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trabalho

NESTA EDIÇÃO:

Edmilson Fabbri

EVANGÉLICOS
A presença dos evangélicos na América Latina
vem sendo notada pelo crescimento de fiéis. “A
adesão de fiéis a valores conservadores, como a
proibição do aborto e da legalização da maconha
e a defesa da família tradicional, estão diretamente relacionadas com o que é vivido no cotidiano”,
afirma o antropólogo Juliano Spyer, com base em
pesquisa realizada para o seu livro “O Povo de
Deus” (São Paulo: Geração, 2020). As comunidades mais pobres se sentem atraídas por essas
realidades.
Outro estudioso da influência religiosa no último
século, o historiador Andrew Chesnut, professor de
estudos religiosos na Universidade Virginia Commonwealth, nos EUA, descreve o cenário como
uma pluralização do campo religioso. "Cada dia
mais se elege a fé e menos se herda da família; é
um mercado livre, no qual a pessoa escolhe entre
as opções que parecem mais adequadas e que respondem às suas necessidades espirituais e materiais", diz. Também destaca o crescimento dos “sem
religião”, influenciados pelo secularismo.
O tema está aberto nesta edição.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Stress e
Trabalho
O atual estilo de vida e a agressão das exigências do trabalho chegam a
transforma-se em estressógenos desorganizadores da saúde e do comportamento.

D

e modo geral, executivos, empresários, secretárias, investidores e
intelectuais sofrem ininterrupta
tensão muscular, devido às longas horas de esforço 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 deliberado. Por isso, têm dificuldade para
dormir e, quando o conseguem, não descansam bem.
Poderíamos imaginar que o encarregado da sessão de reclamações não deveria cansar-se, pois está o dia todo sentado. Sua atividade é mental, e os impactos
que recebe são emocionais, como no caso
da secretária de um chefe injusto e exigente. Mas eles se cansam, e muito, pois
as diversas áreas do corpo humano não
são compartimentos 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 agressiva de um cliente insatisfeito
e a exigência injusta de um chefe atuam
como estressores, provocando tensão nos
músculos, que não se relaxam, porque a
tensão não foi produzida por esforço físico, seguido de pausa para descansar, mas
por preocupação contínua que não dá descanso.
Nas grandes empresas e fábricas onde

o empregado faz sempre a mesma tarefa,
dentro da linha de montagem, o trabalho é
planejado mais em função da produção do
que da saúde do trabalhador. O indivíduo
não pode desenvolver a criatividade e se
sente um número 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 obrigado a continuar por razões de sobrevivência. A situação pode agravar-se quando a
atitude mental do trabalhador é negativa
e começa a sentir-se um mártir, gerando
sentimentos de autocomiseração.
Há um estresse comum gerado em
telefonistas e, de igual forma, em secretárias e digitadoras. Também existem os
agressores físicos representados por condições insalubres de trabalho. As vezes
são inevitáveis, noutras, poderiam ser
modificadas.
Há trabalhos físicos que também estressam. 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 auditivo contínuo de pelo menos
100 decibéis, somados á necessidade de
estar constantemente alerta no trânsito,
também estressante.
Algo semelhante a ocorre com os que
trabalham em aeroportos, submetidos a
130 ou 140 decibéis de ruído, ou em fábricas e oficinas onde o barulho é inevitá-

vel, como por exemplo, o produzido 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 d1e tensão com um médico. Contudo,
caminhadas, natação e ciclismo podem
ser saudáveis, especialmente se causam
prazer. È possível que o exercício mais
saudável e relaxante, para alguns, sejam
a jardinagem, o cuidado 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.
Desligue-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 superior a ter. Inclua em seu programa diário
uma boa dose de atividade física prazerosa. O esforço muscular exigido pelo trabalho braçal produz a fadiga hipotônica,
relaxante e saudável. “Doce é o sono do
trabalhador”, diz a bíblia.
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos diretores
do Instituto Ciência e Fé.
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UFPR é uma das melhores
universidades do mundo
A entidade aparece em quarto lugar na lista do QS World University Ranking

A

Universidade Federal do Paraná (UFPR) está relacionada
na lista das melhores universidades do mundo, segundo o
QS World University Rankings 2023: Top
global universities. Entre as universidades federais, a UFPR está na quarta posição, junto com a Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e
com a Universidade de Brasília (UNB).
Na América latina, a UFPR mantém
a 32ª colocação no ranking geral entre universidades públicas e privadas,
repetindo o feito de 2021. O Brasil é o
país latino-americano com mais instituições presentes no ranking, sendo ao
todo 35. A maioria das instituições lis-

tadas é pública.
Critérios que levaram a UFPR alcançar
a 32ª colocação na América Latina:

DESTAQUE NO
PARANÁ

No estado do Paraná, a UFPR ocupa
a primeira posição entre universidades
públicas e privadas e é a única paranaense na lista das mil melhores universidades do mundo. A universidade teve
grande destaque em quesitos como reputação acadêmica, reputação do empregador, citações por artigo e citações
de índice H.

METODOLOGIA

O QS World University Rankings

utiliza seis critérios para avaliar as instituições: reputação acadêmica, reputação entre empregadores, proporção
entre professores e alunos, citações
por docente, proporção de professores
estrangeiros e proporção de estudantes
estrangeiros.
Na edição de 2023, o QS World University Ranking analisou quase 2.500
instituições de Ensino Superior de todo
o mundo. A lista desse ano classificou
pouco mais de 1.400 universidades de
100 países. O ranking é elaborado desde 2004 pela QS Quacquarelli Symonds,
uma empresa britânica que avalia ensino superior. O objetivo é auxiliar na escolha de quem procura uma instituição
para estudar.

Evaristo de Miranda *

O solstício de inverno
Vivemos os dias mais curtos do ano.

E

m 21 de junho ocorre o solstício de inverno. No Hemisfério Sul é a noite mais longa
do ano. E o dia mais curto. O
solstício é determinado pelo cosmos,
um fenômeno astronômico. Dada a

Posição da terra no solstício de inveno

inclinação do eixo rotacional terrestre, o sol nunca nasce, nem se põe,
exatamente no mesmo local. Ele está
em permanente deslocamento. O sol
nasce sempre a Leste, mas cada vez
mais em direção ao Norte, durante

o outono. Em dado momento, o sol
para nesse movimento aparente. Ele
estaciona, sol sistere, não se mexe. O
sol estaciona no solstício. E marca o
início do inverno. No dia seguinte, ele
começa a “voltar”, em sentido oposto,
direção ao Sul. Esse evento cósmico é
observável em todo o planeta.
No dia 21 de junho, o sol está com
um deslocamento máximo ao Norte.
Da varanda da casa ou da janela do
apartamento marque o local onde o
sol surge ou desaparece no horizonte.
Pode ser na véspera ou mesmo um dia
depois do solstício. É a marcação do
sol, dos agricultores. Depois compare, em dezembro por exemplo, onde
ele andará. Uma diferença enorme,
imperceptível no dia a dia. Esse ciclo
celeste do caminhar do sol dá para ver
“da janela lateral”. Basta contemplar.

