema. 

CÉLULAS-TRONCO EM ANIMAIS
Além da pesquisa focada em doen-

ças em seres humanos, a PUC-PR de-
senvolve pesquisas focadas no uso de 
células-tronco em cachorros. O objeti-
vo é verificar se haverá recuperação da 
sensibilidade, motricidade e controle 
da micção após transplantes de células-
tronco. Segundo o coordenador da pes-
quisa, José Ademar Villanova Júnior, os 
animais sofrem de hérnia de disco ou 
fratura vertebral.

Serão utilizadas células-tronco adultas 
extraídas do tecido adiposo (gordura) de 
cães que participaram da campanha de 
castração promovida pelo Hospital Vete-
rinário da PUCPR em 2015 (mediante a 
autorização de seus proprietários). 

“São 33 cães. Toda pesquisa ocorre de 
maneira gradativa. Além disso, as pesqui-
sas desenvolvidas pela nossa equipe po-
dem contribuir para os estudos destinados 
aos seres humanos”, ressalta Villanova. 

Segundo ele, para manter pesquisado-
res atuantes é imprescindível que o poder 
público apoie financeiramente as institui-
ções, como a cessão de bolsas aos alunos. 

“As pesquisas geram um bem para a so-
ciedade como um todo”, enfatiza. Porém, 
na prática, o governo federal extinguiu no 
ano passado o programa de intercâmbio 

Ciência sem Fronteiras (CsF) para alunos 
da graduação e 3.221 bolsas para alunos 
de pós-graduação (mestrado e doutorado) 
foram bloqueados. 

400 h/aula
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A vida de um estudante universi-
tário vai muito além das paredes 
da sala de aula. Estágios, projetos 

culturais, de extensão, pesquisa e trabalhos 
de conclusão de curso ditam uma rotina 
corrida de quem está em cursos de gradu-
ação e pós-graduação. Organizar bem os 
horários e as tarefas são medidas essenciais 
para que o estudante desfrute o máximo do 
que a universidade oferece. 

Fabiane Barchiki, bióloga formada pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR), sabe bem como é dura a vida 
de um universitário. Mestre em Ciências 
da Saúde e doutoranda pela instituição 
também em Ciências da Saúde ela sempre 
participou de projetos paralelos à sala de 
aula. E não se arrepende. Desde o terceiro 
período da graduação ingressou em grupos 
de pesquisa, viu sua rotina ficar mais corri-
da e percebeu outras opções que o campo 
universitário oferece.

“A sala de aula não dá a dimensão de 
tudo o que será a profissão. Participar de ou-
tras atividades aumenta o conhecimento e 
direcionando melhor nosso futuro”, afirma. 

Nem hoje, já formada, a vida universitá-
ria a abandonou. “Desde que eu entrei na 
PUC, nunca mais saí. Sempre me dediquei 
aos estudos e pesquisas”, revela.

Mãe de uma menina de nove meses, ela 
se divide entre a vida materna, o trabalho 
no Laboratório Experimental de Cultivo Ce-
lular da PUC-PR e nos estudos. “A vida é 

uma correria que requer organização para 
dar conta de tudo”, diz Fabiane. 

Colega de Fabiane na graduação, Lidia-
ne Bolchini Leite deve concluir este ano o 
doutorado em Ciências da Saúde. Para isso, 
participou de muitos grupos de pesquisa 
e projetos fora de sala de aula durante a 
graduação e o mestrado. “Passar por essas 
experiências aumentam nosso grau de co-
nhecimento, que podem ser o diferencial 
na profissão”, afirma. 

Ela respira as pesquisas que realiza todo 
dia. “Passo 24 horas do dia concentrada e 
me dedicando”, comenta. Lidiane ressalta 
que levar a universidade a sério é “puxa-
do”. “O compromisso é grande. A gente 
sempre quer fazer algo que possa ser útil 
e contribuir para a sociedade”, enfatiza a 
universitária.

DEPOIS DE 13 ANOS
O acadêmico Fernando Bach demorou 

13 anos para retomar os estudos universi-
tários. Graduado em Medicina Veterinária 
em 2003, ele retornou à PUC-PR aos 35 
anos. Para ele, a vida não é nem um pouco 
monótona. É preciso aliar o trabalho como 
veterinário, especialista em neurologia de 
pequenos animais, em um hospital vete-
rinário de Curitiba com as pesquisas que 
estão em andamento.

“Trabalhar com pesquisa é um outro 
campo, que se você não tem contato, fica 
desapercebido. É importante ter esse con-
tato para posteriormente decidir em qual 
campo prefere trabalhar. No meu caso vida 
acadêmica ou rotina hospitalar”, comenta 
Bach.

Ao contrário de Fabiane e Lidiane, du-
rante a graduação não participou de proje-
tos de pesquisas. Talvez por isso ele afirme 
que “o mestrando vem sendo uma experi-
ência muito boa, mesmo demandando tem-
po e acabando tudo sendo muito corrido”. 
“Porém vejo utilização direta do campo de 
pesquisa e a rotina hospitalar”, ressalta. 

A vida universitária

Diego Antonelli *

CONFIRA DICAS PARA APROvEITAR A vIDA UNIvERSITáRIA

1. vá às aulas
Pode parecer uma dica óbvia, porém é muito comum que estudantes universitários 

sintam-se tentados a evitar as aulas para dar prioridade a outras atividades que parecem 
mais prazerosas no momento.

