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NESTA EDIÇÃO:

Mudanças sociais
e religião
Quarta-feira de cinzas, reverenciada a pouco,
marca o lançamento da Campanha da Fraternidade, promovida pela CNBB, sob orientação
do Vaticano. Este ano, sob o tema “Eu vim para
servir”, além de manifestar a preocupação da
igreja se identificar melhor com os fiéis, com o
povo, em ações sociais e envolvimento com a
comunidade, preocupa a perda de influência.
Em números, significa que nos últimos 10 anos,
segundo o IBGE, a Igreja Católica perdeu cerca
de 1,7 milhão de fiéis. Por outro lado, a população evangélica vem crescendo, a ponto de haver
uma previsão de que em 25 anos será tão grande
quanto a católica. O que há para fazer, a fim de
reverter a tendência? É o que o Dr. Evaristo de
Miranda traz à discussão.
Odete Lara, uma atriz consagrada, faleceu a
pouco. Jubal Dohms, como bom Budista, lembra
que ela superou os traumas e turbulências de
sua vida abraçando a fé budista. De atriz, em
sua velhice mostrou sua vocação de monja. Vale
a pena ler.
Novamente em pauta a EQM (Experiência
Quase Morte). O artigo traz uma quantidade
significativa de dados científicos que colocam dificuldade na admissão de que há uma separação
da alma do corpo na hora da morte. Marcos De
Benedicto explora essa vertente.
André Nunes trouxe dois assuntos: O fenômeno dos jornais gratuitos, em meio a decadência
dos tradicionais. Focou o “Metro Curitiba” e sua
trajetória. Outro assunto é a Vinícola Araucária e
seu projeto de um novo restaurante.
Edmilson Fabbri, por sua vez mostra segredos
da longevidade. Maria Cristina Tordin mostra
pesquisas para dispensar o uso de animais em
laboratórios.
Isso e mais pode ser lido neste número.
Boa leitura.

Odailson Elmar Spada
Editor

Longevidade
cerebral
Edmilson Mario Fabbri

A

ssunto intrigante que a ciência busca mais teremos alterações na memória recente. Essa
incessantemente entender é a longevida- é a razão das pessoas idosas muitas vezes relatade cerebral de algumas pessoas quando rem com precisão fatos de sua infância e terem
associada à permanência no trabalho produtivo. dificuldades para lembrarem-se do que se passou
São pessoas octogenárias que se mantém na ativa, a alguns dias atrás.
claro, com muito respeito a algumas limitações
Dentre as variáveis existentes e citadas como
físicas que o tempo impõe, mas com alto desem- responsáveis por essa longevidade cerebral não
penho intelectual.
conseguimos fazer nada quanto à genética e a
Genética? Sorte? Cuidados corretos com a saú- sorte, deveríamos então preocuparmo-nos em mede? Atividade física regular? São muitas variáveis lhorar os fatores que comprovadamente estão ao
e todas elas merecem crédito, mas o que está em nosso alcance: atividade física regular que gera
jogo é o estudo dos cérebros dessas pessoas, na todo um bem estar físico e ainda melhora a oxiesperança de se observar algo nesses cérebros que genação cerebral, melhorando em muito nossas
possa estar associado à essa questão.
funções cognitivas seria a principal delas. O tabaCom o avanço no campo das imagens, ga- co já foi comprovado também como um vilão no
nhou-se um recurso maravilhoso para melhor comprometimento do déficit cognitivo, inclusive
observação e mapeamento das regiões cerebrais dobrando as chances de Alzheimer se comparado
e suas funções que poderia trazer alguma luz à aos não fumantes. Esta é uma questão que por soressa discussão. Os cérebros dessas pessoas seriam te está em declínio pois houve uma grande consmaiores? Parece que sim. Teriam mais neurônios? cientização nesse tocante.
Também parece que sim. Porém, independenteCabe-nos então, não só rezarmos para nosso
mente do tamanho do cérebro ou da quantida- DNA ser bom e termos sorte, mas também darmos
de de neurônios existentes nele, sabemos que o uma ajuda e lembrarmo-nos sempre da máxima
grande desenvolvedor cerebral é o seu uso, pois “quanto mais eu faço por mim, mais sorte eu tenho”.
neste caso amplia as conexões. Esse é o grande di- A partir daí aguardar os anos e vivê-los da melhor
ferencial, número de conexões entre os neurônios. maneira possível, colhendo o que plantamos.
Quanto mais atividade cerebral tipo: leitura, estudo, aprender coisas novas, atividades musicais,
* Edmilson Mario Fabbri é clínico e
etc... mais conexões se formam entre os neurônios
cirurgião geral, dirige a Strtessclin - Clínica
trazendo compensações a longo prazo, no tocante
de Prevenção e Tratamento do Stress, é
a perda parcial de algumas células neuronais.
um dos diretores do Instituto Ciência e Fé.
Há um declínio natural nas atividades cognitiedmilsonfabbri@gmail.com
vas após os 50 anos. Avançando na idade ainda
(www.stressclin.med.br)
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Época de mudanças
ou mudança de época?
Igreja e sociedade
na Campanha da
Fraternidade 2015
Evaristo E. de Miranda *