No solstício de inverno, a projeção do caminho do sol, no chão, sobre
a Terra, “traça” o Trópico de Câncer,
a 23 graus e 27 minutos de Latitude
Norte. Os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de
Câncer. O sol passará a pino sobre
Taiwan (onde há um belo monumento ao Trópico de Câncer), China, Índia, Emirados, Egito, Líbia, Argélia,
Bahamas, Sul dos EUA e México. No
Brasil, ao contrário, ele estará bem
baixo na abóbada celeste. Ao meio
dia, pessoas, edifícios e postes projetarão as sombras mais longas do ano,
em direção ao Sul. O sol penetrará
pelas janelas voltadas à face Norte.
Seus raios iluminarão ao máximo o
interior das casas.
Para os antigos gregos, a beleza
dos céus estava na precisão mate-

mática dos ciclos celestes. Cosmos =
beleza, como na palavra cosmética.
Na agricultura, as principais colheitas (soja, milho, laranja, arroz, algodão...) já ocorreram. Mais de 270 milhões de toneladas de grãos. É tempo
de entressafra. Com a passagem do
solstício de inverno, a luz retorna.
Inexoravelmente. Os dias durarão
cada vez mais. Essa vitória progressiva da luz –comemorada nas festas e
fogueiras juninas - convida todos, no
campo e na cidade, a se prepararem
para o futuro plantio, para serem fecundos, crescerem e darem muitos
frutos, como no chamado do início
da Criação (Gn 1,28).
(*) EVARISTO DE MIRANDA, Pesquisador
da Embrapa Territorial e diretor do
Instituto Ciênca e Fé
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memória
Antonio Celso Mendes (*)

A Mística da Alegria:

Em homenagem a Clemente Ivo Juliatto

A

mística da alegria repousa
sob a concepção de que o
mal é aparente, permitindo
daí que nós, seres humanos
espiritualizados, possamos perceber
que tudo que foi criado está dentro de uma orquestração perfeita, e
que mesmo a ocorrência de coisas
e acontecimentos que nos pareçam
ruins, são conduzidos por uma Ordem Transcendente, governante do
Universo. Os males sociais, a pobreza e a violência, não são consequências imediatas de Sua Criação, mas
sim resultados dos desvios da mente
humana em estabelecer prioridades,
como o bem, a ordem, a educação e
a paz, conduzindo, portanto, a civilização, pelos caminhos da barbárie e
da regressão.
Ora, esta alegria modifica completamente nossa maneira habitual
de apreciar as coisas, tornando-nos
serenos em relação a tudo, pois não
há nada de mal que nos possa atingir, nem a doença ou a morte, por
considerá-las inscritas dentro de uma
normalidade natural. Pensar assim é
abrir nossos horizontes existenciais,
passando a viver num universo como

4

gerado divinamente, intocado em sua
perfeição.
Por consequência, podemos alcançar a intuição de que a criação
não é fruto do acaso, e que nós devemos viver refletindo em nosso interior uma alegria serena e despre-

ocupada, cientes de que existe uma
atmosfera de paz e harmonia mística
gerenciando todas as coisas, apesar
da estupidez humana, que não cessa
de comprometer o estabelecimento
de outro tipo de realidade, menos
perversa, o Universo como querido
Foto: Diego Singh

Clemente Ivo Juliatto

| JUNHO 2022 | UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

pelos Arcanos Celestes.
LUDWIG VAN BEETHOVEN, em
sua 9ª sinfonia, soube bem caracterizar em que consiste a alegria mística,
como um coral que solfeja os sons
jubilosos da criação, a música que é
pura arte sonora. Para nós, ela representa o estado eufórico que necessitamos atingir, se quisermos partilhar
dessa alegria mística, que é pura e
simplesmente a aceitação graciosa de
nossa condição humana, repositório
de espiritualidade e não violência.
Ora, isso diz respeito muito de
perto ao irmão marista CLEMENTE
IVO JULIATTO, Reitor da PUCPR por
doze anos e detentor da Cadeira nº 17
da Academia Paranaense de Letras e
a mim, como confrade, me foi dada
a oportunidade de conviver durante
anos em sua companhia, se apresentando sempre amável e sorridente, o
que refletia seu estado interior de graça e solicitude. Reitor emérito de nossa Universidade Católica, foi o artífice
da evolução institucional daquela Casa
de Ensino, Pesquisa e Convivência,
consolidando-a no que é hoje, instituição líder entre seus pares.
A alegria mística é, portanto, o

convívio imarcescível de uma serenidade permanente, familiar aos grandes
iniciados, que puderam alcançar, pela
graça alcançada em suas vidas, atingir
um estado de equilíbrio insensível aos
tropeços naturais da existência, como
nos deu exemplo SÃO PAULO, em sua
Carta aos Filipenses (4:4,8):
Meus Irmãos, estejais sempre
alegres em vossas vidas no Senhor.
Repito: alegrai-vos! Sejais bondosos
para com todos e não tenhais receio
de coisa alguma, pois o Senhor está
próximo; e em vossas orações ao Senhor pedi tudo o que necessitardes,
sempre em espírito de agradecimento. E a paz de Deus, que está acima
de toda compreensão humana, guardará vosso coração e vossa mente em
união com Jesus Cristo. Meus irmãos,
fazei tudo o que é bom e digno de elogio: o justo, o verdadeiro, o puro, o
honesto e o amável, Amém.
(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre
e Doutor em Direito 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: antcmendes@gmail.com; Site: www.
folosofiaparatodos.com.br

memória
Aroldo Murá (*)

Clemente, o
humanista que
modernizou a PUCPR
Na segunda (30 de maio), depois de missa de corpo presente, na
Capela Universitária da PUCPR, Clemente foi sepultado do Cemitério
Padre Fuss, de São José dos Pinhais

C

om a morte, no domingo (29
de maio), do irmão Clemente Ivo Juliatto, em Curitiba,
fecha-se parte de um diferenciado grupo de irmãos Maristas da
Província Centro Sul (sede em Curitiba). Ele é dos remanescentes maristas – não padres – que tiveram sua
formação religiosa e de status universitário no antigo endereço, localizado
nas Mercês. Lá, num prédio neoclássico, de alguns milhares de metros quadrados, construção dos anos 1920, os
religiosos foram preparados para uma
vida voltada ao ensino, segundo a
proposta do fundador da congregação,
Marcelino Champagnat, hoje santo da
Igreja Católica Romana.
Esse enorme espaço cedeu lugar,

nos anos 1970, à Universidade Tuiuti,
que o locou e lá montou parte de seus
cursos. O dono do imóvel passou a ser
um poderoso cacique do agrobusiness.
E os maristas situados no Paraná passaram a ser formados em novos endereços, o que, de certa forma, refletiu
a diminuição acentuada de vocações
para a vida de irmãos educadores.

TUDO COMEÇOU
ASSIM

A história de Clemente é preenchida de pontos salientes. A começar
pelo detalhe que ele me revelou para
o livro “Vozes do Paraná, Retratos de
Paranaenses”, quando o fiz um dos
personagens da publicação: o pai, um
pequeno agricultor de São José dos

Biblioteca da PUC-PR com vitrais de Poty Lazzarotto

Pinhais, por anos entregou sua produção ao seminário dos Maristas. O
que facilitou, dizia, a decisão do filho
à vida consagrada.
Clemente – dono de uma forte
alma de humanista -, formou-se em
Matemática. Mas o seu interesse
mesmo era pela educação universitária. Foi por isso que se graduou nos
Estados Unidos em Educação Universitária, matéria em que se doutorou.
Afável, gentil, uma alma aberta
às manifestações culturais, Clemente
Ivo Juliatto ao retornar ao Brasil acabou sendo escolhido Reitor da PUCPR, final dos anos 1980.
Essa passagem pela reitoria, em
três mandatos, foi muito importante
para consolidar o perfil de universi-

Clemente Ivo Juliatto,

dade de ponta que hoje tem, acentuada, claro, pelo período de Valdemiro
Gremski como reitor da PUC-PR (e
presidente do Conselho de Reitores
de Universidades Brasileiras).
Clemente marcou suas gestões na
PUC-PR por ações essenciais. A primeira delas, a consolidação física e
recursos humanos do campus Rebouças, em Curitiba, com o que contou
sempre com a colaboração do arquiteto Manoel Coelho. A biblioteca da
PUC-PR é apenas um dos indicadores
dessas mudanças que Juliatto promoveria, como também a consolidação
de campis em Londrina, Toledo e Maringá.

