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NA MÍDIA ELETRÔNICA

OPINIÃO

Após 30 anos de profissão 
na área médica, sendo 
os últimos 15, dirigindo 
uma clinica especiali-

zada na prevenção e tratamento do 
stress, com certeza já vi as mais diver-
sas situações consideradas problemas 
por seus protagonistas. Problemas fa-
miliares quer seja no relacionamento 
com o cônjuge, ou na educação dos 
filhos; Problemas pessoais das mais 
diversas ordens e também os proble-
mas profissionais, relacionamentos 
interpessoais e finanças.

Existem situações imprevisíveis, 
que simplesmente não tem como 
evitar, são inerentes ao fato de es-
tarmos vivos e aos riscos associados 
a essa vida.

A questão que eu quero levantar, 
é quanto aos problemas que nós 
mesmos criamos, seja por: negligên-
cia, ignorância, intolerância, teimo-
sia, ganância, etc... etc... etc.

Acompanhamos estarrecidos, bri-
gas entre torcedores de times adver-
sários, mas, mais estarrecidos ainda 
entre torcedores do próprio time, só 
que facções de torcida que se rivali-
zam entre eles próprios.

Encontramos nas questões religio-
sas, pastor chutando a santa, porque 
na sua igreja não aceitam idolatria a 

imagens.
Brigas de transito por situações 

corriqueiras de buzinadas, ou dis-
trações a que todos estamos sujei-
tos. O outro desce armado e sem 
pensar acaba com a vida do outro e 
claro com a sua própria.

Radicalismos de todas as ordens: 
político, religioso, racial, sexual e 
por ai vai.

Vivemos no mundo da razão. 
Não no tocante ao equilíbrio, in-
felizmente, mas sim, da verdade. 
Das muitas verdades, que me dão 
a minha razão, sem espaço para o 
diverso. Sem chance para o contra-
ditório. Vale o que eu penso e não o 
que possa ser.

Assim, vamos enfrentando esta 
vida, com suas agruras imprevisíveis 
e imponderáveis, mas também com 
os problemas evitáveis, que por 
questões pessoais, não evitamos. E 
aqui vale de novo a pergunta: Quan-
tos de nossos problemas somos nós 
mesmos que criamos? Vale a refle-
xão de cada um, no sentido de rever 
seus conceitos e porque não, seus 
preconceitos. E já que estamos em 

reflexão, trago a lei dos 70/30 para 
pensarmos:

* Em um celular de ultima geração; 
70% de suas funções não usamos.

* Em um veículo de luxo, 70% da 
velocidade e dos acessórios não são 
necessários.

* Se você possui uma casa muito 
grande, 70% do espaço total não é 
usado, serve apenas para a diarista 
reclamar.

* Em nosso guarda roupas, 70% 
das roupas passamos até 1 ano sem 
usar. Para ser honestos, admitiría-
mos que algumas não tiramos se-
quer a etiqueta ainda.

* Em uma vida de trabalho e ga-
nhos, 70% do que ganhamos é para 
os outros gastarem.

A reflexão tem que ser em cima 
do bom uso dos 30% restantes de 
tudo, pois o resto é só para dar pro-
blema, e por falar problema, quan-
tos dos nossos problemas somos nós 
mesmos que criamos???

(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e 
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Pre-
venção e Tratamento do Stress, é um dos diretores 
do Instituto Ciência e Fé.

Problemas da Vida

Edmilson Fabbri (*)

Vivemos no mundo 
da razão. Não no 
tocante ao equilíbrio, 
infelizmente, mas sim, 
da verdade. Das muitas 
verdades...

MEDICINA ‘SOB MEDIDA’
Nos últimos tempos a medicina evoluiu acele-

radamente, principalmente a partir da introdução 
da tecnologia nas diversas áreas da ciência da 
saúde. Mas ela não vem correspondendo à ne-
cessidade de grande parte da população.

“No Brasil nos defrontamos com um problema 
de difícil solução para bem adequar o ensino mé-
dico à nossa realidade. Decorre, principalmente, 
de três fatos: grande diversidade social com pre-
domínio dos socialmente desassistidos, rápido 
desenvolvimento tecnológico nas últimas déca-
das e, não menos importante, aumento geométri-
co do número de faculdades de medicina”, afirma 
Silvano Raia.

“Diante dessa realidade devemos desenvolver 
um programa de ensino médico “sob medida” 
compatibilizando-o àquelas três variáveis, o que 
não é fácil, uma vez que sob certos aspectos são 
antagônicas entre si”. Como encontrar o caminho 
certo? Tema em discussão neste número.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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FILOSOFIA

A transformação da matéria 
em formas vivas nos apa-
rece como um verdadeiro 
milagre, causando-nos ad-

miração e espanto, apesar dos cientistas 
nos quererem explicar que tudo resulta 
de causas naturais. Não obstante, teste-
munhar que de um ovo possa surgir um 
animal com bico e penas é uma transfor-
mação que se coloca para nós como um 
fenômeno extraordinário, uma criativi-
dade que se põe acima do jogo aparente 

das forças primárias da matéria.
Na continuidade, como se constata, 

há uma tendência extravagante da ener-
gia bruta em se transformar, uma ten-
dência evolutiva peculiar de autonomia 
cinética, desde a origem do Universo, 
gerando ascendentes formas de corpo-
reidade, pois o mesmo se observa, desde 
o surgimento da física quântica, que as 
próprias micropartículas são dotadas de 
tendências mórficas (do grego morfé, for-
ma), gerando matéria.

Ainda mais, o que se constata, em 
termos ontológicos, é o fato de que as 
diversas espécies de seres vivos não são 
dotadas das mesmas condições para exer-
cerem suas atividades vitais, a partir da 
existência de diferenças psicológicas em 
suas formas de manifestação. Ora, isto 
nos indica que suas dimensões percepti-
vas não são iguais nas diversas espécies, 
na certeza causadas pelos momentos di-
ferenciados de sua evolução biológica, 
mas mantendo, em termos vitais, uma di-
retriz que parece ser única até a eclosão 
da consciência, pelas fomas incipientes 
de espiritualidade que demonstram.

Dessa forma, verificando a evolução, 
podemos constatar que a vida dos corais 

possui dimensões primárias, assim como 
os vírus e as bactérias, dotados que são 
apenas de crescimento e reprodução. Já 
os vegetais e animais inferiores manifes-
tam formas primárias de sensibilidade e 
movimento, o que os coloca mais evolu-
ídos em suas reações. Já a espécie huma-
na se nos apresenta dotada de um prin-
cípio espiritual explícito, o que a coloca 
em nível quase angélico, não fossem 
suas tendências desregradas. O caminho 
ético seria desconsiderar o corpo, desen-
volvendo apenas a espiritualidade, pois 
esse parece ser o propósito premeditado 
da evolução cósmica.

Assim se coloca o fenômeno da des-
truição mútua entre os seres vivos, como 

resultado natural para que a vida se man-
tenha, em termos de continuidade bioló-
gica. Porém, este não é o desejo de nosso 
espírito, que por ser o selo da Divindade 
em nós, nos garante a imortalidade. Por-
tanto, o que conta não é a interrupção da 
vida, mas a sua permanência, um ímpe-
to constante de que a ela se mantenha, 
como confirmada pela biologia, mas 
principalmente pela fé, que nos testemu-
nha a ressurreição do Filho de Deus.