N

este início do século XXI, a sociedade
brasileira não vive uma época de mudanças, como a que marcou as décadas
de 60 e 70 e o final do século passado. Vivemos
sim, uma mudança de época. Quais as características marcantes dessa mudança na sociedade?
Como estão hoje as relações entre a Igreja e a sociedade? Esse será o foco da Campanha da Fraternidade 2015.
Sobre essa questão, um primeiro indicador está
na religião praticada pelos brasileiros. A cada ano,
uma parte significativa da sociedade abandona a
Igreja católica, mesmo se permanece cristã. No
último Censo do IBGE, a Igreja teve uma redução
da ordem de 1,7 milhão de fiéis (12,2%) em dez
anos. Pela primeira vez, em 500 anos, o número evangélicos passaram de 5,2% da população para
de católicos caiu em termos absolutos. Com essa 22,2%. A proporção de católicos é maior entre as
tendência, em 25 anos, católicos e evangélicos te- pessoas com idade superior a 40 anos. Os evanrão números iguais na população. Essa igualdade gélicos têm sua maior proporção entre crianças e
e até inferioridade numérica já é vivida pela Igreja adolescentes, o que indica também o envelhecicatólica em várias cidades e periferias urbanas.
mento da população católica.
Esse fenômeno ocorre em toda a América LaComo a proporção de cristãos mantém-se a
tina, mas em nenhum país com a intensidade ob- mesma na sociedade (86,8%), há uma clara miservada no Brasil. Em 1970, 91,8% dos brasileiros gração social de católicos para as correntes evaneram católicos. Em 2010, eles eram 64,6%. Os gélicas. O povo não se tornou ateu, nem deixou o

Cristianismo. O divórcio é com a Igreja romana. A
Igreja fez uma opção preferencial pelos pobres e
eles pelas igrejas evangélicas.
Qual a responsabilidade da Igreja frente a esse
processo de “perda de fieis”? Esse aspecto revestese de uma forte dimensão quaresmal. Os católicos
encontram essa mudança religiosa no seu cotidiano e acostumaram-se à pluralidade religiosa resultante no trabalho, na comunidade e nas famílias.
Mesmo quando ela se traduz por atitudes agressivas em relação à Igreja. Como está o irmão que
deixou a Igreja? O que essa mudança trouxe para
sua vida? Onde está o teu irmão (Gn 4,9)? O que
ele encontrou de crescimento e realização pessoal ou familiar nessa mudança de igreja? Ninguém
responde. Poucos sabem.
A hemorragia de fieis é cotidiana. Mesmo assim, não há nem mobilização institucional visível
face à retração social da Igreja, nem engajamento
claro na busca de resultados efetivos para reverter
tal situação e seus processos. E o rebanho segue
diminuindo.
Os católicos podem ficar indiferentes a esse processo? Ao que estará reduzida a Igreja católica daqui mais 50 anos? Todas essas transformações no
relacionamento Igreja - Sociedade suscitam muitas
interrogações. Tratei desses processos no livro “Eu
vim para servir – Comunidade, Igreja e Sociedade”,
publicado recentemente pela Loyola. O processo
de abandono da Igreja e de envelhecimento dos
fieis prossegue e tende a acelerar-se. O fermento
de justiça e fraternidade, que tantos documentos
episcopais reivindicaram como essencial na ação
da Igreja na sociedade, não tem sido capaz de fazer crescer a massa do pão católico. Haverá para a
Igreja na Campanha da Fraternidade 2015 um tema
mais relevante a ser debatido do que o declínio do
número dos que aderem à fé católica?

* Evaristo de Miranda. Doutor em
ecologia, pesquisador da Embrapa,
diretor do Instituto Ciência e Fé.
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“Talento para
atriz, vocação
para monja”

O

dete Righi Bertoluzzi, mais conhecida
como Odete Lara, era natural de São
Paulo, nascida em 17 de abril de 1929.
Morreu aos 85 anos, vítima de um enfarto enquanto dormia, na casa de repouso em que estava
morando, no Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro de
2015. Seu corpo foi cremado no Cemitério Luterano, em Nova Friburgo.
Filha única de imigrantes do norte da Itália,
cedo conheceu a dor e a impermanência. Seu pai,
Giuseppe Bertoluzzi, era originário de Belluno.
Sua mãe, Virgínia Righi, cometeu suicídio quando
Odete tinha seis anos. Por esse motivo foi internada num orfanato de freiras e depois levada para
a casa de sua madrinha. Odete se apegou fortemente ao pai, seu único referencial afetivo. Mas
vitimado por uma tuberculose, Giuseppe foi obrigado a ficar afastado da filha. Giuseppe também
se matou quando Odete tinha 18 anos.