BIBLIOTECA: UM
MARCO COM
VITRAIS DE POTY
LAZZAROTTO

Uma boa mostra do espírito criativo, inquieto, de Clemente foi a Biblioteca da PUC-PR, local em que o
amplo acervo bibliográfico divide espaço com obras de arte. Uma delas,
mural assinado por Poty.
Irmão Clemente foi, enfim, o modernizador da PUC-PR, preparando
caminhos que seu sucessor, Valdemiro Gremski iria consolidar com
reconhecimento até internacional da
instituição.
A família de Juliatto, montada a
partir do pai, um pequeno agricultor,
ampliou sua presença na atividade
econômica, sendo dona do Frigorífico
Juliatto, de São José dos Pinhais.
O forte mesmo da PUC-PR com Juliatto foi sua inserção na comunidade.
Um dos “saltos” de qualidade da ins-

tituição foi a assunção do controle da
Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, assim como, depois, a construção
do Hospital Marcelino Champagnat.

ACADÊMICO DA APL

Acadêmico da Academia Paranaense de Letras, Juliatto há pelo
menos dois anos fazia o que mais o
agradava: escrevia seus livros sobre
educação e ensino. Vivia na casa que
os Maristas mantêm em São José dos
Pinhais para abrigar seus quadros
eméritos, os aposentados do dia a dia
da sala de aula.
Ah, não posso esquecer de um
enorme feito de Clemente que foi a instalação de um amplo projeto de recolhimento de animais que devolvia à vida
selvagem, em Tijucas do Sul, que também incluía posto de saúde e reflorestamento, além de um museu de arte.
Outro ponto saliente deixado
por irmão Clemente foi a Fazenda
da PUC-PR, moderníssima instalação
dedicada ao ensino de veterinária e
agronomia, em Fazenda Rio Grande.
Enfim, compromissado em apenas fazer justiça a Clemente, assim
registro essas linhas. Elas têm a veracidade essencial e registram pleito
de gratidão de antigo aluno da UCP
(depois PUC-PR), um admirador da
obra Marista.
Em tempo: sou informado que
irmão Rogério, o novo reitor da
PUC-PR, foi um discípulo de irmão
Clemente. Seguiu as pisadas de seu
patrono, doutorando-se em administração universitária.
(*) BLOG DO AROLDO, maio 30, 2022
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Evangélicos
no Brasil

Patricia Fachin, (*)

A difusa e complexa teia de uma
religiosidade estereotipada. Como
a "esquerda tem mais dificuldades
para dialogar com evangélicos, por
achar que igrejas servem apenas
para manipular pessoas, e por ter
percepções sobre valores morais
muito diferentes, evangélicos tendem a
se aproximar de políticos do espectro
oposto", afirma o antropólogo Juliano
Spyer em entrevista ao Instituto
Humanitas Unisinos - IHU
6
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N

ão é incomum ouvir análises que classificam
os evangélicos não apenas como apoiadores
do presidente Bolsonaro, mas como adeptos de
ideias da extrema direita. Entretanto, segundo
o antropólogo Juliano Spyer, autor do livro “O Povo de
Deus” (São Paulo: Geração, 2020), no qual expõe sua pesquisa com comunidades da periferia de Salvador, "esse
termo faz referência a visões xenofóbicas e racistas que
eu, pelo menos, não conheci durante os 18 meses em que
fiz pesquisa de campo", disse na entrevista a seguir, concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos - IHU.
A adesão de evangélicos a "valores conservadores", como
a proibição do aborto e da legalização da maconha e a
defesa da família tradicional, explica, estão diretamente
relacionadas com o que é vivido no cotidiano. A contrariedade à legalização da maconha, esclarece, "é especialmente forte entre mulheres evangélicas que vivem nas
periferias e sentem que seus filhos estão mais expostos a
se envolverem com o consumo e o comércio de drogas".
A pauta feminista entre os evangélicos, em particular
o empoderamento das mulheres, comenta, "é um tema difícil de entender para pessoas das camadas médias e altas
da sociedade. Porque, no ambiente financeiramente mais

protegido das camadas médias e altas, a recomendação
para a mulher que sofre abuso do companheiro é romper
o relacionamento, e as igrejas evangélicas estimulam que
a mulher não se separe, o que é lido como a promoção da
subordinação. Mas a separação traz consequências mais
drásticas para a mulher pobre, que fica mais vulnerável
nos bairros em que vive, e se/quando sua conversão eventualmente leva o companheiro para a igreja, essa mulher
amplia seu poder na família na medida em que o homem
sai do bar e transfere seu círculo de relacionamentos para
a igreja. Tudo isso é mais complexo do que pode ser explicado em poucas linhas, mas é importante que a pessoa
que pensa sobre esse tema possa enxergá-lo a partir da
lógica e das realidades do mundo popular e não a partir
das lógicas do mundo em que ela está inserida".
Juliano Spyer também relata como a participação nas
igrejas evangélicas melhora a vida dos mais pobres nas
comunidades periféricas em vários sentidos. "Primeiro,
porque os recursos da família deixam de ser gastos com
o consumo de bebidas alcoólicas e com relacionamentos
extraconjugais. O dinheiro passa a ser investido em bens,
na reforma da casa, em planos de saúde, em educação
superior para os jovens. Quando o homem para de beber,

Religião
a mulher e os filhos também ficam
menos expostos à violência doméstica decorrente do consumo do álcool",
exemplifica.
CONFIRA A ENTREVISTA.
Geralmente, as pesquisas sobre evangélicos destacam alguns
perfis: eles são, em sua maioria,
mulheres, negros e pobres. A partir das suas pesquisas, quem são
e qual é o perfil dos evangélicos
brasileiros?
- Há um problema em usar o
termo “evangélicos”. Talvez porque
o Brasil seja uma nação - ainda - católica, nós estejamos acostumados a
usar o catolicismo como referência.
Mas a Igreja Católica é uma igreja,
uma organização vertical com poder
central e hierarquias de comando.
Essa referência não serve para o campo evangélico, cuja configuração é
por essência fragmentada. É complicado falar sobre "evangélicos" como
um grupo unificado porque existem
milhares de igrejas e elas têm diferenças maiores ou menores umas em
relação às outras. Existe, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil,
que tem em torno de três milhões de
fiéis, que é uma organização discreta, que não tem participação na política e que trata o dízimo como uma
questão de consciência individual; e
existe a Igreja Universal, uma igreja
com mais ou menos o mesmo número de fiéis, que é debatida nacionalmente, é uma liderança na chamada
bancada evangélica, tem uma rede de
comunicação que inclui uma TV, tem
um partido político, o Republicanos,
e tem um posicionamento agressivo
em relação à cobrança do dízimo.
Os dados sobre religião do Censo
de 2010 indicam que, à época, aproximadamente 15 milhões de brasileiros
pertenciam a igrejas de denominações pequenas. Estas são organizações que existem em bairros, com
apenas uma ou poucas igrejas. Mas
geralmente, quando pensamos em
evangélicos, pensamos nos representantes, geralmente a liderança, de
algumas igrejas muito grandes e conhecidas, ou associamos todos os fiéis a atos como os ataques a terreiros
de candomblé. Isso é um problema
porque estimula uma guerra cultural
que, hoje, por exemplo, é usada politicamente por algumas igrejas, principalmente para promover o apoio ao
presidente Bolsonaro.
Algumas pesquisas também
ressaltam a relação dos negros
com as religiões de matriz africana, que seriam suas religiões
de origem. As suas pesquisas, por