(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em Direi-
to pela UFPR, é professor do curso de Direito da PUCPR 
e membro da Academia Paranaense de Letras. Autor de 
“Introdução ao Universo dos Símbolos”. E-mail: antcmen-
des@gmail.com; Site: www.folosofiaparatodos.com.br

Matéria e vida 
se conjugam

Antonio Celso Mendes

Ainda mais, o que se 
constata, em termos 
ontológicos, é o fato de 
que as diversas espécies 
de seres vivos não são 
dotadas das mesmas 
condições para exercerem 
suas atividades vitais...
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SÍNODO PARA A AMAzÔNIA

O Sínodo para Amazônia , que acon-
tece até 27 de outubro, está sendo reali-
zado no Vaticano, mas é no Brasil que 
a maior repercussão acontece, ao menos 
nas redes sociais: foram 135 mil menções 
no Twitter, 1,37 milhão de interações 
em links compartilhados no Facebook e 
15% dos canais no Youtube que fizeram 
vídeos sobre o encontro.

Por aqui, o debate nas redes tem como 
marca principal a polarização que o país 
enfrenta.

A "Análise Estratégica das Mídias Di-
gitais sobre o Sínodo para a Amazônia", 
feita pela Diretoria de Análise de Políti-
cas Públicas (DAPP) da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV), observou as manifesta-
ções feitas nas redes sociais entre 1 de 
agosto e 14 de outubro —o encontro de 
bispos da região amazônica convocado 
pelo Papa Francisco começou em 6/10.

A análise mostrou que o encontro 
católico reúne de um lado grupos pro-
gressistas, mais à esquerda, que apoiam 
o sínodo, o Papa e a agenda em favor da 
natureza, dos pobres e dos indígenas, e 
outro à direita, muito crítico ao evento, 
que coloca a Igreja como antagonista do 
governo Bolsonaro.

Para o diretor da FGV DAPP, Marco 
Aurelio Ruediger, a reação forte e organi-
zada da direita mostra o temor da perda 
de um grupo importante para sua base 
política.

— No início, houve um apoio orgâ-
nico da esquerda, principalmente pela 
pauta humanística. Então, houve uma 
resposta muito forte da direita extrema, 
que percebe isso como uma ameaça, 
pois conquista espaço entre religiosos, 
afastando esses grupos de temas como 
aborto e família, sobre os quais a direita 
vem se apropriando.

POUCOS CANAIS DE 
APOIO

No Youtube e no WhatsApp, há pou-
cos canais favoráveis ao encontro. Nes-
sas plataformas, vídeos negativos sobre 
a imprensa e sobre ameaças à "sobe-
rania nacional" têm bastante impacto, 
associando o sínodo a tópicos de mote 
conspiratório e a articulações de agen-
das globalistas, com visão negativa do 
Papa.

O professor da FGV diz que é fre-
quente nas redes a divulgação de fake 

news ou versões distorcidas do evento 
propagadas por canais que se apresen-
tam como alternativa à mídia tradicio-
nal.

— O tempo todo isso está acontecen-
do em relação ao sínodo. São pós-ver-
dades, reinterpretações de fatos que o 
sínodo vai trazendo, que são reconstru-
ídos e espalhados de outra forma — afir-
ma Ruediger, para quem essa estratégia 
pode ser um tiro no pé.

— Falam como se a Igreja estivesse fa-
zendo uma guinada à esquerda, mas ela 

está onde sempre esteve, a favor dos po-
bres, dos direitos humanos, não obstante 
seja contra o aborto, tenha uma posição 
sobre família. Essa reação, curiosamen-
te, afeta a própria direita porque afasta 
alguns católicos. São valores que funda-
mentam a nação brasileira e a oposição a 
isso gera uma ruptura da base que optou 
pela direita, até porque existe um centro 
que pode se reconectar com essa base 
que perdeu.
(*) CONSTANçA TATSCh, jornalista. Repórter de O 
Globo

Repercussão nas redes reflete 
polarização brasileira
País é o que mais debate o encontro religioso; para especialista, grupos de direita se mobilizam contra reunião de 
bispos com medo de perder base católica

Constança Tatsch (*)

Papa Francisco recebe indígenas durante o Sínodo para a Amazônia (Foto: Vatican Media / Reuters)
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SÍNODO PARA A AMAzÔNIA

"Sínodo para a Amazônia: novos ca-
minhos para a Igreja" é o nome mais 
conhecido da 16ª Assembleia Especial 
do Sínodo dos Bispos para a Região 
Pan-Amazônica, visto ser a renovação 
da evangelização católica nesse imenso 
território o ponto fulcral do encontro que 
se iniciou no dia 6, no Vaticano. As dis-
cussões foram até o 27 de outubro, e 184 
bispos de Brasil (58), Bolívia, Colômbia, 
Equador, Peru, Venezuela, Suriname, 
Guiana e Guiana Francesa se debruçam 
sobre o documento resultante de um ano 
de consulta a 80 mil pessoas.

O sínodo "deverá ser histórico", disse 
dom Claudio Hummes, o arcebispo fran-
ciscano designado a erguer e coordenar a 
Repam —Rede Eclesial Pan-Amazônica.

Histórico porque o processo sinodal 
resgatado pelo atual papado está inte-
grando a rede católica presente neste 
ponto do mapa ao qual confluem, como 
em nenhuma outra parte do planeta, as 
crises ecológica, social e da democracia. 
Vimos o papa falar que "a Amazônia é 
um problema do mundo", cujas queima-
das e desmatamento afetam a humanida-
de toda, mas onde o chamado ecológi-
co se soma à vulnerabilidade dos povos 
amazônicos. O relatório atual do Conse-
lho Indigenista Missionário (Cimi) indica 
135 assassinatos de indígenas em 2018. 
Portanto este sínodo será um teste para a 
igreja de Francisco, em que "não se pode 
errar", em suas palavras.

PRINCÍPIOS CATÓLICOS
A centralidade da Amazônia para 

Francisco vem da 5ª Conferência Ge-
ral do Episcopado Latino-americano e 
do Caribe (2007) em Aparecida, quan-
do ele ainda era arcebispo de Buenos 
Aires. E por isso o sínodo quer conso-
lidar a face indígena da igreja, mas re-
novando ali os princípios católicos do 
Concílio Vaticano 2º (1963-65). O que 
está sendo dito é que a igreja pretende 
perseguir a "inculturação": dar rosto lo-

cal aos dogmas e doutrinas, formando 
clero autóctone e interligando as bases 
católicas já existentes para ampliar sua 
ação apostólica.

Dom Claudio fala em renovar a tradi-
ção da igreja, que é "o modo de viver" de 
Jesus Cristo e a fé, sem medo de abrir-se 
para "os novos caminhos", obrigatoria-
mente inclusivos. Nesse sentido, a inte-
gração está calcada na Encíclica Laudato 
Si' (2015), que manda evangelizar a casa 
comum, falando para todos sobre os te-
mas ecológicos atuais sem deixar para 
trás os pobres.

Essa parece ser a melhor resposta ao 
acirramento de ânimos de uma parte con-
servadora da instituição milenar. Contra 

os ataques de opositores —os cardeais 
estadunidense Raymond Burke e alemão 
Gerhard Müller, além do governo brasi-
leiro que questiona a ingerência sobre a 
soberania nacional—, a Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
lançou a campanha "Eu apoio o sínodo, 
eu apoio o papa".

O sínodo não tem objetivos políticos. 
Mas vale o alerta: "não se pode romper a 
corda" e ameaçar o trabalho corajoso do 
papa com um cisma.