Inquieta

Odete
Lara

Jubal Sérgio Dohms *

Iniciou na vida artística como modelo. Foi garota-propaganda na TV Tupi. Atriz de grande suces- Odete Lara, então com 79 anos, em foto de 2010.
so, atuou na TV, em novelas, no teatro (contratada
pelo grupo teatral do Teatro Brasileiro de Comé- Trilhando o Caminho
dia (TBC) e foi uma das atrizes mais importantes
Depois de uma vida plena de sucessos, Odete
do cinema brasileiro, tendo participado em 32 fil- descobriu o budismo, então empreendeu buscas
mes – com destaque no cinema novo. Também para melhor conhecer o ensinamento. Suas viafoi cantora, atuando principalmente com Vinícius gens em busca de um novo sentido para a vida
de Moraes; sua gravação de “Samba em prelúdio” iniciaram com seu primeiro encontro com o moné uma das mais festejadas do espetáculo “Skin- ge Tokuda Roshi, em 1979. Ela estudou e vivendô”, que foi gravado no disco “Vinicius e Odete” ciou várias escolas de meditação oriental, na Índia,
(1963), bem como “Contrastes” (1966), outro re- Japão, Tibete e San Francisco. Depois retirou-se,
gistro de sua voz, contendo três músicas do show dedicando-se a meditar e a escrever.
“Budismo não é uma religião é uma forma de
“Meu Refrão”. Tradutora, verteu para o português
algumas das principais obras de Thich Nhât Hanh pensamento, uma prática de vida”, afirmou em
e outros importantes livros budistas. Seu trabalho 2010, na entrevista “Retratos Brasileiros”, a Antopossibilitou a muitos o primeiro contato com o nio Carlos Fontoura, contando sua busca espirituCaminho do Meio. Escritora, publicou três livros al, afirmando que tinha sido muito egoísta e que
autobiográficos: “Eu nua”, “Minha jornada inte- com o budismo descobriu-se mais aberta às pessoas, dizia “meu mundo se alargou, como numa
rior” e” Meus passos na busca da paz”.
Foi casada com o dramaturgo Oduvaldo Vian- grande angular”.
Dedicava-se a investigar a natureza humana.
na Filho e com o diretor de cinema Antonio Carlos
Fontoura. Também manteve um caso com o nove- Por dez anos ainda não encontrara nada que a
motivasse a produzir algum trabalho para o púlista Euclydes Marinho.
4
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“meu mundo se
alargou, como
numa grande
angular”
blico. Até porque tinha tomado a decisão de só
empregar sua energia em algo que, de alguma
forma, estivesse relacionado com a sua percepção
de mundo. Percepção essa que “nada tinha a ver
com o materialismo competitivo que domina a civilização e sob cujos parâmetros, por ignorância
e medo, vivi muito tempo”, conforme publicou
num prefácio de uma de suas traduções.
Odete Lara, depois de viver 3 anos no Zen Center de San Francisco, foi fazer um estágio no Zen
Montain Center, em Tassajara, nas montanhas do
Carmel Valley, na costa do Pacífico, onde conheceu um monge zen vietnamita que todos, carinhosamente, chamavam de Thây – era Thich Nhât
Hanh. Foi ali que, numa manhã de primavera,
Odete conta ter sentido brotar o primeiro apelo legítimo para fazer a tradução do livro “The Miracle
of Being Awake” do monge TNH. A obra, publicada no Brasil pela Editora Vozes, com o título “Para
Viver em Paz – o milagre da mente alerta”, já está
em sua 21ª edição.

No Nepal, ao lado de
uma velha exilada
tibetana.

Depois, Odete Lara traduziu o livro “A Guide
Walking Meditation”, cujo original lhe fora enviado em 1986 pelo próprio Thich Nhat Hanh, e que
aqui veio a ser publicado já em 1987, também
pela Editora Vozes, com o título “Meditação Andando – Guia Para a Paz interior”. Também traduziu “Zen Mind, Beginne’s Mind”, “Mente Zen,
Mente de Principiante”, livro com uma série de
palestras que o mestre Shunryu Suzuki proferiu
em Los Altos, Califórnia. E não parou por aí, continuou traduzindo com determinação monástica.

retiros nos finais de semana. Pelo menos duas de
suas discípulas tornaram-se monjas.
Após muitos anos em seu sítio em Nova Friburgo, por problemas graves de saúde, retornou à capital fluminense, vivendo no bairro tradicional do
Flamengo, com uma dama de companhia.
Baseado na história de sua vida, a Deusa Loura do cinema brasileiro, numa adaptação livre, o
filme “Lara” dirigido por Ana Maria Magalhães
conta a trajetória do subúrbio paulista ao estrelato
e ao encontro consigo mesma. Odete Lara foi a
“Musa Zen”, na definição do jornalista Luiz Zanin:
“Sua trajetória é um exemplo de sabedoria; de cada
fase extraiu o melhor, e com o excesso da juventude construiu a serenidade da velhice”.
Tudo lhe dava prazer e dizia que morrer ia ser
um prazer também... Em entrevista a Déa Januzzi,
ela afirmou “a velhice é uma consequência natuApesar de nunca ter se preocupado em ser mon- ral da vida, não tenho medo da morte. Para quem
ja, Odete Lara era a própria imagem zen. Amiga viveu a maravilha dos anos 1960 e 1970, já me
do mestre Ryotan Tokuda, hoje um missionário dou por satisfeita. Já é o suficiente”, concluiu.
europeu, ela ajudou a construir o Mosteiro Pico
dos Raios em Ouro Preto.
* Jubal Sérgio Dohms é praticante
budista, artista e estudioso da cultura e
Odete Lara, que abandonou sua carreira antes
das artes orientais. É especializado em
de completar 50 anos, converteu-se ao budismo e
Psicologia Analítica e Religiões Orientais
partiu para um autoexílio no “Sítio Zen”, nas mone Ocidentais, professor de Psicologia
tanhas de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro.
Analítica e Arte, e de I Ching - expressão
Ali, numa sala repleta de zafus e zabutons (almofado inconsciente. Conselheiro do Instituto
das japonesas) ela ensinava meditação, conduzia
Ciência e Fé.