outro lado, chamam a atenção
para a inserção dos negros entre
os evangélicos. Pode nos contar
um pouco sobre a participação e
adesão dos negros ao pentecostalismo?
- Importante esclarecer: eu não
pesquiso nem pesquisei cristianismo
evangélico. “O Povo de Deus” é um
livro de divulgação: ele apresenta o
resultado de trabalhos de sociólogos
e antropólogos da religião. A pessoa
que levantou esse tema sobre a relação entre raça e religião a partir
de um dado demográfico foi o pastor batista Marcos Davi de Oliveira,
que é historiador e autor do livro “A
Religião Mais Negra do Brasil”. Ele
apontou para a informação, disponível nos Censos, de que costumamos
pensar nas religiões de matriz africana como sendo a religião dos afrodescendentes, mas o número de negros
e pardos fiéis de igrejas evangélicas é
muito maior.
O sociólogo Renan Willian dos
Santos comenta, sobre esse tema,
que a questão não tem a ver com
raça, mas com classe social. O cristianismo evangélico mobiliza principalmente pessoas de baixa renda e
a maior parte das pessoas de baixa
renda são negros e pardos. Não haveria nada na religiosidade evangélica,
segundo o Renan, que dialoga com a
ancestralidade e com a religiosidade
afro.
É notável, no entanto, como o
cristianismo pentecostal se popularizou a partir de um pastor afrodescendente nos EUA, influenciado pela
religiosidade das igrejas da população negra do sul dos EUA. A presença
do canto, da incorporação espiritual,
o falar em línguas, uma liturgia vibrante, estão presentes no pentecostalismo que chegou ao Brasil. Esse
vínculo dá margem para se entender que existem conexões dos povos
afrodescendentes com esse ramo que
é hoje um dos mais importantes do
cristianismo, e revigorou o cristianismo, mesmo o catolicismo, oferecendo temas e práticas de maneiras
novas para o cristianismo.
Os evangélicos também são
apresentados por alguns pesquisadores como conservadores
ou adeptos de ideais da extrema
direita, mas, em contrapartida,
suas pesquisas destacam a atuação de evangélicos pobres em
pautas de "justiça social, empoderamento feminino e combate
ao racismo". Pode nos dar exemplos de como essas pautas têm
sido defendidas na prática? De
que modo esses grupos se mobilizam politicamente?

- Reitero aqui que não sou pesquisador desse campo. Me envolvi
com o assunto porque fiz pesquisa
em um bairro pobre em que havia
uma igrejinha católica, nove terreiros
de candomblé e mais de 80 igrejas
evangélicas. Não há como estudar o
mundo popular sem estar de alguma
forma dialogando com este aspecto, o das igrejas e dos evangélicos.
Também não descreveria evangélicos
- de qualquer denominação - como
adeptos de ideais de extrema direita.
Esse termo, para mim, faz referência
a visões xenofóbicas e racistas que
eu, pelo menos, não conheci durante
os 18 meses em que fiz pesquisa de
campo (meu tema do doutorado foi o
uso da internet pelo brasileiro pobre
e as consequências disso; meu livro
“Mídias sociais no Brasil emergente”,
resultado dessa pesquisa, publicado
pela UCL Press/Educ.
Percebo a maioria dos evangélicos abraçando, com maior ou menor
intensidade, valores conservadores.
São, em geral, contra o aborto ou
pelo menos contra a ampliação do
que já está contemplado em lei sobre
esse assunto, e defendem a família
"tradicional" ou heteronormativa.
Também são contra a legalização da
maconha e isso é especialmente forte
entre mulheres evangélicas que vivem nas periferias e sentem que seus
filhos estão mais expostos a se envolverem com o consumo e o comércio
de drogas.
Sobre a ação social de grupos
evangélicos, ela acontece principalmente na oferta de serviços de recuperação de dependentes de substâncias e nas prisões. O documentário
“If I Give My Soul”, do sociólogo americano Andrew Johnson, registra este
aspecto. Até onde eu sei, quem vai
para a prisão precisa da proteção de
uma organização criminosa para sobreviver. E é só pela conversão evangélica que essas organizações permitem que uma pessoa se desligue sem
ser morta.
Sobre o empoderamento feminino, é um tema difícil de entender
para pessoas das camadas médias e
altas da sociedade. Porque, no ambiente financeiramente mais protegido das camadas médias e altas, a
recomendação para a mulher que
sofre abuso do companheiro é romper o relacionamento, e as igrejas
evangélicas estimulam que a mulher
não se separe, o que é lido como a
promoção da subordinação. Mas a
separação traz consequências mais
drásticas para a mulher pobre, que
fica mais vulnerável nos bairros em
que vive, e se/quando sua conversão
eventualmente leva o companheiro
para a igreja, essa mulher amplia

seu poder na família na medida em
que o homem sai do bar e transfere
seu círculo de relacionamentos para
a igreja. Tudo isso é mais complexo
do que pode ser explicado em poucas
linhas, mas é importante que a pessoa que pensa sobre esse tema possa
enxergá-lo a partir da lógica e das realidades do mundo popular e não a
partir das lógicas do mundo em que
ela está inserida.
Há uma diferença nas pautas e
na atuação política dos evangélicos pobres e evangélicos de classe
média e alta? Em que sentido?
- Evangélicos pobres são majoritariamente pentecostais e têm se posicionado mais claramente contra o
PT. Evangélicos das camadas médias
e altas hoje, me parece, estão divididos entre o apoio a Bolsonaro e o
combate a Bolsonaro.
O cristianismo evangélico melhora a vida do pobre brasileiro?
Sim, não, por que e em que sentido? Pode nos dar alguns exemplos
de como pode observar isso em
suas pesquisas de campo na periferia de Salvador?
- Melhora por vários motivos. Primeiro, porque os recursos da família
deixam de ser gastos com o consumo
de bebidas alcoólicas e com relacionamentos extraconjugais. O dinheiro
passa a ser investido em bens, na reforma da casa, em planos de saúde,
em educação superior para os jovens.
Quando o homem para de beber, a
mulher e os filhos também ficam menos expostos à violência doméstica
decorrente do consumo do álcool.
O protestantismo evangélico
também tornou, involuntariamente,
igrejas em escolas. O brasileiro pobre em geral não é estimulado a ler
e a escrever em seu cotidiano. Seu
trabalho independe disso. Na igreja,
o convertido se sente envergonhado
ao ver muitos de seus vizinhos acompanhando os comandos dos pastores
em relação a abrir a Bíblia na página
tal e ler com ele o trecho tal. Essas
ocasiões de alfabetização involuntária acontecem o tempo todo, especialmente nos cultos pentecostais. A
disciplina da vida nas igrejas também
favorece a evolução profissional do
pobre e, de certo modo, a ética religiosa torna o evangélico um funcionário mais respeitoso e esforçado. A
presença na igreja e a adoção de rotinas novas também tornam o evangélico mais protegido em suas comunidades, menos exposto à violência
urbana, porque ele é visto mais claramente, inclusive por seu modo de se
vestir, como um trabalhador e uma
pessoa comportada.