Dar ao patriarca a responsabilidade 
sobre temas sensíveis, como a "ecoteo-
logia" (Amazônia como lugar sagrado), 
ou as ideias mais libertárias (ordenação 
de indígenas e casados), pode ser um 

peso difícil de carregar. As mudanças na 
igreja universal ocorrem, mas são lentas. 
E a autoridade católica será tanto maior 
quanto mais sirva à humanidade, sem 
romper os limites já assegurados nas po-
sições progressistas.

Caminhar juntos, respeitar as dife-
renças parecem ser lições de Francisco 
de Assis, primeiro diplomata da igreja a 
quem Bergoglio submeteu seu papado.

(*) ISABEL GNACCARINI, Graduada em Jornalismo 
(1988) pela Pontifícia Universidade Católica, PUC-SP 
(Brasil), é doutoranda em Ambiente e Sociedade, Nepam/
Unicamp (2016), com mestrados em Sociologia e Geo-
grafia. [Mestrado em Sociologie de l'Amérique Latine pela 
École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, EHESS-
Paris (França)]

Até onde poderá ir a igreja de 
Francisco?
As mudanças estão acontecendo, mas são lentas

Isabel Gnaccarini (*)

O papa dá um novo rumo. “Novos caminhos”, segundo Domm Cláudio Hummes.
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MADEIRA

Os recorrentes abalos éti-
co-políticos no âmbito 
das institucionalidades, 
somados à instabilidade 

econômica que assola o Brasil ao longo 
de tantos anos, vêm incrementando dia 
a dia as dificuldades para a retomada do 
desenvolvimento no País. Uma crise fis-
cal profunda cerca de 12,6 milhões de 
desempregados.

Queda de renda e muita desconfian-
ça com relação ao nosso futuro mantêm 
um horizonte de prosperidade vicejante 
como pura miragem. A perspectiva é de 
crescimento tímido, mesmo quando con-
cluída a reforma da Previdência.

O governo adotou medidas para ten-
tar acelerar a retomada, como a libera-
ção de saques do FGTS e o incentivo à 
Semana do Brasil. Mas o caminho segu-
ro para crescer é o investimento. E nessa 
rota do desenvolvimento há uma estação 
de parada obrigatória: a efetivação das 
reformas estruturantes, como a tributária, 
reforma de RH dos governos e privatiza-
ções, entre outros.

Somente pela refundação de leis e 
marcos regulatórios nacionais nos tor-
naremos um país viável a investimentos 
de relevância e na medida de nossas 
necessidades e oportunidades. Esse é o 
meio para impulsionar projetos e obras 
que criem oportunidades, restabeleçam 
a confiança na economia e ponham o 
Brasil, novamente, no rumo do desen-
volvimento.

É PRECISO CRIAR 
AMBIENTE DE NEGÓCIOS

É urgente consertar as contas públicas 
na União, nos Estados e municípios. É 
preciso criar um ambiente de negócios 
sustentado por segurança jurídica, trans-
parência e contemporaneidade com o 
mundo integrado que hoje experimenta-
mos.

Mas não dá para ficarmos parados en-
quanto o País tenta atualizar-se. Em face 

da baixíssima capacidade de investimen-
to público, este é o momento de setores 
maduros, que trabalham alinhados ao 
conceito de bioeconomia, fazerem apor-
tes significativos na produção de riqueza 
no País, sinalizando que o futuro é ino-
vação, sustentabilidade, competitividade 
e produtividade.

A indústria de árvores cultivadas para 
fins industriais, um setor nacional com-
petitivo e integrado às cadeias globais, 
tem investimentos de R$ 32 bilhões pre-
vistos até 2023, com geração de 36 mil 
empregos nas obras e 11 mil vagas fixas 
na operação dos empreendimentos. Esse 
é um setor que, mesmo no período entre 
2014 e 2017, quando a crise atingiu seu 
ápice e diversos segmentos apresentaram 
retração, investiu mais de R$ 20 bilhões 
no Brasil.

A Klabin, com investimentos na cida-
de de Ortigueira (PR) de R$ 9,1 bilhões, 
deve criar 9 mil empregos no período de 
expansão da fábrica. A Berneck iniciou 
as obras da nova unidade da empresa, 
que produzirá MDF e serrados, em Lages 
(SC), com mais R$ 850 milhões investi-
dos. Em Mato Grosso do Sul, a Eldorado 
planeja uma usina de energia renovável, 
movida a biomassa, com investimento 
de R$ 350 milhões, que deve empregar 
1.500 pessoas nas obras. Em Três Barras 
(SC), a WestRock está desembolsando 
mais R$ 1,2 bilhão, com 2.700 vagas 
temporárias.

GRANDES 
INVESTIMENTOS

Não para por aí. A Bracell aplica R$ 
7,5 bilhões no interior de São Paulo, em 
Lençóis Paulista, que deve gerar 7,5 mil 
vagas no período de implantação. Já a 
Duratex, com investimentos de R$ 3,5 
bilhões em Araguari (MG), abrirá mais 
6,5 mil vagas. Nestes dois casos, as em-
presas trabalharão com celulose solúvel, 
produto inovador, que é capaz de pro-
duzir lenços umedecidos e tecidos finos 

para confecções.
Mais dois investimentos foram anun-

ciados no Nordeste, um projeto da Wes-
tRock e outro da Klabin, mostrando a 
amplitude de regiões que essas iniciati-
vas cobrem. São duas novas fábricas de 
embalagens de papel, importantes prota-
gonistas da bioeconomia. Esse setor, ali-
ás, é crucial para a entrega de produtos 
renováveis, biodegradáveis, e contribui 
para as metas do Brasil no Acordo de 
Paris e os objetivos de desenvolvimento 
sustentável da Agenda 2030 da ONU. É 
importante mencionar também a conclu-
são da fusão Suzano-Fibria no início de 
2019, uma empresa que nasceu como a 
maior produtora de celulose de fibra cur-
ta do mundo.

Mas não adiantará investirmos altos 
valores se não cuidarmos do futuro. É ne-
cessário rever a maneira de fazer negó-
cios, pensar em alternativas a materiais 
de origem fóssil.

Nesse sentido, os serviços ambientais 
realizados pela floresta em pé têm mui-
to valor, até para girar a economia. As 
florestas são responsáveis por remover 
e estocar carbono, produzir o oxigênio 
que respiramos, conservam solo e água. 
Servem de hábitat para a biodiversidade. 
Tudo isso contribui para um regime de 
chuvas e clima mais estáveis, evita pra-
gas e doenças, entre outros aspectos que 
impactam as atividades de uso da terra. 
O Brasil é uma potência ambiental.

PROTAGONISMO 
AMBIENTAL

A COP-25, que será realizada em San-

tiago, no Chile, em dezembro, é a opor-
tunidade para que governo, setor priva-
do, ONGs e academia se unam para que 
o Brasil assuma o protagonismo ambien-
tal e auxilie o mundo na mitigação das 
mudanças climáticas. Não é à toa que o 
tema deixou de ser pauta de uma área e 
passou a ser assunto estratégico. Clima é 
economia na veia, é oportunidade para o 
Brasil e para os brasileiros.

Precisamos garantir que o artigo 6 
do Acordo de Paris, que regulamenta 
internacionalmente o mercado de car-
bono, seja finalizado em Santiago. O 
mercado de carbono, com uma políti-
ca clara e bem definida, pode incenti-
var o setor produtivo, principalmente 
os pequenos empreendedores, a atuar 
como indutor da economia de baixo 
carbono.