2. Envolva-se e experimente coisas novas
A melhor forma de tirar proveito do tempo que você passar na universidade é se en-

volver. Esteja aberto para conhecer novas pessoas e passar por novas experiências. 
3. Mantenha contato com sua família e amigos
Quando você iniciar um curso de graduação, é muito provável que seu tempo livre 

seja reduzido. Mesmo assim não se deve ignorar pessoas importantes para você.
4. Aprenda com seus erros
Não deixe que seus erros tirem seu ânimo. Sempre que você cometer um engano, 

faça o possível para aprender com a situação. 
5. Saiba como priorizar suas tarefas
Faça uma análise para verificar quais tarefas devem ser tratadas com prioridade. 

Saiba como administrar seu tempo.
Fonte: Universia Brasil

“A sala de aula não dá a 
dimensão de tudo o que será 
a profissão. Participar de 
outras atividades aumenta o 
conhecimento e direcionando 
melhor nosso futuro”, afirma 
Fabiane

Fabiane Barchiki é biologa formada pela PUC/PR e faz doutorado pesquisando na própria 
universidade.

O Laboratório Experimental de Cultivo Celular da PUC/PR é o seu campo de trabalhho

O ideal é fazer algo que possa ser útil para asociedade
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De modo geral, executivos, empre-
sários, secretárias, investidores e 
intelectuais sofrem ininterrupta 

tensão muscular, devido á longas horas de es-
forço intelectual associado á tensão emocional 
e á necessidade de tomar decisões enquanto 
permanecem fisicamente passivos. Falta-lhes 
o reflexo natural de relaxamento que ocorre 
como resposta espontânea ao esforço físico de-
liberado. Por isso, têm dificuldade para dormir 
e, quando o conseguem, não descansam bem.

Poderíamos imaginar que o encarrega-
do da sessão de reclamações não deveria 
cansar-se, pois está o dia todo sentado. Sua 
atividade é mental, e os impactos que rece-
be são emocionais, como no caso da secre-
tária de um chefe injusto e exigente. Mas 
eles se cansam, e muito, pois as diversas 
áreas do corpo humano não são compar-
timentos independentes. O ser humano é 
uma unidade. O que afeta as emoções e o 
intelecto também afeta o corpo.

O problema é que isso ocorre muitas 
vezes, sem que se perceba. A queixa agres-
siva de um cliente insatisfeito e a exigência 
injusta de um chefe atuam como estresso-
res, provocando tensão nos músculos, que 
não se relaxam, porque a tensão não foi 
produzida por esforço físico, seguido de 
pausa para descansar, mas por preocupa-
ção contínua que não dá descanso.

Nas grandes empresas e fábricas onde o 
empregado faz sempre a mesma tarefa, den-
tro da linha de montagem, o trabalho é plane-
jado mais em função da produção do que da 
saúde do trabalhador. O indivíduo não pode 
desenvolver a criatividade e se sente um nú-
mero na empresa ou arruela na engrenagem. 
Isso é estressante para muitas pessoas.

O mesmo ocorre quando o indivíduo 
trabalha em tarefas desvinculadas de suas 
habilidades ou de sua vocação e se vê obri-
gado a continuar por razões de sobrevivên-
cia. A situação pode agravar-se quando a 
atitude mental do trabalhador é negativa e 
começa a sentir-se um mártir, gerando sen-
timentos de autocomiseração.

Há um estresse comum gerado em tele-
fonistas e, de igual forma, em secretárias e 
digitadoras. Também existem os agressores 
físicos representados por condições insalu-
bres de trabalho. As vezes são inevitáveis, 
noutras, poderiam ser modificadas.

* EDMILSON MARIO FABBRI é 
clínico e cirurgião geral, dirige a 
Stressclin - Cílcina de Preven-
ção e Tratamento dp Stress, é 
um dos diretores do Instituto 
Ciência e Fé.

Stress e 
trabalho

Edmilson Fabbri *

O atual estilo de vida e a agressão 
das exigências do trabalho chegam 
a transforma-se em estressógenos 
desorganizadores da saúde e do 
comportamento.

Há trabalhos físicos que também estres-
sam. Especialmente aqueles realizados em 
meio a ruídos constantes, que ultrapassam 50 
decibéis. É o caso dos motoristas de ônibus e 
de caminhões que suportam o impacto auditi-
vo contínuo de pelo menos 100 decibéis, so-
mados á necessidade de estar constantemente 
alerta no trânsito, também estressante.

Algo semelhante a ocorre com os que tra-
balham em aeroportos, subme-
tidos a 130 ou 140 decibéis de 
ruído, ou em fábricas e oficinas 
onde o barulho é inevitável, 
como por exemplo, o produzi-
do pelas serras circulares, que 
podem alcançar 110 decibéis.

PRECAUÇÕES
Além de buscar melhorar 

as condições de trabalho, 
cada um tem algo a fazer 
para alcançar o equilíbrio. 
Por isso é que muitas pessoas 
ligadas à atividade sedentária 
e de tensão com um médi-
co. Contudo, caminhadas, 
natação e ciclismo podem 
ser saudáveis, especialmente 
se causam prazer. È possível 
que o exercício mais saudá-
vel e relaxante, para alguns, 
sejam a jardinagem, o cui-
dado de uma horta ou outras 
atividades úteis que evitem 
jornadas longas sem pausa.