O cristianismo evangélico também é, no meu entendimento, o que
existe hoje de mais eficiente para o
tratamento de pessoas pobres que se
tornaram dependentes de substâncias ou estão presas. Isso realmente
não é o ideal; seria bom que o Estado
cumprisse essa função, mas considerando a quase total ausência do Estado nos bairros pobres - em todos
os sentidos, da oferta de saúde à de
educação e segurança - é ótimo que
a igreja esteja lá se dedicando a esses temas. Finalmente, a igreja serve
como espaço de formação de redes
de ajuda mútua para encontrar emprego para desempregados, assistência jurídica, consultas com médicos
especialistas, e serve também como
espaço para pais deixarem seus filhos
durante o contraturno escolar, um
período em que crianças e adolescentes ficam nas ruas nas periferias porque não existem outras alternativas
de serviços como cursos de idiomas,
escolinhas de esporte etc.
Qual é o peso político dos
evangélicos hoje no país?
- Estatisticamente, eles representam em torno de 1/3 dos eleitores do
país, considerando dados de 2019 do
Datafolha sobre o crescimento do número de evangélicos no país. E, diferente de todos os outros grupos, eles
têm espaços de encontro recorrente
nas igrejas. E as igrejas são como
centros comunitários organizados,
muitas vezes interligadas a outras
igrejas. É algo muito poderoso em
um país desigual como o Brasil, em
que apenas 12% da população, segundo o Indicador de Alfabetismo Funcional - Inaf, tem treinamento para
ler livros. A igreja é um espaço que
confere segurança e proteção para
pessoas que vivem expostas a muita vulnerabilidade e isso a torna um
lugar importante para a realização
de debates políticos e sociais. Atualmente, porque a esquerda tem mais
dificuldades para dialogar com evangélicos, por achar que igrejas servem
apenas para manipular pessoas, e
por ter percepções sobre valores morais muito diferentes - em relação a
aborto, legalização da maconha, sexualidade etc. -, evangélicos tendem
a se aproximar de políticos do espectro oposto.
(*) PATRICIA RIBOLLI FACHIN, Graduada
em Comunicação Social - Habilitação em
Jornalismo (2006) e em Filosofia (2016)
pela Universidade do Vale do Rio dos
Sinos - Unisinos.
(*) JULIANO SPYER é mestre em
Antropologia Digital e doutor em
Antropologia pela University College
London. É pesquisador do Cecons/UFRJ e
criador do Observatório Evangélico.
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Mayara Paixão (*)

América Latina vê aumento dos
sem religião, mas segue reduto
do cristianismo

N

em o primeiro papa latinoamericano da história estancou a sangria de fiéis
católicos na América Latina. A cada ano, a região vê recuar o
número dos que se dizem ligados à
Igreja Católica. Se em 1995 eles somavam 80%, agora são 56%, mostram
dados de pesquisa do instituto Latinobarómetro.
O fenômeno não é o único que
chama a atenção. No mesmo período,
houve um salto dos que se declaram
evangélicos de 3,5% para 19,7%,
movimento em grande parte puxado
pelo Brasil, e um boom dos que dizem
não ter religião. Antes, eram menos
de 5% da população latino-americana; agora, são quase 16%.
O historiador Andrew Chesnut,
professor de estudos religiosos na
Universidade Virginia Commonwealth, nos EUA, descreve o cenário como
uma pluralização do campo religioso.
"Cada dia mais se elege a fé e menos
se herda da família; é um mercado livre, no qual a pessoa escolhe entre as
opções que parecem mais adequadas
e que respondem às suas necessidades espirituais e materiais", diz.
O movimento não é homogêneo.
Brasil, Bolívia e Colômbia, por exemplo, destacam-se pelo aumento dos
evangélicos, cenário semelhante ao
observado em toda a América Central. O Chile, por sua vez, diferenciase pelo crescimento dos sem religião.
Já o México segue como um bastião
do catolicismo.

EVANGÉLICOS SÃO
FATOR-CHAVE

Rodrigo Toniol, presidente da
Associação dos Cientistas Sociais da
8

Religião do Mercosul, discorda da hipótese de que o refluxo do catolicismo se deve à perda de força da igreja
enquanto instituição. Segundo ele, o
Brasil vive o ápice do número de padres e paróquias, e o índice em queda
é o de fiéis.
Ele trabalha com a tese de que o
aumento de força da igreja veio acompanhado do "disciplinamento das práticas católicas cotidianas". "Quando se
começa a regular as práticas cotidianas,
como que tipo de santo pode e qual não
pode, por exemplo, que no fim das contas era o que sustentava o catolicismo,
ela perde força. É como se a crise do
catolicismo fosse vítima do próprio sucesso institucional da Igreja."
Os fatores não terminam aí, e o
grupo religioso que mais cresce na
região tem importância crucial: os
evangélicos. Chesnut diz que a Igreja
Católica se manteve em grande parte eurocêntrica e, "em contraste, os
pentecostais se 'latinoamericanizaram'", mencionando a força da música e da TV no meio evangélico.
"O marketing da fé é muito importante, porque estamos numa sociedade capitalista, e os pentecostais
são talentosos nisso, algo em que os
católicos, com sacerdotes burocratas,
ficaram para trás."

O BOOM DOS SEM
RELIGIÃO

A cifra dos que se dizem sem religião constitui o terceiro maior grupo
na América Latina. Se o catolicismo é
o que Toniol chama de "doador universal", por transferir fiéis para outras religiões, o cenário é diferente
para outros fluxos, como de evangélicos para religiões de matriz africana,
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considerado mais raro.
O cenário, assim, privilegia transições para o grupo dos sem religião,
que cresce de maneira contínua, especialmente desde a segunda metade
da última década. No Chile talvez esteja o principal exemplo. De um país
com forte tradição católica, passou
a ter mais de um terço de sua população se declarando sem religião,
movimento que ganhou peso notável
após os recentes escândalos de abuso
sexual de menores.

de cinco pontos percentuais em relação a 1995. Outro fator é a Virgem
de Guadalupe, parte da identidade do
mexicano.
"Trata-se de uma das figuras
mais importante do mundo em número de fiéis e de devotos e funciona
como uma barreira ao crescimento
dos evangélicos", afirma Chesnut, da
Universidade Virginia Commonwealth. "Deixar de ser devoto de Guadalupe é como deixar uma parte da
identidade nacional mexicana."

O CASO MEXICANO

SECULARIZAÇÃO
ALÉM-MAR

Ponto fora da curva, o México,
palco de maior institucionalização da
igreja devido à acentuada importância do catolicismo na época da colonização, tem 72,1% de cristãos, queda

Do outro lado do Atlântico, algo
semelhante: a Espanha assistiu à
maior perda de religiosidade durante a pandemia de coronavírus, tendo

agora 37% de ateus e agnósticos. A
cifra é de recente relatório da Fundação Ferrer Guardia. Em 2019, 27,5%
diziam não ter nenhuma religião.
A mudança no perfil não corresponde ao espaço que a Igreja Católica
mantém. "A Espanha é um Estado laico
segundo a Constituição, mas segue com
os acordos do Vaticano de 1979, feitos
pouco após a ditadura, que ataram todos os privilégios da Igreja Católica que
se mantém até hoje", diz Hungria Panadero, coautora do material. Vai para
a igreja, por exemplo, uma parte do
imposto de renda espanhol.
(*) MAYARA PAIXÃO. Repórter de Mundo,
está desde 2020 na Folha, onde também
já integrou a equipe de Seminários. É
formada em jornalismo pela Escola de
Comunicações e Artes da USP

AMAZÔNIA
Reportagem local (*)

Bispos cobram sobre indigenista
e jornalista na Amazônia
“Não se pode aceitar a agressão ao ser humano, o desrespeito ao meio ambiente e à nossa Casa Comum”, afirmou a
CNBB sobre as mortes de Bruno Araújo Pereira e Dom Philips

Indígena durante protesto contra o desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista brasileiro (AFP)

A

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nota em
que cobra esclarecimentos e responsabilização sobre as mortes do
indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês
Dom Philips na região do Vale do Javari, oeste do estado do Ama-

zonas.
“Não se pode aceitar a agressão ao ser humano, o desrespeito ao meio ambiente e à nossa Casa Comum, nem o encobrimento da verdade e da justiça”,
afirmam os bispos.

AS MORTES DO INDIGENISTA E DO
JORNALISTA

De acordo com a Polícia Federal, Amarildo Costa Oliveira, conhecido como
“Pelado”, confessou ter assassinado o indigenista e o jornalista. Ele também
indicou o local onde enterrou os corpos. Os restos mortais foram encaminhados para perícia.
O indigenista brasileiro e o jornalista inglês faziam uma expedição pela
Amazônia de barco. Eles deveriam cumprir o trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas, quando
desapareceram.