Se quisermos concluir a travessia 
rumo à retomada do crescimento econô-
mico, é preciso acelerar os investimen-
tos de porte e sustentáveis. O governo, 
com baixa capacidade de investimento, 
deve evoluir com a aprovação de re-
formas estruturantes, que melhorem o 
ambiente de negócios. Assim se abre 
espaço para o avanço dos recursos da 
iniciativa privada. Mas é preciso investir 
com consciência e atuar com responsa-
bilidade, cuidando do meio ambiente e 
trabalhando para que o Brasil moderni-
ze sua governança, garantindo às futu-
ras gerações condições para a constru-
ção de uma nova nação.

(*) PAuLO hARTuNG, economista, presidente da IBÁ, 
foi governador do estado do Espírito Santo (2003-2010 e 
2015-2018)

Investimento 
verde
Clima é economia na veia, é oportunidade para o Brasil e 
para os brasileiros

Paulo Hartung (*)
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EvANGéLICO NA AMAzÔNIA

Doutor em História pela Uni-
sinos, RS, o assembleiano 
Moab Cesar Carvalho Cos-
ta tem livro referencial ana-

lisando o aggiornamento do pentecosta-
lismo brasileiro, sua acomodação diante 
de novos tempos. Amplo conhecedor 
da realidade amazônica, lê-lo é convite 
a entender o trabalho de “formiguinha” 
feito pelos velhos crente das assembleias 
de Deus no Norte e Nordeste difíceis do 
começo do século 20.

ACOMODAÇÕES
Tendo acabado de ler “Aggiornamento 

do Pentecostalismo Brasileiro” (Editora Re-
criar, 2019), satisfiz minha curiosidade inte-
lectual, a de entender o que teria motivado 
a sabedoria duas vezes milenar da Igreja Ca-
tólica em convidar esse professor da Histó-
ria da Universidade Estadual do Maranhão 
a partilhar e contribuir até dia 27 deste mês 
no Sínodo da Amazônia, em Roma.

SERIA IMPOSSÍVEL
Há 10 anos pareceria impossível um 

nome proeminente das assembleias de 
Deus do Brasil estar participando, como 
convidado especial do Vaticano do Síno-
do dos Bispos da Amazônia, ao lado de 
bispos e de outros dignitários católicos e, 
também surpresa, ao lado igualmente de 
pastores evangélicos brasileiros.

IMPORTANTE
Moab não é uma liderança qualquer. 

Seu peso está em sua presença de alto ní-
vel, como pesquisador histórico, em ins-
tituições como a Rede Latino-Americana 
de Estudos Pentecostais. Seu mais recente 

trabalho de pesquisa na área do tema his-
tórico-religioso é o livro “Aggiornamento 
do Pentecostalismo Brasileiro”. Faz um 
longo percurso, observando desde a che-
gada dos pioneiros suecos Daniel Berg e 
Gunnard Vingren, ao longo e fértil proces-
so de conversão de populações de migran-
tes nordestinos, abandonados pela sorte, 
que foram para o Norte e todo o Brasil, em 
busca de nova vida material. 
E também aberta a uma nova 
religião.

SUECO-
NORDESTINA

As lutas dos dois suecos 
pela integridade da fé, às 
vezes em francas refregas 
com Samuel Nystrom, ou-
tro patrício, e que se impo-
ria como “dono do pedaço 
assembleiano” são partes 
de um livro que tem de ser 
sorvido num amplo mergu-
lho antropológico. O maior 
deles, a firmeza com que 
Moab César Carvalho Costa 
mostra quão importante foi 
o autoritarismo sueco-nor-
destino importante para a 
aventura pentecostal brasi-
leira, país onde o pentecos-
talismo tem a maior adesão 
em todo mundo.

* AROLDO MuRÁ G.hAYGERT é 
jornalista; presidente do Instituto 
Ciência e Fé de Curitiba; autor da 
coleção Vozes do Paraná - Retratos 
de Paranaenses. E-mail: aroldo@
ciênciaefe.org.br

Moab Costa, voz da Assembleia 
de Deus no sínodo da Amazônia
Convidado do Vaticano, o pesquisador encarna 
experiência de uma comunidade pentecostal – 
multiforme e não vertical – consolidada como o maior 
grupo protestante no Brasil. E que experimenta desde os 
1980 por grande aggiornamento (acomodação).

Aroldo Murá Haygert (*)

Moab Costa
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COMUNICAÇÃO

Bolsonaro não morre de 
amores pela imprensa. 
Acredita, equivocadamen-
te, que as redes sociais 

são a grande cartada. Não percebe 
que agenda pública continua sendo 
determinada pelas empresas jornalís-
ticas tradicionais. O que ele conversa 
com a família, com os assessores e 
com os amigos, no Palácio da Alvo-
rada ou no Planalto, goste ou não, foi 
sussurrado por uma pauta de jornal. 
As redes sociais reverberam, multipli-
cam. Mas o pontapé inicial foi dado 
por um repórter. Bolsonaro precisa 
conversar com a mídia, superar seus 
ressentimentos, vencer seus dragões 
interiores. Esgarçar relações nunca é 
um bom caminho.

Em recente entrevista a Tânia Mon-
teiro, repórter do Estado, Bolsonaro re-
afirmou seu “total respeito às institui-
ções e à liberdade de imprensa”. Bom 
sinal. No entanto, o estilo agressivo 
do presidente e, sobretudo, dos seus 
filhos tem provocado reação da mídia. 
Alguns jornalistas têm exacerbado seu 
olhar crítico a um governo que ainda 
não completou um ano e herdou uma 
herança de corrupção e incompetên-
cia para lá de complicada.

Governo e imprensa não podem 
ter uma relação promíscua. É salutar 
certa tensão entre as instituições. Mas 
precisam conversar. São peças essen-
ciais da estrutura democrática. Aguar-
do – já o disse outras vezes – que Bol-
sonaro desça do palanque e assuma 
o papel de presidente de todos os 
brasileiros. Espero também que nós, 
jornalistas, deponhamos as armas da 
militância e façamos jornalismo.

Jornalismo é a busca do essencial, 
sem adereços, adjetivos ou adornos. O 
jornalismo transformador é substantivo. 
Sua força não está na ideologia, mas no 
vigor persuasivo da verdade factual e 
na integridade da sua opinião.

EXCESSO DE 
NEGATIVISMO

Ao longo deste ano, alguns jorna-
listas da grande mídia, na cobertura 
de política e do governo, e em nome 
de suposta independência, têm enve-
redado excessivamente pelo que eu 

chamaria de jornalismo de militância. 
E isso não é legal. Não fortalece a cre-
dibilidade e incomoda crescentemen-
te seus próprios leitores. Consumido-
res de jornais mostram cansaço com 
o excesso de negativismo de nossas 
pautas. Trata-se de um fato percebido 
nas redes sociais.

Na verdade, à semelhança do que 
aconteceu no segundo semestre de 
2018, há um crescente distancia-
mento entre o que veem e reportam 
e o que se consolida paulatinamente 
como fatos e/ou percepções de suas 
próprias audiências, posto que a es-
tas foi dado o poder de fazer suas 
próprias reflexões e até mesmo apu-

rações, facilitadas e potencializadas 
pela internet.

Ao agirem dessa forma, correm o 
risco de comprometer a viabilidade de 
seus próprios veículos, pois somarão às 
já conhecidas perdas de verbas publi-
citárias dos últimos muitos anos uma 
diminuição das audiências. Não se 
trata, por óbvio, de ficarmos reféns do 
leitorado. Os jornais, frequentemente, 
têm o dever ético de dizer coisas que 
podem não agradar a seus leitores. Mas 
é preciso não perder conexão com as 
percepções do público.