Para controlar o estresse, 
ao chegar em casa, desligue 
a mente do trabalho. Desli-
gue-se a outras coisas que o 
tranqüilizem. Reavalie seu 
estilo de vida e renove seus 
objetivos. Pode ser que esteja 
exigindo de si mesmo além 

do que é prudente.
Estabeleça uma ordem adequada de 

prioridades. Lembre-se de que ser é supe-
rior a ter. Inclua em seu programa diário 
uma boa dose de atividade física prazero-
sa. O esforço muscular exigido pelo tra-
balho braçal produz a fadiga hipotônica, 
relaxante e saudável. “Doce é o sono do 
trabalhador”, diz a Bíblia.
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Roberto Romano*

O jornal anuncia ao povo brasi-
leiro: vereadores paulistanos 
transformam, de modo ilegal e 

sem respeito pela ética pública, o plenário 
da Câmara Municipal em seu templo (Es-
tado, 4/7). Sob vários pretextos, o crime é 
cometido com arrogância e insulto aos que 
não têm a mesma crença dos edis. Trata-se 
de um roubo do direito cidadão: indivídu-
os, seitas ou igrejas não podem tomar pos-
se de um espaço que não lhes pertence.

A proeza na Câmara marca uma evi-
dente corrupção: a que subtrai o comum 
a todos, privilegia os ocupantes ocasionais 
do mandato popular. Cabe aos que pagam 
impostos, sem que lhes seja perguntado 
pelo Fisco qual a sua religião, protestar 
contra o abuso. Em Assembleias Legislati-
vas e na Câmara dos Deputados a prática é 
corriqueira. No mesmo élan, mas em sen-
tido diverso, Eduardo Cunha usa o disfarce 
evangélico e sua firma se chama, em per-
feita simonia, “Jesus.com”.

A livre crença vai até onde começa o di-
reito alheio. Budistas, espíritas, umbandis-
tas, católicos e protestantes de linhas não 
seguidas pelos vereadores têm o direito de 
ter um parlamento sem privilégios de cos-

tumes, ideologias ou fé. O Estado brasileiro 
é laico para que todos os credos sejam res-
peitados por representantes, governadores, 
juízes e promotores. Esperemos que o Mi-
nistério Público assuma a tarefa de evitar a 
usurpação ocorrida na Câmara paulistana.

Mas o feio atentado (ou louvorzão) dos 
que se proclamam evangélicos e, portan-
to, donos do espaço cívico tem elos com o 
vácuo espiritual de instituições mais anti-
gas, como a católica. Antes, permitam uma 
reflexão teológica, estética e de pastoreio. 
Existem pesquisas sobre o belo na Igreja, 
efetivadas por pensadores relevantes. Uma 
delas se pauta por Hans Urs von Balthasar, 
cujos escritos trazem o apelo para que o 
esplendor retorne ao universo cristão. Na 
mesma via Christoph Schönborn, quase 
papa no último conclave, analisa as formas 
artísticas na ordem eclesiástica. Seu livro 
O Ícone de Cristo aguarda versão brasilei-
ra. No protestantismo, iniciativas para unir 
beleza e Revelação já foram empreendidas 
(Cottin, J.: Dieu et la beauté, na Révue de 
Théologie et Philosophie 127, 1995). Cató-
licos e protestantes – os últimos, herdeiros 
de Santo Agostinho – podem e devem ex-
clamar: “Bem tarde eu te amei, ó beleza!” 

(Confissões).
Artes e religiões se complementam. Das 

antigas formas sagradas às recentes, a faina 
sacerdotal continua na arquitetura, pintura, 
música, poesia, teatro, dança e cinema. Nos 
cultos são usados meios de apaziguamento 
como o incenso, velas, tapetes, vestuários. 
Mais espiritual a liturgia, mais complexo e 
refinado o gosto. Todos se encantam em 
templos budistas, sinagogas judaicas, mes-
quitas islâmicas, igrejas cristãs, terreiros de 
candomblé, tabas indígenas com as cores 
e os sons, coreografias que automatizam 
simbolismos. Apenas os insensíveis entram 
num lugar sagrado e desprezam os atos ali 

desenvolvidos.
O muçulmano sobre o tapete, o católico 

ajoelhado, o protestante erguido ao entoar 
hinos sacros, o budista com as pernas cur-
vadas em meditação regida por címbalos, 
o umbandista entre os atabaques, o sufi no 
rodopio cadenciado, todos eles rompem o 
limiar entre o visível e o invisível, o audível 
e o inaudível, o finito e o infinito. Ignorar 
o transcendente é ameaça aos milênios de 
vida humana.