A PF investiga as motivações dos crimes. De acordo com o depoimento
do homem que confessou participação nos crimes, os assassinatos ocorreram
porque as vítimas teriam denunciado a pesca ilegal na região.
O jornalista Dom Phillips escrevia um livro sobre a floresta amazônica
e era colaborador do jornal britânico “The Guardian” e do americano “The
Washington Post”.
Já o brasileiro Bruno Araújo Pereira era servidor da Funai e considerado
grande defensor das causas indígenas. Também era pesquisador de questões
relacionadas aos povos originários e conhecia bem os problemas da região.

A PROXIMIDADE DOS BISPOS BRASILEIROS

Na nota, a CNBB expressa solidariedade às famílias das vítimas e cobra esclarecimento dos crimes e a “responsabilização dos envolvidos”. O documento
também lembra a exortação apostólica pós-sinodal “Querida Amazônia”.
Leia a íntegra da nota assinada pelo presidente da CNBB, Dom Walmor
Chagas, Primeiro Vice-Presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, Segundo
Vice-Presidente, Dom Mário Antônio da Silva, e Secretário-Auxiliar da conferência, Dom Joel Portella Amado:
“A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) expressa sua so-

lidariedade às famílias do indigenista Bruno Pereira e do jornalista
Dom Phillips, aguarda o esclarecimento total do ocorrido e exige a
responsabilização dos envolvidos.
Não se pode aceitar a agressão
ao ser humano, o desrespeito ao
meio ambiente e à nossa Casa
Comum, nem o encobrimento da
verdade e da justiça.
Essas mortes integram a lista de dramas vividos na região
amazônica como bem expressou
o Papa Francisco na exortação
apostólica pós sinodal ‘Querida
Amazônia‘ dirigida à atuação da
Igreja no bioma. No documento,
o Santo Padre aponta que ‘os interesses colonizadores que, legal
e ilegalmente, fizeram – e fazem
– aumentar o corte de madeira
e a indústria minerária e que foram expulsando e encurralando
os povos indígenas, ribeirinhos e
afrodescendentes, provocam um
clamor que brada ao céu’.
Fiéis ao Sucessor de Pedro,
reafirmamos os sonhos expressos
para a região, conforme manifestados pelo Papa Francisco em sua
exortação: ‘Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos
mais pobres, dos povos nativos, dos
últimos, de modo que a sua voz seja
ouvida e sua dignidade promovida;
Com uma Amazônia que preserve a
riqueza cultural que a caracteriza
e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana; Que guarde
zelosamente a sedutora beleza natural que a adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as
suas florestas; Com comunidades
cristãs capazes de se devotar e encarnar de tal modo na Amazônia,
que deem à Igreja rostos novos com
traços amazônicos’.“
(*) Publicado no site ALETEIA em 17/06/22
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amparo social

Fome avança no Brasil
Já afeta mais de 33 milhões de pessoas. Falta de políticas públicas e cenário da pandemia levam país a regredir a
patamar de insegurança alimentar da década de 1990. Apenas quatro em cada 10 domicílios brasileiros conseguem
manter acesso pleno à alimentação

U

m estudo divulgado no início de junho mostra que
33,1 milhões de pessoas no
Brasil não têm o que comer,
fazendo o país regredir a um patamar
de insegurança alimentar equivalente
ao da década de 1990.
De acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar
no Contexto da Pandemia da Covid-19
no Brasil, o país tem 14 milhões de
pessoas a mais em situação de fome
do que há um ano. Os principais motivos para o avanço da fome são a falta de políticas públicas e ao cenário
da pandemia.
A pesquisa revela que 58,7% da
população brasileira convive com a
insegurança alimentar em algum grau
– leve, moderado ou grave (fome).
Atualmente, apenas quatro em cada
10 domicílios brasileiros conseguem
manter acesso pleno à alimentação,
ou seja, estão em condição de segurança alimentar.
Em números absolutos, são 125,2
10

milhões de brasileiros que passaram
por algum grau de insegurança alimentar entre o final do ano passado e os
primeiros meses desse ano. Trata-se
de um aumento de 7,2% desde 2020, e
de 60% em comparação com 2018.

MOTIVOS PARA O
AVANÇO DA FOME

Para os autores da pesquisa, as
medidas tomadas pelo governo para
combater a fome hoje em dia são isoladas e insuficientes, diante de um cenário de alta da inflação, do desemprego
e da queda de renda da população.
"Já não fazem mais parte da realidade brasileira aquelas políticas
públicas de combate à pobreza e à
miséria que, entre 2004 e 2013, reduziram a fome a apenas 4,2% dos lares
brasileiros", destaca Renato Maluf,
coordenador da Rede Brasileira de
Pesquisa em Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN), que realizou o estudo com o
apoio da Ação da Cidadania, da Ac-
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tionAid, da Fundação Friedrich Ebert
Brasil, do Ibirapitanga, da Oxfam Brasil e do Sesc São Paulo.
As estatísticas foram coletadas
entre novembro de 2021 e abril de
2022, a partir da realização de entrevistas em 12.745 domicílios, em áreas
urbanas e rurais de 577 municípios
dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.
A pesquisa anterior, de 2020,
mostrava que a fome no Brasil tinha
voltado para patamares equivalentes
aos de 2004. A continuidade do desmonte de políticas públicas, a piora
no cenário econômico, o acirramento
das desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia agravaram ainda
mais o cenário.
"A pandemia surge neste contexto de aumento da pobreza e da miséria, e traz ainda mais desamparo e
sofrimento. Os caminhos escolhidos
para a política econômica e a gestão
inconsequente da pandemia só poderiam levar ao aumento ainda mais

escandaloso da desigualdade social e
da fome no nosso país", afirma Ana
Maria Segall, médica epidemiologista
e pesquisadora da Rede PENSSAN.

MULHERES E
NEGROS ENTRE OS
MAIS AFETADOS

A pesquisa também mostra que
as regiões Norte e Nordeste são as
mais impactadas, com índices de insegurança alimentar de 71,6% e 68%,
respectivamente. A fome fez parte
do dia a dia de 25,7% das famílias na
região Norte e de 21% no Nordeste. A
média nacional é de aproximadamente 15%, e, do Sul, de 10%.
O estudo também mostra que nas
áreas rurais a insegurança alimentar
esteve presente em mais de 60% dos
domicílios – sendo que 18,6% das famílias convivem com a insegurança
alimentar grave. Além disso, a fome
atinge 21,8% dos lares de agricultores
familiares e pequenos produtores.
Em 65% das casas comandadas

por pessoas pretas ou pardas há
restrição de alimentos. E, nas casas
em que a mulher é a pessoa de referência, a fome passou de 11,2% para
19,3%. Nos lares que têm homens
como responsáveis, a fome foi de 7%
para 11,9%. Isso ocorre, entre outros
fatores, pela desigualdade salarial entre os gêneros.
Em pouco mais de um ano, a
fome dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos – de 9,4% em
2020 para 18,1% em 2022. Na presença de três ou mais pessoas com até
18 anos de idade no grupo familiar, a
fome atingiu 25,7% dos lares. Já nos
domicílios apenas com moradores
adultos a segurança alimentar chegou a 47,4%.
Outro dado devastador é a falta
de acesso regular e permanente à
água, também conhecida como insegurança hídrica, realidade vivida por
12% da população geral brasileira.
Fonte: Deutsche Welle

amparo social

“Demora do Estado no auxílio à população atingida por enchentes na Bahia é reflexo de políticas públicas antipobres”. Cenário que se repetiu no Norte de Minas Gerais, Espírito Santo e até em
Petrópolis, RJ (Foto: Raphael Muller/AP Photo/picture alliance)

Ynaê Lopes dos Santos (*)

Que tipo de gente somos?
Nos últimos tempos, tem ganhado destaque nas redes sociais a palavra
aporofobia, que significa pavor de pobres. Diante dessa aversão, praticada
cotidianamente, pergunto: que tipo de sociedade queremos construir?