IMAGINAÇÃO
ATIVA
Com a professora Sonia Lyra, PhD
(Curriculum: www.cnpq.br - CRP 08/0745)

Curso já realizado
em Curitiba, Londrina,
Terra Roxa, Guarapuava, Cascavel e Cianorte
(PR), São Paulo (SP),
e Brusque (SC)
Consulte
para realização
em sua cidade.

D
O
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Imaginação Ativa - Teoria e Prática é um método de introspecção psíquica desenvolvido e experimentado por
JUNG, muito semelhante aos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Semelhante também ao trabalho com
o corpo onírico desenvolvido por Arnold Mindel (Analista Junguiano da Suíça) onde postula-se o confronto do eu
com as imagens do inconsciente. Curso de Extensão Universitária em dois módulos. Aulas sábados e domingos
das 8h às 18h - As datas anunciadas são do primeiro módulo.

21 e 22 de MARÇO em GUARAPUAVA - PR
Contatos | Coordenação: Luciane K. P. Pauli, 42-9973-8576, lucianepauli@gmail.com CRP 08/10807
Ministrante: Sonia Lyra, 41-9990-0575, sonia@ichthysinstituto.com.br CRP 08/0745
UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

www.ichthysinstituto.com.br
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Vinícola Araucária planeja
concluir restaurante até março
Espaço servirá também como centro de eventos
para até 300 pessoas na região de enoturismo da
Colônia Murici, em São José dos Pinhais
André Nunes

D

e propriedade do empresário paranaense Renato Guimarães Adur, personagem da próxima edição do Vozes

do Paraná, a Vinícola Araucária deve concluir em
março as obras de seu restaurante na Estrada Malhada Saltinho, região conhecida pelo enoturismo

PAUL TILLICH

O teólogo protestante em discussão

na Colônia Murici, em São José dos Pinhais.
Pioneira no cultivo de oito variedades de uvas
europeias na Região Metropolitana de Curitiba –
tais como Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon e Nebbiolo -, a Vinícola abrirá seu restaurante também para eventos e confraternizações,
com capacidade de até 300 pessoas.
A médio e longo prazo, o empreendedor Renato Adur planeja investir ainda em hospedagem no
local, com a oferta de chalés suspensos em árvores, abertos ao público nos finais de semana. “A
ideia é que as pessoas venham e tenham uma experiência completa de enoturismo, conhecendo o
parreiral, a vinícola, provando os vinhos, fazendo
caminhadas, desfrutando a cachoeira. Se quiserem passar a noite, haverá os chalés a disposição”,
adianta Adur.

Vinhos finos com a marca paranaense

Rev. Carlos Alberto Rodrigues Alves.

Rev. Jerson Darif

Com o apoio do Instituto Ciência e Fé, da de novos pesquisadores nesta linha, viabiliza a
Capela Anglicana da Virgem Maria e da Livra- publicação de trabalhos sobre o teólogo e interaria Arcádia/Eventos de Arte, o Grupo de Estudos ge com sociedades similares.
Paul Tillich tem se reunido, periodicamente, para
refletir sobre o pensamento teológico deste que, Próximo encontro
sem dúvida, foi um dos maiores teólogos de toO próximo encontro será dia 14 de Março, às
dos os tempos.
10h 30min na Livraria Arcádia e Eventos de Arte,
Os encontros são abertos a todos os interes- na rua 13 de maio, 611, Curitiba. O tema a ser
sados em estudar a Teologia da Cultura e sua in- desenvolvido é “A DINÂMICA DA FÉ” e o palesfluência nas várias áreas do conhecimento con- trante será o Filósofo e Teólogo Jerson Darif.
temporâneo.
Maiores informações:
Além de promover encontros regulares, o gruRev. Carlos Alberto Rodrigues Alves (9101 1717);
po reúne pesquisadores que trabalham as várias
Rev. Aroldo de Lara (8892 5289);
abordagens de Tillich, trata também da formação
Rev. Jerson Darif (9677 0504)
6
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A história da Vinícola Araucária começou em
2007, quando do preparo da terra para o cultivo
do parreiral e início das pesquisas em vitivinicultura. Por meio de seus quatro hectares de uvas
cultivadas, a vinícola prova que é possível obter
vinhos de qualidade no clima temperado da região (em geral, quatro graus mais fria que Curitiba),
com altitude de 950 metros e solo apropriado.
Marca registrada da Vinícola Araucária, os vinhos e espumantes homenageiam a cultura paranaense em seus nomes, como os tintos e branco
da linha Angustifólia (nome da árvore símbolo do
Estado), os vinhos da linha Gralha Azul (ave típica
da região), e os espumantes da linha Poty, em homenagem ao artista plástico e muralista curitibano
Poty Lazzarotto (1924-1998).
Fazem parte do projeto, ao lado de Renato Adur,
os empresários Erivaldo Costa de Oliveira e Henrique de Oliveira, o arquiteto Enio Perin – responsável
pelo projeto de vinícolas em São Joaquim (SC) e Bento Gonçalves (RS) -, os enólogos Anderson Schmitz
e Marcos Vian, o agrônomo Pedro Gallina e o engenheiro agrônomo Adolar Adur, irmão de Renato.