Nem toda guerra tem origem religiosa: 
ateus, se operadores da raison d’État, usam 
beligerância, incluída a sectária, para im-
por seu império. Disse bem o bispo Dupan-

RUMORES DO INFERNO

A livre crença 
vai até onde 
começa o 
direito alheio
A livre crença vai até onde começa o direito 
alheio. Budistas, espíritas, umbandistas, 
católicos e protestantes de linhas não 
seguidas pelos vereadores têm o direito 
de ter um parlamento sem privilégios 
de costumes, ideologias ou fé. O Estado 
brasileiro é laico para que todos os credos 
sejam respeitados por representantes, 
governadores, juízes e promotores.
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loup, contra os superficiais racionalistas: 
“Vocês nos falam de progresso, liberalismo 
e civilização, como se não soubéssemos 
uma palavra sobre tais coisas; mas aqueles 
vocábulos sublimes, que vocês desnatu-

ram (...), nós lhes demos o verdadeiro sen-
tido e a realidade sincera” (La Convention 
15/9/1865). Quando projetos secularistas 
se instalam no poder civil e abolem os cul-
tos religiosos, só trocam Deus por um deu-

sinho sanguinário. Aconteceu na 
Revolução Francesa, na URSS, na 
Alemanha nazista, na Itália fascis-
ta. Ditaduras elevam tiranos ao ní-
vel divino, num culto sem beleza 
ou compaixão. A síntese das artes, 
nos complexos religiosos, nem 
sempre é completa. No Ociden-
te, a Igreja Católica seria a mais 
próxima de unir os cinco sentidos 
em formas artísticas e litúrgicas. 
Judeus, muçulmanos, protestantes 
partilham o veto às imagens e, de 
certa forma, remediam tal ausên-
cia com esplêndidas construções, 
poesia e cantos, teatro e danças.

O feio sectarismo dos edis pau-
listanos é um side effect da infer-
tilidade para o bom e o belo, algo 
insofismável na matriz da vida 
cristã ocidental. Esta passa, desde 
o século 20, por uma crise ética, 
litúrgica e artística. Sua força es-
tética e pastoral se esvai minuto 
a minuto. Os templos, a poesia, 
a música hoje nela empregados 
mostram incultura e sincretis-
mo oportunista. Participem, por 
exemplo, de uma cerimônia ca-

tólica brasileira: escutem os violões desa-
finados, as vozes idem, as bandas patéticas 
de rock que nas missas atordoam os fiéis, 
as técnicas emprestadas de milagreiros mi-
diáticos, a falsa glossolalia, tudo entra no 

charabiá instalado no culto. Leitura útil aos 
que toleram ou incentivam o rebolado de 
padres e os urros “de louvor” que mais pa-
recem brotar do averno: o escrito de Nigel 
Wilkins La Musique du Diable, 1999. Após 
o gregoriano e a polifonia renascentista, as 
sugestões barrocas e a dodecafonia, a Igreja 
assume o ruído das “baladas” juvenis sem 
graça e mistério, como o diabo gosta.

E fica bem clara a causa do sumiço, na 
ordem pública, da prudência teológica 
em favor de seitas agressivas que ignoram 
a diferença entre o público e o privado e 
praticam, em parlamentos que deveriam 
ser universais, o “louvorzão” com dinheiro 
e direito alheios. Firmas como “Jesus.com” 
fingem evangelismo. Elas seguem Pluto, 
patrono de quem acumula riquezas em 
prejuízo dos semelhantes. Na busca de po-
der e dinheiro, essas arapucas obedecem 
ao dantesco “pape Satàn, pape Satàn ale-
ppe” (Inferno, VI, 1-2). O poeta colocou, 
por simonia, papas no fogo eterno. Merce-
nários da fé os seguirão para aquela carica-
tura blasfema do paraíso.

* ROBERTO ROMANO é pro-
fessor da Unicamp e é autor de 

‘Razão de Estado e Outros Es-
tados da Razão’ e ‘Brasil: Igreja 
Contra Estado’ (Kayrós Ed.)
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O sucesso da Operação Lava Jato 
decorre, entre outros fatores, 
de alterações recentes na le-

gislação brasileira, em especial da lei que 
regulamentou a colaboração premiada (Lei 
n.º 12.850, de 2013). Para que se dê con-
tinuidade ao enfrentamento da corrupção 
e da lavagem de dinheiro é fundamental a 
aprovação de novos marcos legais. Seguin-
do orientações da Convenção das Nações 
Unidas e recomendações do Grupo dos 20 
(G-20), o Brasil acelerou o importante de-
bate sobre a implementação de umas das 
maiores ferramentas contra a corrupção e 
fraude pública.

Existentes desde 1978 nos Estados Uni-
dos – e atualmente implementados em 
vários países da Europa e da África –, os 
programas de whistleblower dão proteção 
a funcionários públicos e empregados da 
iniciativa privada que, detendo posição de 
acesso às práticas internas das repartições 
e empresas, se deparam com atos atentató-
rios ao interesse público ou que ponham 
em risco a saúde e a segurança públicas, o 
direito de consumidores, o meio ambien-
te ou a real competitividade no mercado. 
Na primeira categoria se encaixam, por 
exemplo, os atos de corrupção, de fraude 
pública e de grosseira perda de recursos 
públicos.

Ao decidir voluntariamente trazer infor-
mações sobre tais malfeitos, o cidadão suple-
menta e reforça a capacidade do Estado de 
coibir práticas não aceitas pelo ordenamento 
jurídico. Dadas as limitações da autoridade 
investigadora e até mesmo das técnicas in-
vestigativas, não raras vezes fatos cometidos 
no âmbito de repartições públicas e empre-
sas jamais chegariam a ser conhecidos pelas 

autoridades – e, portanto, não seriam com-
provados em processos de apuração – sem o 
relato espontâneo do insider.