A

s palavras, assim sozinhas,
guardam histórias e significados. Muitas vezes,
conceitos inteiros – que estruturam o mundo que conhecemos
– nos são apresentados pelo mergulho naquelas poucas letras que, juntas, e há muito tempo, construíram
sentidos específicos. Não por acaso,
muitas vezes a etimologia nos é apresentada na nossa experiência escolar.
Seja nas aulas de ciências ou biologia
em que conhecemos aquele tanto de
espécies de vida, cujos nomes científicos (difíceis de serem lembrados,
mas que muitas vezes explicam características centrais desses seres)
nada mais são do que palavras de origem grega e/ou latina. Seja nas aulas
de história e sociologia, em que conceitos como democracia e república
são trabalhados a partir da origem

dessas palavras – o que, uma vez
mais, também nos ajuda a entender
os significados desses termos.
Pois bem, nos últimos tempos,
uma palavra de origem grega tem ganhado algum destaque nas redes sociais: APOROFOBIA. O sufixo "fobia"
nos é conhecido e é frequentemente
utilizado para designar medo exagerado ou aversão a algo. Aracnofobia
é o medo de aranhas e outros aracnídeos. Claustrofobia é o pavor que
algumas pessoas sentem de lugares
fechados. O prefixo vem do grego
á-poros e significa pobre, desamparado. Sendo assim, aporobofia nada
mais é do que o pavor de pobres.
Vejamos bem, não estamos tratando do medo da pobreza. O que, em
certa medida, seria legítimo, já que a
pobreza é uma situação de penúria na
qual muitas pessoas se encontram e

da qual todos querem fugir. Estamos
falando aqui de uma palavra utilizada
para designar o pavor, a intolerância
aos pobres, ou seja: a aversão às pessoas que se encontram em estado de
penúria.
Não podemos ser ingênuos e
imaginar que esse tipo de medo seja
recente na história da humanidade.
Muito pelo contrário. No entanto, o
uso recorrente de uma palavra específica para designá-lo diz muito sobre
o mundo em que vivemos. Ou melhor,
diz muito sobre o tipo de gente que somos. Gente que tem medo de pobre.
Esse medo não fica num cantinho
profundo do nosso ser, escondido
pela vergonha de podermos ser tão
mesquinhos e repugnantes a ponto de
sentirmos medo de pessoas pobres.
Não. A aporofobia é ação e prática cotidiana. E recentemente tem se mate-

rializado numa série de intervenções
urbanas em espaços públicos. Lojas
e bancos instauraram estacas ou pedaços de concreto e ferro para evitar
que pessoas pobres durmam em suas
marquises durante a noite. Prefeitos
e governadores têm instalado esses
mesmos instrumentos debaixo de
pontes e viadutos com o mesmo fim:
espantar os pobres.
Vale pontuar, uma vez mais, que
essas ações se dão em espaços públicos, que podem e devem ser usufruídos por toda a população, independentemente de sua condição. Desse modo,
o que estamos presenciando são posturas políticas que querem limar os
pobres desses espaços. Uma versão
abjeta da máxima: "O que os olhos não
veem, o coração não sente".
Impedir que pessoas pobres
(muitas vezes em estado de miséria)
se abriguem em marquises ou, literalmente, debaixo da ponte, não faz
com que a pobreza deixe de existir.
E, na verdade, essa não é a preocupação de quem tem aversão a pobre.
Estamos tratando de ações que têm
um objetivo simples de limpar os espaços, impedindo que pessoas pobres
estejam neles. Se essa limpeza significar a morte dessas mesmas pessoas
pobres, azar.
E quando essas ações têm a anuência ou são praticadas por pessoas
que representam o Estado, elas ganham o status de política pública. Vivemos num país em que representantes do poder Executivo nas suas três

esferas – municipal, estadual e federal -– elaboram e executam políticas
públicas baseadas na intolerância aos
pobres, em vez de desenvolverem
ações que efetivamente combatam a
pobreza. Essas políticas públicas antipobres se efetivam tanto por meio
dessa desprezível "limpeza urbana"
quanto da demora do Estado no auxílio à população do sul da Bahia,
que nos últimos dias foi ceifada por
enchentes que destruíram cidades inteiras, deixando dezenas de mortos e
milhares de desabrigados.
O ano de 2022 está logo ali, se
anunciado. Será um ano de muitas
recordações do passado, quando comemoramos 200 anos de nossa Independência. Mas, por ser um ano
eleitoral, 2022 também será um momento de exercício do voto. Um ano
de escolhas políticas, decisões que
irão projetar nosso futuro. Por isso
pergunto: que tipo de gente nós somos? Pessoas que têm aversão aos
pobres, ou pessoas que querem combater a pobreza? Que tipo de sociedade queremos construir?
Para este ano que se inicia, desejo que possamos ser a mudança que
queremos.
(*) YNAÊ LOPES DOS SANTOS, colunista
da Deutsche Welle, mestre e doutora em
História Social pela USP, é professora de
História das Américas na UFF. É autora
dos livros Além da Senzala. Arranjos
Escravos de Moradia no Rio de Janeiro
(Hucitec 2010), História da África e do
Brasil Afrodescendente (Pallas, 2017).
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Noctúria:
insuficiência
cardíaca, não
da bexiga
Colaboração de Luiz Felipe Wouk
12
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r. Bansal, o famoso médico de Shivpuri,
explica que a noctúria é na verdade um
sintoma de bloqueio no fluxo sanguíneo para o coração e o cérebro. Adultos
e idosos são os que mais sofrem porque precisam
se levantar com frequência à noite para urinar. Os
idosos evitam beber água antes de ir para a cama à
noite por medo de perturbar o sono. Eles pensam
que se você beber água, você terá que se levantar de novo e de novo para urinar. O que eles não
sabem é que não beber água antes de dormir ou
depois de urinar à noite é uma causa importante
de frequentes ataques cardíacos matinais ou derrames em adultos e idosos. Na verdade, a noctúria
significa que a micção frequente não é um problema de disfunção da bexiga. Isso se deve à diminuição da função cardíaca em idosos com a idade, pois
o coração não é mais capaz de sugar o sangue da
parte inferior do corpo.
Em tal situação, durante o dia em que estamos
em pé, o fluxo de sangue é mais descendente. Se o
coração estiver fraco, a quantidade de sangue no
coração torna-se insuficiente e a pressão na parte
inferior do corpo aumenta. É por isso que adultos
e idosos ficam inchados na parte inferior do corpo
durante o dia. Quando eles se deitam à noite, a parte inferior do corpo fica aliviada da pressão e, assim, muita água fica armazenada nos tecidos. Esta
água volta para o sangue. Se houver muita água, os
rins precisam trabalhar mais para separar a água
e empurrá-la para fora da bexiga. Esta é uma das
principais causas de noctúria.
Portanto, geralmente leva cerca de três ou quatro horas entre o momento em que você se deita
para dormir e a primeira vez que você vai ao banheiro. Depois disso, quando a quantidade de água
no sangue começa a aumentar novamente, depois
de três horas é preciso ir ao banheiro novamente.
Agora surge a pergunta por que é uma causa
importante de acidente vascular cerebral ou ataque
cardíaco?
A resposta é que depois de urinar duas ou três
vezes, há muito pouca água no sangue. A água do
corpo também é reduzida pela respiração. Isso faz
com que o sangue fique espesso e pegajoso e a frequência cardíaca diminua durante o sono. Devido ao
sangue espesso e ao fluxo sanguíneo lento, o vaso
sanguíneo estreitado fica bloqueado facilmente...
Esta é a razão pela qual adultos e idosos sempre têm um ataque cardíaco ou paralisia por volta
das 5-6 da manhã. Nesta condição, eles morrem no
próprio sono.
A primeira coisa a dizer a todos é que a noctúria não é um mau funcionamento da bexiga, é um
problema do envelhecimento.
Outra coisa a dizer a todos é que você deve beber água morna antes de ir para a cama e novamente depois de se levantar para urinar à noite.
Não tenha medo de noctúria. Beba muita água,
porque não beber água pode te matar.
A terceira coisa é que para aumentar a eficiência do coração, você deve fazer mais exercícios em
um tempo normal. O corpo humano não é uma máquina que se deteriorará se for usado em demasia,
pelo contrário, quanto mais for usado, mais forte
será. Não coma alimentos não saudáveis, especialmente amido e frituras.
Peço que compartilhe este artigo com seus
amigos adultos e idosos.
Muito importante para os idosos.