Zaira Clemente

Embrapa Meio Ambiente implanta
métodos alternativos ao uso de animais
Cristina Tordin *

A

tualmente, o uso do modelo animal em de regulamentação para a experimentação animal.
pesquisas está sob debate ético apesar de As larvas de paulistinha apresentam alimentação
ser amplamente utilizado para a avaliação ativa/independente após 120h da fertilização.
de toxicidade de compostos. As estratégias de melhoria na condução Ética da experimentação animal Outras vantagens
No mundo inteiro, o paulistinha tornou-se um
passam pelo uso da legislação e de diretrizes. O panorama internacional e a Diretriz Brasileira de Práti- bom modelo de pesquisa biomédica e ecotoxicolóca para o Cuidado e Utilização de Animais para fins gica. Recebe cada vez mais atenção, uma vez que
Científicos e Didáticos (DBCA) de 2013 fomentam são considerados como método de substituição de
e privilegiam o princípio dos 3Rs: Reduction ou Re- experimentos com animais. De acordo com matéria
dução, que reflete a obtenção de nível equiparável divulgada pela Revista Pesquisa Fapesp, de julho de
de informação com o uso de menos animais; Refine- 2013, em alguns testes, pode funcionar como uma
ment ou Refinamento, que promove o alívio ou a mi- alternativa ao uso de roedores. Em outros, pode ofenimização da dor, sofrimento ou estresse do animal recer informações complementares. Também pode
e Replacement ou Substituição, que estabelece que ser usado para investigar os efeitos do estresse no
um determinado objetivo seja alcançado sem o uso sistema nervoso central e no comportamento.
Estudos internacionais consideram o paulistide animais vertebrados vivos .
Dentro desse princípio, pesquisadores e técni- nha uma ferramenta promissora para a análise e
cos do Laboratório de Ecotoxicologia e Biossegu- seleção de compostos candidatos a medicamenrança (LEB) da Embrapa Meio Ambiente (Jaguariú- tos. Com esse peixe, espera-se acelerar e baratear
na, SP) realizaram ensaios com embriões do peixe o processo. Seu ciclo de vida é rápido – em quatro
“zebrafish” (Danio rerio), também conhecido como dias (96h) vários dos seus órgãos estão formados –
paulistinha. Cada vez mais usado em pesquisas de e as larvas, que nascem às centenas a cada postura,
neurociências e farmacologia, o uso deste peixe com poucos milímetros de comprimento, podem
é uma abordagem promissora na ecotoxicologia, ser acomodadas em vários poços das placas teste.
cujos resultados apresentam forte correlação com Isto viabiliza o uso de pequenas quantidades dos
compostos a serem testados e reduz o volume de
testes de toxicidade aguda com peixes adultos.
Por sua vez, os embriões de paulistinha permitem a resíduos gerados em um estudo.
“Nesse contexto, o Laboratório da Embrapa reanálise de vários pontos de estudo que vão desde a determinação da toxicidade aguda até ensaios de desen- alizou testes com os ovos 1h após a fertilização,
volvimento para análise genética e fisiológica funcional expostos individualmente em placas de poliestirecomplexa. Nativo da Ásia, é um modelo biológico in- no de 24 poços (com 2 mL da respectiva solução
teste) e a diferentes concentrações de uma nanotermediário entre o cultivo celular e os roedores.
O teste com embriões é considerado como partícula por 96h”, conforme explica a pesquisamétodo alternativo ao uso de animais de acordo dora Vera Castro. Os embriões foram inspecionacom a diretriz da União Europeia (Directive ani- dos diariamente. Houve interferência na eclosão
mal welfare 2010/63/EU). De acordo com esta di- das larvas, entre outros efeitos. Observou-se que
retriz, relativa à proteção dos animais utilizados este teste apresenta boa sensibilidade, praticidade
para fins científicos; as fases de vida iniciais dos e economia de recursos, podendo ser facilmente
animais não são definidas como protegidas. Por- implantado em laboratório.
No Brasil, o Danio rerio é uma das espécies
tanto, não se enquadram na legislação que trata
com a experimentação animal. A alimentação de recomendadas nos testes de avaliação da ecotoforma independente é considerada como o estágio xicidade aguda e crônica para o registro de proa partir do qual as larvas de vida livre são objeto dutos, segundo o “Manual de Testes de Avaliação

Embrião de zebrafish
da Ecotoxicidade de Agentes Químicos” do Ibama.
Entretanto, o teste de avaliação da toxicidade embrio-larval não é descrito. Porém, alguns grupos
no Brasil já desenvolvem pesquisas utilizando este
teste. O desenvolvimento e implantação de metodologias alternativas é um processo complexo
que abrange o desenvolvimento, a avaliação da
relevância e a avaliação da confiabilidade até a
aceitação e adoção por organizações regulatórias
e comitês internacionais.
Espera-se que, com o maior uso deste modelo, o
teste passe a integrar aqueles aceitos pelos órgãos regulamentadores a exemplo da recomendação de uso
em substituição ao teste de toxicidade aguda recentemente publicada (julho/2014) pelo Centro Europeu
para Validação de Métodos Alternativos (ECVAM).
O Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (Concea), vinculado ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação é responsável por
estabelecer normas para a experimentação animal e
substituir animais para propósitos científicos e didáticos quando existirem recursos alternativos. Neste
contexto, o Concea poderá reconhecer o método
alternativo validado e tomar decisões quanto à implementação de seu uso. A Capes foi a financiadora
do estudo, juntamente com a Embrapa.