Em função disso, o esforço do cidadão no 
auxílio à manutenção do Estado de Direito 
tem sido qualificado internacionalmente 
como exercício dos direitos decorrentes 
da cidadania, do exercício da liberdade de 
consciência e expressão, ou, ainda, como 
integrante do rol dos direitos humanos.

Embora, evidentemente, não seja acei-
tável que os cidadãos se calem sobre fatos 
ilícitos que presenciam no âmbito da so-
ciedade, a tarefa de reportar uma infração 
nunca é fácil.

Muito ao contrário, a experiência mos-
tra que o cidadão é exposto a retaliações 
diretas no âmbito da relação de emprego, 
com sérios riscos para sua carreira, como 
demissão, negativas de promoção ou au-
mento salarial, afastamento das atividades 
regularmente exercidas e, em casos mais 
graves, riscos à integridade física e emo-
cional. Em outras palavras, o cidadão nun-
ca sai sem arranhões. Com frequência se 
verifica, ao menos, o dano moral da segre-
gação corporativa ou social do indivíduo, 
provocando evidente desconforto emocio-
nal e funcional.

Por serem essas consequências contra o 
cidadão usuais, esperadas e não desejadas 
pelo sistema jurídico, o foco dos programas 
de whistleblower é essencialmente a cons-
trução de sistema normativo que estabe-
leça um procedimento claro para o relato 
e enseje a proteção ou a remediação das 
situações de dano.

Entre as ferramentas de proteção, a mais 
importante, segundo a unanimidade dos 
padrões internacionais, é a preservação da 
identidade do cidadão que, sem malícia e 
de boa-fé, fez o relato.

Da mesma forma, a possibilidade de 
pronta determinação da cessação dos atos 
de retaliação e a posterior indenização 
de danos são parte dos standards interna-
cionais sobre o tema. A premiação, como 
medida de incentivo, é adotada por alguns 
sistemas jurídicos, especialmente nos Esta-
dos Unidos, onde esse recurso é fortemen-
te utilizado e visto com naturalidade pelo 
Congresso norte-americano.

Por sua vez, o Congresso brasileiro 
tem demonstrado preocupações sobre 
o tema, em busca até mesmo de atendi-
mento aos compromissos internacionais 
assumidos. Existem vários projetos de lei 
que buscam estabelecer a figura do whis-
tleblower, todos ainda sem uma sistema-
tização unitária.

Interessante perceber, desde logo, 
que, corretamente e com sensibilidade 
às características da sociedade brasileira, 
a imensa maioria desses projetos antevê 

as dificuldades que o cidadão enfrenta 
quando busca cooperar com o Estado e 
por isso prevê também a premiação para 
esse cidadão.

Importante notar que as pessoas que 
acorrem em socorro do Estado, de modo 
espontâneo, e por não terem cometido os 
atos ilícitos que relatam, não estão procu-
rando benefícios como redução de penas 
criminais ou civis. É justamente aí que resi-
de a diferença entre o cidadão honesto que 
relata e o criminoso que delata coautores, 
assinando acordos de delação ou acordos 
de leniência.

Cientes da importância do fomento da 
participação dos cidadãos de bem no en-
forcement estatal brasileiro, autoridades 
de 13 instituições brasileiras integrantes 
da Estratégia Nacional de Combate à Cor-

rupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) 
deram início, no último mês de março, na 
sede da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), ao estudo das melhores 
práticas internacionais relacionadas ao 
tema. O propósito é sistematizar as diver-
sas propostas em tramitação no Congresso 
Nacional para que, ao final, seja oferta-
do um anteprojeto único, o qual, atento 
às necessidades específicas de alguns ór-
gãos, adote, da melhor maneira possível, 
formas de proteção e incentivo a essa tão 
importante participação dos cidadãos nos 
destinos da coisa pública.

Espera-se, por meio dessa nova legisla-
ção, um reforço substancial na probidade 
das relações públicas e privadas, modifi-
cando sem precedentes o Estado brasileiro 
e a sua sociedade.

O que vem após a Lava Jato?

Antonio Cesar Bochenek e 
Márcio Antonio Rocha *

* MÁRCIO ANTONIO ROCHA é 
desembargador federal, coor-
denador da ação 4 da ENCCLA 
2016

*ANTONIO CESAR BOCHENEK 
é presidente da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil 
(AJUFE)

Importante notar que as 
pessoas que acorrem em 
socorro do Estado, de modo 
espontâneo, e por não terem 
cometido os atos ilícitos 
que relatam, não estão 
procurando benefícios como 
redução de penas criminais 
ou civis. É justamente aí que 
reside a diferença entre o 
cidadão honesto que relata 
e o criminoso que delata 
coautores, assinando acordos 
de delação ou acordos de 
leniência.
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Jornalismo é a busca do essencial, 
sem adereços, qualificativos ou ador-
nos. O jornalismo transformador é 

substantivo. Sua força não está na militân-
cia ideológica ou partidária, mas no vigor 
persuasivo da verdade factual e na integri-
dade da sua opinião. A credibilidade não 
é fruto de um momento. É a somatória de 
uma longa e transparente coerência.

A ferramenta de trabalho dos jornalistas 
é a curiosidade. A dúvida. A interrogação. 
Há um ceticismo ético, base da boa repor-
tagem investigativa. É a saudável descon-
fiança que se alimenta de uma paixão: o 
desejo dominante de descobrir e contar a 
verdade.