É necessário reconhecer, para o 
bem e para o mal, que perdemos a 

hegemonia da informação. Impõe-se, 
por óbvio, um jornalismo menos anti 
e mais propositivo. O que não signi-
fica, nem de longe, perder a necessá-
ria independência e o senso crítico. A 
fiscalização dos governos e das insti-
tuições é parte essencial da atividade 
jornalística. A democracia se fortalece 
com uma imprensa isenta, mas crítica.

CONTAR A VERDADE
A ferramenta de trabalho dos jorna-

listas é a curiosidade. A dúvida. A in-
terrogação. É a saudável desconfiança 
que se alimenta de uma paixão: o de-
sejo dominante de descobrir e contar 
a verdade.

Outra coisa, bem diferente, é o jor-
nalismo 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 jornalismo de registro, pobre e 
simplificador, repercute o Brasil ofi-
cial, mas oculta a verdadeira dimen-
são do País real. Declarações vazias 
de políticos ocupam espaço excessi-
vo na nossa cobertura. Sobra fofoca 
e falta notícia. No entanto, muitas 
pautas estão quicando na nossa fren-

te. Muitas histórias interessantes estão 
para ser contadas. Precisamos fugir 
da espuma política, frequentemente 
produzida pelo próprio presidente da 
República, e fazer a opção pela infor-
mação que realmente conta.

Vivemos sob o domínio do politi-
camente correto. Trata-se de um dog-
ma que 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 ape-
nas argumentos que reforcem a bola 
da vez, mas também, com a mesma 
vontade, os argumentos opostos. Es-
tamos carentes de informação e fal-
tos da boa dialética. Sente-se o leitor 
conduzido pela força de nossas idios-
sincrasias.

IMPRENSA COMBATIVA
O esforço de isenção, no entanto, 

não se confunde com a omissão. O 
leitor espera uma imprensa combati-
va, disposta a exercer o seu intrans-
ferível dever de denúncia. Menos re-
gistro e mais apuração. Menos fofoca 
e mais seriedade. Menos espetáculo 
de marketing político e mais consis-
tência.

Finalmente, precisamos ter transpa-
rência no reconhecimento de nossos 
equívocos. Uma imprensa ética sabe 
reconhecer os seus erros. As palavras 
podem informar corretamente, de-
nunciar situações injustas, cobrar so-
luções. Mas podem também esquar-
tejar reputações, destruir patrimônios, 
desinformar. Reconhecer o erro, lim-
pa e abertamente, é o pré-requisito da 
qualidade e, por isso, um dos alicer-
ces da credibilidade.

A imprensa de qualidade, séria e 
independente, é essencial para o fu-
turo da democracia. E tudo isso, tudo 
mesmo, depende da nossa coragem 
e humildade para rever atitudes e 
entender novos contextos. O leitor, 
cada vez mais crítico e exigente, quer 
notícia. Quer informação substantiva. 
Chegou a hora do jornalismo propo-
sitivo.

(*) CARLOS ALBERTO DI FRANCO, jornalista. 
e-mail: difranco@ise.org.br

Imprensa, Bolsonaro e 
democracia

Exigente, o leitor quer informação substantiva. Chegou 
a hora do jornalismo propositivo

Carlos Alberto Di Franco (*)

O jornalismo de registro, pobre e simplificador, 
repercute o Brasil oficial, mas oculta a verdadeira 

dimensão do País real. Declarações vazias de 
políticos ocupam espaço excessivo na nossa 

cobertura. Sobra fofoca e falta notícia. No entanto, 
muitas pautas estão quicando na nossa frente. 
Muitas histórias interessantes estão para ser 

contadas.

.
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ENSINO

A História nos mostra que a 
formação dos médicos sem-
pre se adaptou ao tipo de 
tratamento disponível na 

época e ao perfil dos pacientes a que se 
destinava.

Há 6 mil anos, a escola de Ayurveda, 
diante da falta total de conhecimentos, 
preparava seus alunos em mosteiros vi-
sando a neles induzir hábitos capazes 
de lhes conferir uma aura superior que 
facilitasse sua atuação. De fato, deviam 
apenas preparar os pacientes para acei-
tarem com resignação as doenças e os 
sofrimentos que o destino lhes impunha.

A seguir, sucessivamente, os médicos 
foram ensinados a diagnosticar as doen-
ças, a tratá-las, a evitá-las por vacinas ou 
por cuidados ambientais, impedir sua 
transmissão por hereditariedade e, final-
mente, a curá-las. Agora tentam retardar 
o envelhecimento e, quem sabe, evitar a 
morte.

No Brasil nos defrontamos com um 
problema de difícil solução para bem 
adequar o ensino médico à nossa reali-
dade. Decorre, principalmente, de três 
fatos: grande diversidade social com pre-
domínio dos socialmente desassistidos, 
rápido desenvolvimento tecnológico nas 
últimas décadas e, não menos importan-
te, aumento geométrico do número de 
faculdades de medicina.

“SOB MEDIDA”
Diante dessa realidade devemos de-

senvolver um programa de ensino mé-
dico “sob medida” compatibilizando-o 
àquelas três variáveis, o que não é fácil, 
uma vez que sob certos aspectos são an-
tagônicas entre si.

De fato, a população menos favoreci-
da depende de uma série de medidas que, 

no conjunto, constituem a assim chama-
da assistência básica. Apoia-se em áreas 
de conhecimento já sedimentadas, dife-
rentes das criadas pelo progresso recen-
te. Leia-se informática, engenharia ele-
trônica, robótica, inteligência artificial, 
etc. A aproximação desses dois mundos 
tão díspares é necessária. Entretanto, cria 
muitos problemas cuja solução individu-
al é impossível de ser ensinada num cur-
so de graduação. O que se propõe, en-
tão, é estimular nos alunos o raciocínio 
ativo, que permite resolver problemas 
em geral. Em vez de lhes oferecer apenas 
soluções já prontas, propõe-se ensiná-los 
a como criá-las.

Capacitados para essa atividade, os 
alunos estarão preparados para solucio-
nar as dificuldades que aparecerem ao 
longo do seu percurso profissional, mui-
tos delas imprevisíveis. Para atingir esses 
objetivos, o programa de ensino deve 
obedecer a algumas premissas.

•	 Valorizar	a	assistência	básica	in-
tegrando o aluno no atendimento pres-
tado pelo SUS às comunidades menos 
assistidas. Por ele tomará conhecimento 
das variáveis sobre as quais exercerá a 
maior parte de sua profissão. Essa inser-
ção é coerente com o conceito moderno 
que define o trabalho como um espaço 
produtor de saber.

•	 Apresentar	os	recentes	métodos	

de diagnóstico e tratamento salientan-
do as novas perspectivas para o melhor 
atendimento aos pacientes, desassistidos 
ou não. Para isso, incluir no programa 
cursos teórico-práticos sobre biotecnolo-
gia moderna, como engenharia eletrôni-
ca, robótica e informática, entre outras.

•	 Estimular	 os	 alunos	 a	 elaborar	
projetos-ponte entre ensino e práti-
ca médica nas circunstâncias do nosso 
país, valorizando os aplicativos com in-
tervenção na realidade. Assim fazendo 
deslocamos o estudante de uma posição 
passiva de receber e reproduzir informa-
ções para outra, mais ativa, procurando 
soluções para os nossos problemas atuais 
de saúde.