* Cristina Tordin, Jornalista,
Embrapa Meio Ambiente - Mais
informações sobre o tema: Serviço
de Atendimento ao Cidadão (SAC)
www.embrapa.br/fale-conosco/sac/
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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.

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, Vozes, e Chain.
Instituições de Saúde: Hospital de Clínicas da UFPR; Hospital Nossa Sra. das Graças.
Outras Instituições: Biblioteca Pública do Paraná; CNBB Regional Sul II, Conferência dos
Religiosos do Brasil CRB-PR.
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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Nova onda de supostas evidências de que a vida continua
depois da morte está seduzindo muitos cristãos. Saiba por que
você não pode acreditar nessas histórias
Marcos De Benedicto *

FRONTEIRA DO

ALÉM
A

ssim como o relógio que mede o tempo não para, o relógio que contabiliza
a população mundial também não faz
pausas. Mais de 360 mil pessoas nascem por
dia, incorporando-se aos 7,2 bilhões de habitantes do planeta, e nas mesmas 24 horas mais
de 153 mil indivíduos deixam de viver. No total, são aproximadamente 131 milhões de nascimentos e 56 milhões de mortes por ano. Até
o horário do fechamento desta matéria, no dia
26 de outubro, a estimativa de mortes em 2014
registrava 45.937.100!
8
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Esses números, cobrindo as mais variadas
causas, não representam apenas frias estatísticas. Para cada dígito, há um turbilhão de lágrimas, memórias e saudades. As flores de 2 de
novembro, dia em que muita gente homenageia os queridos que se foram, são apenas um
símbolo transitório dos sentimentos que apertam os corações. Quem nunca chorou por uma
pessoa querida que arranque a primeira flor.
Por mais que não queiramos pensar em coisas tristes, viver é ter a certeza de que se vai
morrer. Diante da morte inexorável, os mais

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

bem-sucedidos fracassam. A ciência que permite dominar a natureza e levar o homem para
o espaço não pode fazer nada quando chega a
hora de cada um. Ainda que alguns vençam a
barreira dos 74,6 anos da expectativa de vida
no Brasil, um dia perderão a batalha. As estatísticas são 100% contra nós. Como dizia o
filósofo romeno Emil Cioran, abatido pela inimiga em 1995, “a morte é a coisa mais segura
e firme que a vida inventou até agora”. Enoque
e Elias, levados vivos para o Céu, são exceções
para confirmar a regra.

Desde o dia em que Adão e Eva ignoraram xander, um neurocirurgião acadêmico com 25
os avisos de Deus e dos anjos de que eles anos de experiência, incluindo 15 anos de atumorreriam se comessem do fruto da árvore ação na Harvard Medical School. Em 2008, ele
proibida (Gn 2:17; História da Redenção, p. teve um tipo raro de meningite bacteriana e ficou
29-31), a morte tornou- se o maior problema sete dias em coma. Durante o episódio, ele teria
do mundo. Cada flor que cai é um anúncio de experimentado viagens incríveis. Ao sair do coma,
que algo está errado com o plano original de constatou que havia perdido a memória, mas se
vida eterna.
lembrava das experiências fora do corpo. Com o
Em face desse inimigo tão implacável e cruel, tempo, recuperou “milagrosamente” a memória.
estarrecidas diante de sua própria finitude, as De cético e adepto dos dogmas da ciência, ele
pessoas começaram a arrumar maneiras de ra- passou a propagador desses fenômenos.
cionalizar a dor ou mesmo desviar o olhar dela.
O subtítulo do livro esclarece sua proposta:
“Não se pode olhar de frente nem o Sol nem a “Como a ciência, a religião e as pessoas comuns
morte”, filosofou La Rochefoucauld no século estão provando a vida do além”. Logo no início
XVII. Se o Sol ofusca a vista, a morte confunde da obra, ele pondera que, “embora os átomos de
os neurônios. Mistério dos mistérios, ela viola a carbono e um punhado de outros elementos que
sacralidade da vida, interrompe sonhos, trans- constituem a maior parte de nosso corpo sejam
forma o tudo em nada. Por isso, causa horror, essencialmente imortais, o corpo em si é transirepugna, escandaliza.
A morte está em todos os lugares, banalizou- se ao extremo, mas a sociedade ocidental
moderna prefere não a encarar. Na verdade, a
fuga dela por meio de conceitos ligados à imortalidade da alma vem de longe, o que é uma
tentativa de negar o inegável.

não experimentei nenhum dos eventos de quase
morte. Eu esperava ver pelo menos um coro de
virgens”, ironizou o leitor de uma matéria sobre o
tema publicada na edição online da revista Scientific American.
Estima-se que de 10 a 20% das pessoas que
sobrevivem a uma parada cardíaca relatem
EQMs. Em um estudo (AWARE) liderado pelo
Dr. Sam Parnia e publicado em 2014 na revista
Resuscitation, 101 sobreviventes de um universo de 2.060 casos de ataque do coração foram
selecionados para entrevistas mais aprofundadas. “Desse total, 46% tiveram memórias com
sete temas cognitivos principais: medo; animais/
plantas; luz brilhante; violência/perseguição;
sensação de deja vu; família; e lembrança de
eventos pós-ataque cardíaco.” Entre eles, “9%
tiveram EQMs e 2% descreveram a consciência

Para quem está em Cristo, não importa o tempo, a vida
eterna é uma realidade. Nada apagará nossa identidade, pois
ela está segura na memória de Deus.