Outra coisa, bem diferente, é o jorna-
lismo de suspeita. O profissional suspicaz 
não tem “olhos de ver”. Não admite que 
possam existir decência, retidão, bondade. 

Tudo passa por um crivo negativo que se 
traduz numa incapacidade crescente de 
elogiar o que deu certo. O jornalista não 
deve ser ingênuo. Mas não precisa ser cí-
nico. Basta ser honrado, trabalhador, inde-
pendente.

A fórmula de um bom jornal reclama 
uma balanceada combinação de convic-
ção e dúvida. A candura, num país mar-
cado pela tradição da impunidade, acaba 
sendo um desserviço à sociedade. É indis-
pensável o exercício da denúncia funda-
mentada.

Precisamos, independentemente do es-
cárnio e do fôlego das máfias corruptas e 
corruptoras, perseverar num verdadeiro 
jornalismo de buldogues. Um dia a coisa 
vai mudar. E vai mudar graças também ao 
esforço investigativo dos bons jornalistas. 
Essa atitude, contudo, não se confunde 
com o cinismo de quem sabe “o preço de 
cada coisa e o valor de coisa alguma”. O 
repórter, observador diário da corrupção 
e da miséria moral, não pode deixar que 
a alma envelheça. Convém renovar a re-
beldia sonhadora do começo da carreira. 
Todos os dias. O coração do repórter deve 
pulsar em cada matéria.

Alguns desvios, no entanto, podem com-
prometer o resultado final do trabalho. A 
precipitação é um vírus que ameaça a qua-
lidade informativa. Repórteres carentes de 
informação especializada e de documenta-
ção apropriada ficam reféns da fonte. Sobra 
declaração, mas falta apuração rigorosa. O 
poder público tem notável capacidade de 
pautar jornais. Fonte de governo é impor-
tante, mas não é a única. O jornalismo de 
registro, pobre e simplificador, repercute o 

* CARLOS ALBERTO DI 
FRANCO é jornalista. - E-mail: 
difranco@iics.org.br

Carlos Alberto Di Franco *

Jornalismo substantivo
Carente de informação e boa dialética, o leitor sente-se 
conduzido por nossas idiossincrasias

Brasil oficial, mas oculta a verdadeira di-
mensão do País real. Muitas pautas estão 
quicando na nossa frente. Muitas histórias 
interessantes estão para ser contadas. Pre-
cisamos fugir do show político e fazer a 
opção pela informação que realmente con-
ta. Só assim, com didatismo e equilíbrio, 
conseguiremos separar a notícia do lixo 
declaratório.

A incompetência foge dos bancos de 
dados. Troca milhão por bilhão. E, surpre-
endentemente, nada acontece. O jornalis-
mo é o único negócio em que a satisfação 
do cliente (o leitor) parece interessar muito 
pouco. O jornalismo não fundamentado 
em documentação é o resultado acabado 
de uma perversa patologia: o desprepa-
ro de repórteres e a obsessão de editores 
com o fechamento. A chave de uma boa 
edição, no impresso e no digital, é o pla-
nejamento. Quando editores não formam 
os seus repórteres, quando a qualidade é 
expulsa pela ditadura do deadline, quando 
as entrevistas são feitas só pelo telefone e 
já não se olha nos olhos do entrevistado, 
está na hora de repensar todo o processo 
de edição.

O culto à frivolidade e a submissão à di-
tadura dos modismos estão na outra ponta 
do problema. Vivemos sob o domínio do 
politicamente correto. E o dogma do poli-
ticamente correto não deixa saída: de um 
lado, só há vilões; de outro, só se captam 
perfis de mocinhos. E sabemos que não é 
assim. A vida tem matizes. O verdadeiro 
jornalismo não busca apenas argumentos 
que reforcem a bola da vez, mas também, 
com a mesma vontade, os argumentos 
opostos. Estamos carentes de informação 
e faltos da boa dialética. Sente-se o leitor 
conduzido pela força de nossas idiossin-
crasias.

Por outro lado, ao tentar disputar espaço 
com o mundo do entretenimento, a chama-
da imprensa séria está entrando num peri-
goso processo de autofagia. A frivolidade 
não é a melhor companheira para a viagem 
da qualidade. Pode até atrair num primei-
ro momento, mas depois, não duvidemos, 
termina sofrendo arranhões irreparáveis no 

seu prestígio, na sua marca.
Registremos, ademais, os perigos do 

jornalismo de dossiê. Os riscos de instru-
mentalização da imprensa são evidentes. 
Por isso é preciso revalorizar, e muito, as 
clássicas perguntas que devem ser feitas 
a qualquer repórter que cumpre pauta in-
vestigativa. Checou? Tem provas? A quem 
interessa essa informação? Trata-se de efi-
ciente terapia no combate ao vírus da le-
viandade.

O esforço de isenção, no entanto, não se 
confunde com a omissão. O leitor espera 
uma imprensa combativa, disposta a exer-
cer o seu intransferível dever de denúncia. 
Menos registro e mais apuração. Menos 
fofoca e mais seriedade. Menos espetáculo 
de marketing político e mais consistência.