Em síntese, devemos promover trajetó-
rias de formação médica que permitam a 
construção de uma identidade profissio-
nal articulada às necessidades da socie-
dade brasileira e ao mesmo tempo cons-
ciente do progresso tecnológico atual. A 
aplicação dessas premissas pressupõe a 
valorização de algumas linhas mestras 
nos programas de ensino.

•	 A	conduta	do	médico	moderno	
deve-se balizar pelos princípios éticos 
com um cuidado maior que o de todas 
as gerações que nos precederam. Por 
exemplo, o progresso atual da engenha-
ria genética cria possibilidades que, ape-
sar de atraentes para o paciente como 
indivíduo, podem, no futuro, afetar a 

dignidade da espécie humana como um 
todo (eugenia).

•	 O	único	raciocínio	criativo	é	o	
horizontal, que associa uma ideia A à 
uma ideia B, daí resultando uma ideia 
nova C. Contrapõe-se ao raciocínio verti-
cal, pelo qual a mesma ideia é sucessiva-
mente aperfeiçoada, originando versões 
A1, A2, A3, etc., cada vez com maior 
detalhe, não estimulando novas ideias. 
Saliente-se que o raciocínio horizontal 
é tão mais eficiente quanto mais funda-
mentado em evidências, não conside-
rando interpretações subjetivas, mesmo 
se já consagradas pelo tempo.

•	 A	 solução	 de	 problemas	 com-
plexos, como a compatibilização no 
Brasil da assistência básica com o pro-
gresso recente, depende do trabalho em 
equipe. A diversidade dos novos campos 
de conhecimento torna inviável o traba-
lho solitário.

•	 Mas	o	trabalho	em	equipe	depen-
de de um tipo de chefia emergencial que 
se contrapõe ao antigo magister dixit. No 
primeiro, cada setor é liderado pelo mem-
bro da equipe que melhor domina uma 
determinada área de conhecimento, con-
ferindo ao chefe a função de acompanhar 
o trabalho de todos e orientar o grupo em 
direção às metas programadas.

•	 Nunca	 como	 agora	 se	 torna	
importante o exemplo dado pelos pro-
fessores. Recentemente neurocirurgiões 
italianos descreveram um núcleo morfo-
funcional no cérebro – núcleo espelho – 
responsável pela exata repetição dos mo-
vimentos e sensações observados pela 
primeira vez. Mais cedo ou mais tarde, 
os alunos adotarão os princípios e repeti-
rão as atitudes dos seus professores.

Visando essas metas e obedecendo 
a esses princípios formaremos médicos 
que, de um lado, serão capazes de aten-
der às necessidades do nosso país e, de 
outro, farão por merecer a posição que o 
médico deve ocupar na sociedade mo-
derna.

(*) SILVANO RAIA, Professor emérito da Faculdade de 
Medicina da USP, é membro do Conselho Consultivo do 
Centro Universitário Max Planck

Ensino médico ‘sob medida’
Precisamos bem 
adequá-lo à realidade 
do País e ao progresso 
da biotecnologia

Silvano Raia (*)
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Saúde

Amigos,
No próximo dia 24, na 

livraria Arte & Letra, de 
Curitiba (vejam o convite), 

serão lançados os livros de dois grandes 
amigos. "Voz do Paraná - Uma História 
de Resistência", do jornalista Diego An-
tonelli, e o romance histórico "Caminhos 
que levam para o Norte", do também jor-
nalista Eduardo Sganzerla.

Tendo em comum o cenário do período 
do regime militar, o primeiro reconstitui a 
história do jornal "Voz do Paraná", idea-
lizado no âmbito da igreja católica e que 
se transformou num dos símbolos para-
naenses de defesa democrática, nos anos 
1970; e o romance conta a saga da família 
de Romano Albuquerque, empreendedor 

visionário, que faz fortuna explorando o 
pinheiro e as madeiras da Amazônia.

Muito me honra, junto com o nosso 
bravo grupo de competentes amigos jor-
nalistas, ter participado (e dirigido) do 
projeto do jornal, que acabou sendo, 
com espírito profissional, um símbolo de 
defesa da liberdade de expressão e dos 
direitos humanos, no Paraná e no Brasil.

Quanto ao romance histórico do Sgan-
zerla, o livro, ambientado na região Sul do 
Brasil dos anos 1960 e 1970, faz uma re-
constituição dramática do Brasil moderno.

Convido a todos para os lançamentos. 
Salvem a data.

Obrigado,

AROLDO MURÁ HAYGERT

Anote 
estes dois 
lançamentos:
A história de um jornal e o romance histórico
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JUSTIÇA

“De todas as nossas paixões e apetites, 
o amor ao poder é o de natureza mais 
imperiosa e insociável, pois a soberba de 
um homem exige a submissão da multi-
dão.” A frase é do historiador Edward Gi-
bbon (1737-1794), autor da monumen-
tal obra Declínio e Queda do Império 
Romano (Ed. Companhia das Letras, SP, 
pág. 93). Na doutrina da Igreja Católica, 
soberba, ira, luxúria, gula, avareza, inve-
ja e preguiça são pecados capitais, ma-
nifestações de revolta contra Deus que 
provocam a destruição moral do homem 
e a condenação ao inferno. Segundo o 
Moderno Dicionário da Língua Portu-
guesa, Michaelis, por soberba entende-
se a manifestação ridícula e arrogante de 
orgulho ilegítimo, que tem como sinôni-
mos perfeitos orgulho, presunção.

Conquanto presente na vida priva-
da, na qual se manifesta em ridículas 
demonstrações de vaidade combinadas 
com mediocridade, a soberba é encon-
trada mais frequentemente na vida públi-
ca, quando se projeta de forma agressiva, 
sem disfarces, sob a proteção do espírito 
de corpo, da vitaliciedade, do mandato, 
da toga.

A Praça dos Três Poderes é cenário 
ideal para manifestações de soberba. 
Poucos que a habitam conseguem esca-
par à atração do pecado. Por lá também 
passaram homens e mulheres despidos 
de vaidade. No período em que residi em 
Brasília, conheci exemplos de humildade 
e modéstia no Executivo, no Legislativo e 
no Judiciário. Não eram muitos. A fútil 
sensação de estar investido do exercício 
do poder, e de que este é infinito no tem-
po e no espaço, põe a perder boas vo-
cações para a vida pública, esquecidas 
de que do êxito ao exílio a distância é 
diminuta.

O Supremo Tribunal Federal (STF) per-
maneceu décadas protegido pelo manto 
da discrição. Enquanto esteve sediado no 
Rio de Janeiro (1829-1960), raros eram 
os brasileiros, alheios ao reduzido círcu-
lo das profissões jurídicas, que o conhe-
ciam. Nomes de ministros permaneciam 
ignorados pela maioria da população. 
Exceção feita a decisões de repercussão 
histórica, como as encontradas na obra 

do ministro Edgard Costa Os Grandes 
Julgamentos do Supremo Tribunal Fede-
ral (Ed. Civilização Brasileira, RJ, 1964), 
debates entre ministros e intervenções 
dos grandes advogados ficavam confina-
dos às páginas do Diário da Justiça e a 
repertórios de jurisprudência, não rever-
berando entre pessoas do povo.