não tropece na língua
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

Onde usar onde (3-final)
Retomando sinteticamente a lição anterior: só se deve usar onde em vez de em que nas referências a lugar. Constitui, portanto, uma excrescência o emprego de onde com antecedente de tempo,
como nas frases seguintes:
*A repercussão dos fundos sobre o orçamento do CNP pôde ser percebida em 2001, onde houve um aumento de 20% em relação a 2000.
*Não acontecerá mais a regulamentação da lei em 2010, onde novas propostas serão estudadas.
*O divórcio foi instituído no país no ano onde o número de separações chegava a níveis astronômicos.
Quando se trata de tempo, o pronome relativo correto é quando ou em que:
A repercussão dos fundos sobre o orçamento do CNP pôde ser percebida em 2001, quando
houve um aumento de 20% em relação a 2000.
Não acontecerá mais a regulamentação da lei em 2010, quando novas propostas serão estudadas.
O divórcio foi instituído no país no ano em que o número de separações chegava a níveis
astronômicos.
Outra colocação irregular do relativo onde está em construções que indicam posse, em vez de
cujo:
*Discorreu sobre o Plano Mega, onde o objetivo era qualificar os empregados.
*Em 2004 não acontecerá mais a regulamentação da lei, onde seu foco será mudado.
*Referimo-nos à implementação do projeto Escola, onde a importância desse projeto está na

proposta de municipalização do ensino.
*Fizeram apenas dois CDs, onde a capa mostrava praias de nudismo.
As frases devem sofrer alteração para se enquadrar na norma-padrão:
Discorreu sobre o Plano Mega, cujo objetivo era qualificar os empregados.
Em 2004 não acontecerá mais a regulamentação da lei, cujo foco será mudado.
Referimo-nos à implementação do projeto Escola, cuja importância está na proposta de municipalização do ensino.
Fizeram apenas dois CDs, cuja capa mostrava praias de nudismo.
Para finalizar as questões sobre o modismo do uso de onde, precisamos observar ainda que na
outra ponta do exagero há pessoas que usam apenas que, em vez de em que, para substituir onde:
*Ponta das Canas era uma praia que não existia mais areia.
*Marina visitou Paulo no subúrbio que ele mora.
Escreva-se corretamente:
Ponta das Canas era uma praia em que não existia mais areia.
Marina visitou Paulo no subúrbio em que ele mora.
(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgula”, “Só Palavras Compostas”, “Língua Brasil – Crase, pronomes & curiosidades” e “Não tropece na redação”.
(www.linguabrasil.com.br)

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

Cascavel: Faculdades Assis Gurgacz (FAG).
Paróquias e Igrejas: São Francisco de Paula; São João Batista Precursor; Santo
Antonio Maria Claret; N. S. de Salette; do Espírito Santo; Igreja da Ordem; Sagrado
Coração Pinheirinho (Igreja Preta), Santíssimo Sacramento (pe. João Carlos Veloso), Paróquia São Marcos - Barreirinha, Pilarzinho (seminarista Leandro); Paróquia
de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral da Liturgia), Paróquia Bom Pastor
(Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto Boqueirão), em Curitiba;
São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela São Miguel
Arcanjo, em Pinhais; Paróquia Santíssimo Sacramento (Av. Iguaçu), em Curitiba.

Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus e Vozes.
Instituições de Saúde: Hospital de Clínicas da UFPR; Hospital Nossa Sra. das Graças.
Outras Instituições: Biblioteca Pública do Paraná; CNBB Regional Sul II;
Conferência dos Religiosos do Brasil CRB-PR; Museu Paranaense, Sindicato dos
Representantes Comerciais do Paraná (SIRECOM-PR).
Outros Recebedores Permanentes: Lideranças do magistério em Campinas-SP
(pelo Dr. Evaristo de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procuradores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil);
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.
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Sua Biblioteca

O DOM DA LEITURA
Helder Camara e suas bibliotecas
Lucy Pina Neta
É impossível não se encantar com o trajeto pessoal de Dom Helder Camara, que vai mostrando
como simplicidade e grandeza podem ser pares
perfeitos na construção dos grandes homens.
Dom Helder soube cuidar do dom da vida, do
dom da razão e do dom da fé na construção de si
mesmo nos mundos em que foi habitando e nas
missões que foi assumindo.
Páginas: 144
Custo: R$ 25,80

OS PASSOS DO DISCERNIMENTO
Amedeo Cencini
Proposta de uma "parte prática" do discernimento,
na qual apresenta alguns "exemplos concretos de
processos de decisão a respeito de si, no próprio
caminho da vida, e a serviço de outros", especialmente para quem se encontra em situações
particularmente "difíceis".
Páginas: 152
Custo: R$ 38,50

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

Chegou o
“Vozes do Paraná”, Volume 12
Retratos de Paranaenses

PERFIS BIOGRÁFICOS DE 12 personagens QUE FIZERAM E FAZEM A
DIFERENÇA NO PARANÁ:
A mulher: sua missão segundo a natureza e
a graça
Edith Stein

12 REGRAS PARA A VIDA
Jordan B. Peterson
Aclamado psicólogo clínico, Jordan Peterson tem
influenciado a compreensão moderna sobre a personalidade e, agora, se transformou em um dos
pensadores públicos mais populares do mundo,
com suas palestras sobre tópicos que variam da
bíblia, às relações amorosas e à mitologia, atraindo dezenas de milhões de espectadores.
Páginas: 412
Custo: R$ 63,92

Edith Stein discorre sobre a mulher dentro do
contexto de sua educação e formação femininas.
Edith Stein tinha um dom natural para a atividade
docente, que veio a manifestar-se logo em sua
juventude por meio de inclinações pedagógicas
espontâneas. Possuía também uma capacidade
excepcional de empatia que lhe abria caminho
para o mais profundo da alma de outros.
Páginas: 244
Custo: R$ 41,20

Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo,
Campinas, SP - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br
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Dino Almeida (in memoriam), Guto
Silva, Ilana Lerner, Jubal Sergio
Dohms, Julio Cezar Rodrigues, Julio
Militão, Leonardo Petrelli, Marden

Machado, Michel Micheleto (in
memoriam), Newton Bonin, Newton
Stadler de Souza e
Rosana Andriguetto.

PRÊMIO “PERFIL INSTITUCIONAL”:
Fundação MUDES.

Contatos e vendas com Editora Bonijuris (41) 3323-4020, Hélio Martins
(41) 99526-1304 e Aroldo Murá G. Haygert (41) 99838-8348,
ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)
www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316
Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR
Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco
Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda
Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
D. Ricardo Hoepers (Bispo de Rio
Grande, RS)
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Sociais
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Teológicos
Antonio Carlos da Costa Coelho
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A FORÇA QUE MUITA
GENTE PRECISA PARA
SEGUIR EM FRENTE.
Energia de graça
para 380 mil famílias.

Saiba mais: copel.com/energiasolidaria
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Renda familiar de até ½
salário mínimo por pessoa.

Consumo de até
150 kW/h por mês.