Finalmente, precisamos ter transparên-
cia no reconhecimento de nossos eventu-
ais equívocos. Uma imprensa ética sabe 
reconhecer os seus erros. As palavras po-
dem informar corretamente, denunciar 
situações injustas, cobrar soluções. Mas 
podem também esquartejar reputações, 
destruir patrimônios, desinformar. Confes-
sar um erro de português ou uma troca de 
legendas é fácil. Porém admitir a prática de 
atitudes de prejulgamento, de manipula-
ção informativa ou de leviandade noticiosa 
exige coragem moral. Reconhecer o erro, 
limpa e abertamente, é o pré-requisito da 
qualidade e, por isso, um dos alicerces da 
credibilidade.

A força de uma publicação não é fruto 
do acaso. É uma conquista diária. A credi-
bilidade não combina com a leviandade. 
Só há uma receita duradoura: ética, pro-
fissionalismo e talento. O leitor, cada vez 
mais crítico e exigente, quer notícia. Quer 
informação substantiva.

A fórmula de um bom jornal 
reclama uma balanceada 
combinação de convicção e 
dúvida. A candura, num país 
marcado pela tradição da 
impunidade, acaba sendo um 
desserviço à sociedade. É 
indispensável o exercício da 
denúncia fundamentada.
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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 Pala-
vras Compostas’ e ‘Língua Brasil – Crase, 
pronomes & curiosidades’  
(www.linguabrasil.com.br)

NÃO TROPECE NA LíNgUA

Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

--- Gostaria de ouvir comentários sobre o uso de iniciais maiúsculas ou minúsculas em títulos de livros, artigos, etc. O Vocabulário Ortográfico indica que se deve usar inicial 

maiúscula em todos os termos (excetuando artigos, preposições, etc.), entretanto tenho ouvido opiniões de que apenas o primeiro termo deve levar a inicial maiúscula. Como se 

escreveria, por exemplo, ao se referir à obra: Memórias de um Sargento de Milícias ou Memórias de um sargento de milícias? Paulina Becher, São Paulo/SP

COMO REDIGIR TÍTULOS

Existem três maneiras de redigir um título.

O Acordo Ortográfico 2009 permite usar maiúsculas ou 

minúsculas nos bibliônimos, isto é, nos nomes ou títulos 

de livros e obras impressas. Eis sua redação: Base XIX. "1º) 

A letra minúscula inicial é usada: (...) c) Nos bibliónimos/

bibliônimos (após o primeiro elemento, que é com mai-

úscula, os demais vocábulos podem ser escritos com mi-

núscula, salvo nos nomes próprios nele contidos, tudo em 

grifo): O Senhor do Paço de Ninães ou O senhor do paço 

de Ninães, Menino de engenho ou Menino de Engenho, 

Árvore e Tambor ou Árvore e tambor."

O Acordo, entretanto, não menciona nada sobre as par-

tículas (embora nos três exemplos elas estejam em minús-

cula) caso se prefira escrever o título com as iniciais maiús-

culas. Reza a lei ortográfica de 1943 que a inicial de cada 

palavra do título, à exceção das partículas monossilábicas, 

deve ser grafada com letra maiúscula. Partícula, em gra-

mática, é "palavra invariável que tem função gramatical, 

mas que não é facilmente classificada numa das partes do 

discurso" (dic. Aurélio). Nesse caso, escreve-se: Memórias 
de um Sargento de Milícias. E também, por exemplo:

Oração aos Moços
Poesia Completa de Cruz e Sousa
O Evangelho Segundo São João

O problema é que há palavras invariáveis e combina-

ções de partículas de mais de uma sílaba, como “contra, 

para, sobre, desde, acerca, pelo”. E até de mais sílabas: 

“durante, consoante, segundo, conforme”. E se as últimas 

três podem ser escritas em minúsculas, por que “de acordo 

com” não poderia? E ainda há o caso dos artigos: monossi-

lábicos mas não invariáveis, são todavia considerados par-

tículas. Desse modo, o livro de D. H. Lawrence “A Virgem 

e o Cigano” ficaria “A Virgem e O Cigano”, mas assim 

nunca se escreveu.

É evidente que há uma dificuldade prática no reconhe-

cimento das partículas. Então, qual a solução quando não 

se sabe reconhecer o que é partícula, ou mesmo quando 

há muitas delas no título? A melhor opção é a segunda 

oferecida pelo Acordo Ortográfico 2009: escrever apenas 
a primeira letra inicial com maiúscula e as demais em mi-

núsculas, a não ser que haja no título um nome próprio, o 

qual neste caso conserva sua inicial maiúscula. Exemplos:

Memórias de um sargento de milícias
Poesia completa de Cruz e Sousa
Como fazer uma pizza em dez minutos
Anotações e revelações sobre o novo Código Civil
Constituição do Estado de Santa Catarina
Discussões em torno dos direitos fundamentais no 

Brasil

A última opção seria escrever todo o título com maiús-

culas ou caixa-alta:

MEMÓRIAS DE UM SARgENTO DE MILíCIAS
A vIRgEM E O CIgANO
O EvANgELHO SEgUNDO SÃO JOÃO

Uma observação: tanto os títulos de livros e artigos 

quanto os de ensaios e dissertações (acadêmicas, de ves-

tibular, de concurso, etc.) não devem apresentar o ponto 

final. Este até pode ser usado, mas apenas quando o título 

contém um verbo, ou seja, quando configura uma oração. 

Tome-se como exemplo dessa exceção o título de uma re-

dação de vestibular:

 

O homem contemporâneo não sabe lidar com a anti-
guidade.