Livros jurídicos sobre o STF propor-
cionavam limitadas edições, jamais al-
çando à categoria dos mais vendidos. 
O regimento interno do tribunal era as-
sunto de pouco interesse, sendo raros os 
advogados interessados em consultá-lo. 
O ministro Celso de Mello, decano da 
Corte, é autor do opúsculo Notas sobre o 
Supremo Tribunal (Império e República), 
radiografia gráfica que dá a conhecer as 
alterações de denominação do órgão de 
cúpula da Justiça brasileira. O STF já se 
chamou Casa de Suplicação do Brasil, 
instalada pelo príncipe regente dom João 
em 15/5/1808; Supremo Tribunal de Jus-

tiça, denominação adotada pela Cons-
tituição de 1891; Corte Suprema, nome 
que lhe deu a Constituição de 1934; e, 
finalmente, Supremo Tribunal Federal a 
partir da Carta Constitucional de 1937.

A vida recatada do STF sofreu brusca 
alteração após a promulgação da Cons-
tituição de 1988, com o advento da TV 

Justiça e a transmissão ao vivo das ses-
sões. Não existem armas tão perigosas 
quanto o microfone e a câmera de televi-
são. São mais letais do que o fuzil. Presi-
di o Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
antes da TV e da mudança para o prédio 
projetado por Oscar Niemeyer, destina-
do a disputar com o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) em área construída e magni-
ficência, como são as obras do célebre 
arquiteto. Reconheço as diferenças.

Desde as greves de São Bernardo va-
lorizo o poder da mídia. No exercício da 
liberdade de que está investida, constrói 
e destrói reputações no espaço de minu-

tos. Já aposentado, foi-me concedida a 
oportunidade de acompanhar as trans-
missões dos julgamentos pelo STF e de 
constatar como senhoras e senhores que 
se deveriam resguardar sob a proteção da 
toga aceitaram se envolver em exibições 
de poder e erudição e não vacilaram nas 
manifestações de orgulho, rivalidade e 
ira.

Não sou eu quem o diz. Valho-me do 
livro Os Onze – O STF, seus Bastidores 
e suas crises (Ed. Companhia das Letras), 
escrito pelos jornalistas Felipe Recondo 
e Luiz Weber, que põe a nu as entranhas 
do Supremo Tribunal com impiedosa re-
velação da realidade camuflada por ex-
pressões do tipo “eminente ministro” e 
“vossa excelência”. Reveladora é a pas-
sagem em que o ministro Edson Fachin 
declara que, entre advogado, professor e 
ministro, a diferença é “aquele paninho” 
ele tem “em cima das costas” (pág. 129).

Mesmo para o cético observador é 
cruel saber que a guarda da Constituição, 
promulgada sob a proteção de Deus para 
instituir um Estado democrático destina-
do a assegurar a liberdade, a segurança, 
o bem-estar, o desenvolvimento, a igual-
dade e a justiça como valores supremos 
de sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, como diz o Preâmbulo, 
está nas mãos de ministras e ministros 
conduzidos pela soberba.

“A vitaliciedade do cargo transforma 
os ambientes em cápsulas da personali-
dade de cada ministro, os quais também 
impõem suas normas de estilo ao ga-
binete” (pág. 50). Na visão dos autores 
de Os Onze, o STF dos nossos dias se 
transformou em arquipélago de 11 ilhas 
incomunicáveis, ou Estados autônomos 
e independentes, cada um deles capaz 
de declarar guerra ao Estado inimigo – o 
colega ao lado –, fazer sua própria polí-
tica externa – com os outros Poderes – 
e pautar-se por um regramento próprio 
(pág. 44).

Não é esse o Supremo a que o povo 
aspira e a Constituição prescreve. A con-
tinuar assim, acabará por dar razão ao 
impetuoso deputado Eduardo Bolsonaro, 
que ameaçou fechá-lo com um soldado 
e um cabo.

(*) ALMIR PAZZIANOTTO PINTO, advogado, autor de ‘A 
Falsa República’, foi Ministro do Trabalho e presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho

Os onze – poder e soberba
Não é esse o Supremo Tribunal Federal a que a Nação aspira e a Constituição prescreve

Almir Pazzianotto Pinto (*) 

“No Supremo, não se faz justiça quando se quer, se faz 
justiça quando se pode”, Ministro Moreira Alves
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Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

Sendo carnaval*, acho oportuno abor-
dar um aspecto de vestibulares e concur-
sos para preenchimento de cargos pú-
blicos. Trata-se da prova de português, 
também uma folia, mas sem confetes e 
serpentinas. Ao passar os olhos sobre os 
testes de alguns concursos e “simulados”, 
concluo que ainda há pouco a comemo-
rar, pois alguns deles põem o candidato 
contra a parede com frases tão fora da 
realidade quanto o título desta coluna.

É louvável que a primeira eliminatória 
dos concursos públicos inclua questões 
de português. Seu mérito é justamente 
este: levar o pessoal a “correr atrás do 
prejuízo”. E haja apostilas e matrículas 
em cursos preparatórios!

Alguns concursos partem direto para 
a redação, ótimo (aí o problema pode 
ser a correção delas, mas nada é per-
feito...). Outros começam com provas 
objetivas, que nem sempre avaliam o 
conhecimento do candidato; isso de-
pende muito da maneira como se fa-
zem as questões e que tipo de questão 
é feita. Pode se beneficiar mais aque-
le que conhece os macetes de marcar 
cruzinhas, eliminar isso e aquilo, fazer 
somas, do que o candidato que redige 
bem, tem bom vocabulário, mas desco-
nhece a “psicologia” da prova objetiva 
ou a tendência (para não dizer o hu-

mor) de quem a elaborou.

Espera-se de um procurador ou juiz 
que conheça a língua nativa de modo a 
redigir com coerência, clareza e corre-
ção seus pareceres, sentenças, petições, 
acórdãos. E é importantíssimo que ele 
saiba consultar dicionários e livros para 
solucionar dúvidas. Mas na hora do “va-
mos ver”, esse pobre advogado tem que 
saber, sob pena de reprovação:

- que o plural de puxa-puxa, pele-
vermelha e puro-sangue é puxa(s)-puxas 
(puxa vida!), peles-vermelhas e puros-
sangues;

- que são todas frases “ERRADAS”: 
Estados Unidos atacam Afeganistão. Fi-
quem alertas! João namora com Maria. 
Não me simpatizei com ela. Aqui se 
come, se bebe e se é feliz. Sua atitude 
implicará em demissão (1). Deu nove ho-
ras no relógio da praça (2). Esqueci de 
seu nome;

- que na língua nativa as frases boas 
(“assinale a frase CORRETA”) são es-
critas assim: Fi-las com a dedicação de 
um monge. Nunca me esqueceram seus 
olhares marotos (3). Meus projetos, nun-
ca lhos mostrarei. A elas, não lho entre-
garei (4). O senador favorável à nossa 
causa assiste em Brasília. Entrada é proi-

bido (5). Dá-lo-ia, mandá-la-á...

Comentários:
(1) Temos que parar de ser implican-

tes com “implicar em”; felizmente bons 
vestibulares já não estão insistindo na re-
gência deste verbo.

(2) Quanta história! Já em 1654, D. 
Francisco Manuel de Melo escreveu em 
“Relógios Falantes”: “Não dera ainda 
nove horas, que é taxa de todo cativeiro 
do matrimônio”.

(3) Que frase marota: os olhares não 
me esqueceram ou eu é que não esqueço 
tais olhares?? Com essa estrutura frasal, 
fiquei confusa! E ainda descubro que o 
filme “Esqueceram de mim” deveria se 
chamar “Esqueceram-se de mim”. Ora, 
se Érico Verissimo, Mário de Andrade, 
Jorge Amado, José Lins do Rego e Clarice 
Lispector usaram “esquecer de” (sem o 
pronome oblíquo), por que nós, simples 
mortais, não temos esse direito?