Turismo celestial

Nos últimos anos, uma das versões mais popu- tório em extremo”. Por isso, não estamos felizes
lares entre as supostas provas da continuidade da com nosso estado e sonhamos com a imortalidade.
vida consciente após a morte é a “experiência de Em um livro anterior, Proof of Heaven (Prova do
quase morte” (EQM). Recentemente, no mundo Céu), ele já havia tentado emprestar credibilidade fala inglesa, surgiu uma onda de livros e fil- de às EQMs e, pelo jeito, convenceu muita gente.
mes sobre o tema, arrebatando a imaginação dos Raymond Moody Jr, psiquiatra estudioso desses
próprios evangélicos. Na esteira dos avanços da fenômenos e o criador da expressão “experiências
neurociência, leigos e especialistas têm alegado de quase morte”, chamou o Dr. Eben Alexander
viagens ao além e visões do Céu. O “turismo ce- de “a prova viva da vida após a morte”.
Até a prestigiosa National Geographic Society
lestial”, para emprestar uma expressão de Brian
colocou seu selo em uma obra do gênero, escrita
Bethune, se tornou superpopular.
Entre os novos “viajantes da morte” está um pela jornalista investigativa e professora de Jornamenino de quatro anos (na época) chamado Col- lismo Judy Bachrach. Em Glimpsing Heaven (Viston Burpo, que, durante uma cirurgia de emer- lumbrando o Céu), a autora documenta inúmeras
gência, “morreu” e foi trazido de volta à vida histórias e tenta mostrar que os padrões encontrapela equipe médica. Dez anos depois, o pai do dos pelos pesquisadores na busca dos mistérios regaroto, o pastor evangélico Todd Burpo, escre- lacionados às EQMs estão ampliando as fronteiras
veu um livro contando as histórias do filho. De da ciência.
acordo com o relato, o menino gastou três miEsses livros são apenas uma amostra dos muinutos no Céu, sentou-se no colo de Jesus (com tos publicados em 2014 sobre o tema. Isso sem
olhos brilhantes de cor azul-mar), conheceu Ma- falar em obras anteriores e de grande popularia, viu animais coloridos, falou com uma irmã ridade como To Heaven and Back (Ao Céu e
que a mãe perdera ainda na gestação e conheceu de Volta), de 2012, em que Mary C. Neal, uma
o bisavô, que morrera 30 anos antes dele nascer. cirurgiã ortopedista que se afogou em um rio da
Intitulado Heaven Is for Real (no Brasil, O Céu e América do Sul, alega ter ido ao Céu e converde Verdade), o livro ficou mais de 200 semanas sado com anjos. O mais surpreendente é que
entre os mais vendidos do jornal The New York alguns desses livros de viagens celestiais foram
Times. O pai teria se convencido das histórias do publicados por editoras cristãs e têm sido devofilho porque o garoto descreveu eventos e pes- rados por evangélicos como se apresentassem a
soas que ele não poderia ter conhecido de outra verdade bíblica.
Entretanto, não é todo mundo que se deixa
maneira. Em abril deste ano, foi lançado um filme com base na história.
impressionar por túneis de luz, seres angélicos e
Outro sucesso recente de vendas é The Map of visões. E nem todos experimentam os fenômenos.
Heaven (O Mapa do Céu), escrito por Eben Ale- “Como alguém que esteve clinicamente morto, eu

de ‘ver’ ou ‘ouvir’ eventos reais relacionados
com sua ressuscitação”.
Esse e outros estudos indicam que a percepção
consciente pode estar presente em situações extremas. Em alguns casos, parece que a pessoa está
morta, mas não está. O conceito de morte precisa
ser atualizado. Ao se falar de experiências de quase morte, não devemos esquecer do “quase”.

Explicações científicas

Se há uma multidão de crentes nesses fenômenos, há também um corpo crescente de cientistas
e teólogos que os descredenciam. Por exemplo, o
conhecido psiquiatra Oliver Sacks criticou as alegações de Alexander como “anticientíficas”. Para
o neurocientista Dean Mobbs, da Universidade de
Cambridge, “muitos dos fenômenos associados
às EQMs podem ser biologicamente explicados”.
Ainda mais enfática, a Dra. Caroline Watt, professora na Universidade de Edimburgo e estudiosa do
assunto, diz que “a evidência científica sugere que
todos os aspectos das EQMs têm base biológica”.
E completa: “Nosso cérebro é muito bom em nos
enganar.”
As pessoas que relatam a visão de um corredor com uma luz brilhante no fim costumam