O HOMEM CONTEMPORÂNEO NÃO SABE LIDAR 
COM A ANTIgUIDADE
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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

Pc Rui Barbosa, 599 - Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.
br/loja/

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

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

MIQUEIAS
Memórias libertadoras de um líder camponês

Luiz Alexandre Solano Rossi

É um livro em forma de convite para que o leitor 
se insira no mundo do profeta Miqueias e faça os 
caminhos dele na defesa dos mais fragilizados e 

sempre à procura de ações solidárias com aqueles 
que experimentam a violência e a opressão. A 
mística profética se manifesta em nosso modo 

de ser e de viver como discípulo e missionário de 
Jesus Cristo.

Páginas: 168
Valor Loja Virtual: R$ 25,90

OS 7 PRINCÍPIOS DO BEM-ESTAR
Para manter-se jovem e saudável
Luigi Jodice eMaria Cristina Strocchi

A sociedade contemporânea impõe modelos que 
obrigam as pessoas a seguirem regras desumanas 
que provocam doenças e causam envelhecimento 
precoce. Este livro tem a finalidade de ajudar a 
reencontrar o equilíbrio que proporciona uma vida 
mais serena, longa e plena. Apresenta orientações 
nutricionais, físicas e psicológicas. 
Páginas: 120
Valor Loja Virtual: R$ 13,20

RELIGIOSIDADE POPULAR À LUZ DO 
 CONCÍLIO VATICANO II

Maria Angela Vilhena

O objetivo deste livro é percorrer as Constitui-
ções, Decretos e Declarações provenientes do 

Concílio Vaticano II em busca de referências, 
ainda que implícitas, mas já suficientes, nas 

quais possam ser encontrados fundamentos e 
chaves de leitura para possíveis compreensões 

referentes à religiosidade popular, nuançada por 
conteúdos e práticas provenientes do 

 catolicismo.
Páginas: 128

Valor Loja Virtual: R$ 18,00

ORTODOXIA
G. K. Chesterton

“Com certeza existem pessoas que, impensada e 
levianamente, falam da loucura como coisa de per 
si atraente, mas basta pensarmos um momento 
para chegarmos à conclusão de que, se a doença 
tem algum encanto, é porque geralmente se trata 
da doença alheia. É a homogeneidade da sua 
mente que o torna estúpido e faz dele um louco. 
(...)
Páginas: 280
Valor Loja Virtual: R$ 55,00

ONDE EU ME SINTO EM CASA
...e encontro o equilíbrio e o bem-estar 

espiritual
Anselm Grün

Sentir-se "em casa" é uma experiência maravilho-
sa, e também um anseio imenso para todos que 

passam pelo drama terrível da migração e da mu-
dança, todos aqueles que são levados a "sair de 

casa". Neste livro, Anselm Grün propõe que o leitor 
reflita sobre essa temática ampliando a experiência 

para além das suas fronteiras pessoais.
Páginas: 112

Valor Loja Virtual: R$ 19,00

MULHERES DOS OUTROS
Os viajantes cristãos nas terras a oriente 
(séculos XIII-XV)
Susani Silveira Lemos França

Este livro inscreve-se em uma perspectiva pouco 
usual nos estudos sobre as mulheres na história. 
Susani Silveira Lemos França não se propõe 
revisitar os documentos produzidos pelos viajantes 
cristãos em direção ao Oriente, entre os séculos 
XIII e XV, com a finalidade de desvelar a opressão 
de gênero ou as desigualdades das relações entre 
os sexos.
Páginas: 240
Valor Loja Virtual: R$54,00

PÃO E CIRCO
Sociologia histórica de um pluralismo político

Paul Veyne

Panem et circenses: por qual motivo a elite romana 
organizava jogos e distribuía trigo para a plebe? 
Prática diversionista? Clientelismo? Despolitiza-

ção? Populismo? Esta obra monumental de Paul 
Veyne reúne uma investigação minuciosa sobre 

as origens dessa prática tão comum a aristocratas 
e imperadores. Juvenal via ali a derrocada da 

república; a massa trocava seus votos por diversão 
e alimento.

Páginas: 784
Valor Loja Virtual: R$ 132,00

MULHERES DOS OUTROS
Os viajantes cristãos nas terras a oriente 
(séculos XIII-XV)
Susani Silveira Lemos França

Este livro inscreve-se em uma perspectiva pouco 
usual nos estudos sobre as mulheres na história. 
Susani Silveira Lemos França não se propõe 
revisitar os documentos produzidos pelos viajantes 
cristãos em direção ao Oriente, entre os séculos 
XIII e XV, com a finalidade de desvelar a opressão 
de gênero ou as desigualdades das relações entre 
os sexos.
Páginas: 240
Valor Loja Virtual: R$54,00
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Diretor: Euclides Scalco
Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo 
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Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo 

de Rio Grande, RS)
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 General Carneiro, 441, Curitiba, PR
(41) 3264-3484
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RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS
Técnicas e estratégias simples para tornar seus sonhos 
realidade
Bernardo Stamateas
Editora: V&R

Por que existem pessoas que, mesmo com um passado difícil, 
conseguem montar uma empresa milionária, ser grandes 
líderes ou alcançar objetivos que para outros pareceriam im-
possíveis? O que faz com que uma pessoa possa cumprir seus 
sonhos é o estabelecimento de metas claras e alcançáveis.
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