(4) Afinal, o concurso é para trabalhar 
no Brasil ou em Portugal? Pois lá é que se 
usam os pronomes mo, ma, lho, lha...

(5) Qualquer pessoa normal que qui-
ser afixar placa de interdição saberá es-
crever: PROIBIDO ENTRAR ou Entrada 
proibida ou É PROIBIDA A ENTRADA ou 

até mesmo Proibido entrada, mas nunca 
usará a opção sugerida no teste.

Gosto de gramática, prezo sua uti-
lidade e defendo seu ensino. Porém há 
um evidente exagero nisso tudo. Não se 
pode ficar cobrando regras quando são 
inócuas ou polêmicas. Essa coisinha de 
exceção e de “pegadinha” só faz afastar 
as pessoas do estudo de português, crian-
do nelas ojeriza ao idioma.

Até pode ser interessante saber que 
“informar e inflamável apresentam pre-
fixos de mesmo significado” (in, “para 
dentro”) e que “amarelar, infelizmente e 
apedrejar não são formadas pelo mesmo 
processo”, pois na 1ª temos derivação 
sufixal, na 2ª derivação prefixal e sufixal 
e na 3ª uma parassíntese, mas se o can-
didato não tiver memória para decorar 
tudo isso, danou-se!

* Embora esse artigo tenha sido escrito 
originalmente em 2002 – e de lá para cá 
felizmente muita coisa melhorou –, ele 
permanece publicado pois ainda há al-
gumas instituições que cometem alguns 
dos exageros aqui criticados.

(*) MARIA TEREZA DE QuEIROZ PIACENTINI, Diretora 
do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros ‘Só Vír-
gula’, ‘Só Palavras Compostas’ e ‘Língua Brasil – Crase, 
pronomes & curiosidades’ 
(www.linguabrasil.com.br)

Do carnaval no samba do 
concurso doido
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A CIÊNCIA DAS DIFERENçAS:
a diversidade cultural no ambiente escolar
Sérgio Vieira Brandão

A ciência das diferenças conta a aventura de dois 
jovens colegas, um negro e outro judeu. Apesar e 
talvez, por causa de sua diferença, que os torna 
meio rejeitados do ambiente em que vivem, supe-
ram o preconceito e a discriminação. Sua amizade 
repercute favoravelmente no ambiente escolar, 
contribui para seu sucesso no esporte, nos traba-
lhos escolares, no namoro e até na reconciliação 
dos pais separados.
Páginas: 64
Preço Referência: R$ 5,00

MIDIATIZAçÃO DA RELIGIÃO
Paulo Roque Gasparetto

Esta obra tem como foco os processos midiá-
ticos e as práticas religiosas contemporâneas, 
principalmente a relação entre televisão e o campo 
religioso, segundo marcos analíticos e teóricos, 
que se distanciam de certa tradição de estudos 
que consideram os meios de comunicação apenas 
como um 'braço auxiliar' das práticas religiosas.
Páginas: 208
Preço referência: R$10,00

IGREJA E ESCÂNDALOS SEXuAIS
Por uma nova cultura formativa
Alfredo César da Veiga / Ronaldo Zacharias 
(orgs.)

Esta obra pretende ser uma contribuição àqueles 
que, na Igreja, têm a responsabilidade pelo dis-
cernimento vocacional e pelo processo formativo. 
Embora todo o presbitério e toda a comunidade 
religiosa tenham essa responsabilidade, cabe 
diretamente aos formandos e aos formadores 
empenharem-se para que possamos ir além de 
uma nova cultura meramente preventiva.
Páginas: 328
Preço referência: R$ 43,00

TRÂNSITOS RELIGIOSOS, CuLTuRA E MÍDIA
A expansão neopentecostal
Adilson José Francisco

Com raro cuidado, maestria e ética em relação a 
seus depoentes, Adilson José Francisco culminou 
seu doutorado, na PUC-SP, nos legando esta 
significativa contribuição para repensarmos a so-
ciedade brasileira, em sua formação social, cultural 
e religiosa. Em sua radiografia do campo religioso 
brasileiro, traça horizontes do contencioso terreno 
de proselitismos contemporâneos, que ganham 
novas mídias e assumem embates políticos.
Páginas: 440
Preço referência: R$ 20,00

CARLOS DRuMMOND DE ANDRADE E RIBEIRO 
COuTO
Correspondência
Carlos Drummond de Andrade, Ribeiro Couto, 
Marcelo Bortoloti (Org.)

Duas influências decisivas contribuíram para a 
formação intelectual de Carlos Drummond de 
Andrade. A primeira é a do grupo de amigos que 
encontrou em Belo Horizonte nos anos 1920. A 
segunda é decorrente da troca de correspondên-
cia com escritores mais velhos e do exterior. Os 
principais interlocutores neste caso foram Mário de 
Andrade, Manuel Bandeira e Ribeiro Couto. Uma 
leitura atrativa e instrutiva.
Páginas: 
Preço referência: R$42,00

DAR A VIDA E CuIDAR DA VIDA
Feminismo e Ciências Sociais
Lucila Scavone

Trata da ligação do feminismo com as Ciências 
Sociais ao enfocar a emergência das questões 
feministas e o conceito de saúde reprodutiva na 
Sociologia. Além desses temas, são verificadas 
abordagens voltadas para diferenças ou de igual-
dades em assuntos como maternidade, contracep-
ção, aborto, tecnologias reprodutivas e cuidados 
com a saúde.
Páginas: 208
Preço referência: R$50,00

hISTÓRIA MODERNA
Os momentos fundadores da cultura ocidental
Antonio Edmilson M. Rodrigues/João Masao 
Kamita

Uma chamada para a reflexão sobre os séculos 
decisivos da modernidade europeia, tendo como 
ponto de partida o exame dos momentos fundado-
res da cultura ocidental. Esta é a proposta deste 
livro, terceiro volume da coleção História Geral. Os 
autores destacam a importância do Humanismo 
e do Renascimento, das reformas religiosas e da 
formação dos Estados Modernos.
Páginas: 392
Preço referência: R$ 78,80

REENCONTRAR O PRÓPRIO CENTRO
Como lidar com a instabilidade emocional e 
alcançar a harmonia interior
Donata Müller/Anselm Grün

Segundo Grün, às vezes, ele faz menção ao 
comportamento dos clientes com borderline, que 
carecem de um centro e que, por isso, oscilam 
permanentemente entre a dedicação e a rejeição 
extremas, entre o rigorismo e o laxismo extremos. 
Ele conversou com sua sobrinha, Donata Müller, 
que é médica. Assim, ousou escrever um livro 
sobre o tema juntamente com ela, e com base 
também na sua experiência.
Páginas: 
Preço referência: R$ 16,94
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O SER huMANO DIANTE DO CÂNCER E A VONTADE DE 
CuRAR
A visão de uma oncologista humanista
Nise h. Yamaguchi

Este livro traz aprimoramento de conhecimento clínico e às pos-
sibilidades cada vez maiores de cura definitiva para o câncer. 
Combinando ferramentas de autoconhecimento oriundas tanto 
de culturas orientais como de ocidentais, psicologia e medicina 
de ponta, o texto pretende contribuir para pavimentar caminhos 
de esperança, serenidade e perseverança.
Páginas: 159
Preço referência: R$42,00
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