* Marcos De Benedicto é jornalista
e editor da Revista Adventista (Casa
Publicador Brasileira) e pastor. Artigo
publicado na Revista Adventista,
novembro/2014

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

| FEVEREIRO 2015 | 9

achar que visitaram o paraíso. No entanto, a
ciência indica que a viagem foi dentro do próprio cérebro. Entre várias explicações científicas possíveis para o fenômeno, algumas se
destacam:
- Falta de oxigênio. No livro Dying to Live (Morrendo Para Viver), escrito em 1993, Susan Blackmore atribui as EQMs à falta de oxigênio no cérebro (anoxia) durante o processo de morte, o que
poderia induzir os neurônios na área que controla
a visão a criar a ilusão de luzes no fim de um túnel.
- Dano ao cérebro. Certos aspectos das EQMs
podem ocorrer em um tipo de epilepsia associada
a danos do lobo temporal. Os pesquisadores descobriram que estímulos elétricos do lobo imitam
os efeitos dessa experiência.
- Despersonalização. Uma explicação psicológica clássica para as EQMs foi feita ainda em 1930
e sugeriu que, em face da desagradável realidade
da doença e da morte, a pessoa tenta substituí-la
por fantasias prazerosas. Ela “sai” do corpo e se
despersonaliza para se proteger.
- Memórias do nascimento. De acordo com esta
teoria, o que ocorre na hora da morte seria a lembrança do que aconteceu no início da vida, quando o bebê deixa o útero e passa por um túnel em
direção à luz e a um mundo de amor e carinho.
- Desintegração multissensorial. Num artigo publicado na revista Neuroscientist em 2005, Olaf
Blanke e Shahar Arzy reuniram evidências da
neurociência indicando que as “experiências fora
do corpo” estão relacionadas com uma falha em
“integrar informação multissensorial do próprio
corpo na junção temporoparietal”. Esse problema
causaria reduplicação ilusória, localização ilusória e perspectiva ilusória.
- Deficiência de neurotransmissores. Isso poderia criar alucinações. Por exemplo, pacientes com
o mal de Parkinson têm relatado visões de “fan-

tasmas” e até de monstros, pois a doença envolve
o mau funcionamento da dopamina, um neurotransmissor vital que atua em várias funções cognitivas.
- Atividade elétrica. Novas pesquisas indicam
que as “visões” ligadas às EQMs podem ser causadas por uma intensificação elétrica que causa
pensamentos “hiper-reais” no cérebro. Num artigo publicado em 2013 na revista Proceedings of
the National Academy of Sciences (PNAS), Jimo
Borjigin e sua equipe relatam experimentos com
ratos que tiveram paradas cardíacas induzidas. “A
atividade neurofisiológica de alta frequência no
estado de quase morte excede os níveis encontrados durante o estado consciente de vigília”, descrevem os pesquisadores. Em outras palavras, o
cérebro do animal que está morrendo é mais ativo
do que no estado alerta. Em humanos, segundo os
pesquisadores, isso poderia fazer surgir um estado
de consciência elevado. “A constatação de que as
pessoas veem luzes talvez indique que o córtex visual no cérebro esteja altamente ativado”, explica
a Dra. Borjigin.

Visão bíblica

O fato é que, como hoje se sabe, a morte em
nível celular não é tão rápida, e muita coisa poderia ocorrer nos minutos finais da pessoa. Ninguém
deveria sair por aí aceitando qualquer folclore,
muito menos aquilo que contraria frontalmente o
ensino bíblico sobre a natureza humana. Além de
avaliar cientificamente os fenômenos, precisamos
ver de modo crítico as interpretações. A crença
de que as supostas viagens celestiais de alguém
clinicamente morto são verdadeiras, de que é possível conversar com mortos e de que esses eventos comprovam a imortalidade da alma esbarra na
verdade bíblica.
Para começo de conversa, o ser humano é
uma unidade indivisível, e não tem uma alma que
possa sair do corpo na morte e viajar no espaço.
Quando a Bíblia diz, em Gênesis 2:7, que Deus
soprou o fôlego de vida no primeiro homem e ele
passou a ser “alma vivente” (nephesh hayyah), ela
quer dizer que ele tornou-se um ser vivo. “A ideia
hebraica de personalidade é a de um corpo animado, e não de uma alma encarnada”, sintetizou

Benefícios da crença no futuro
Em um estudo publicado no Journal of Religion and Health, em 2012, Kevin Flannelly e
outros demonstram que há uma saudável relação entre a crença na vida depois da morte e o
estado psicológico. O efeito positivo dessa crença pode ser atribuído à mudança na maneira
de encarar a vida em geral.
Porém, há mais duas hipóteses:
(1) quem acredita na vida futura também crê que agentes sobrenaturais monitoram as
relações sociais, tornando o mundo um lugar menos ameaçador; e
(2) tem uma perspectiva eterna que transcende este mundo e seus problemas. Já quem
apenas cultiva a visão de um mundo cínico atual está sujeito a distúrbios psiquiátricos.
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anos atrás o teólogo H. Wheeler Robinson no livro total de todas as funções vitais, e a ressurreição é
Por fim, é preciso reconhecer que a imortaliThe Christian Doctrine of Man (A Doutrina Cristã o retorno da vida completa. Conforme diz o físico- dade da alma é uma das estratégias preferidas de
do Homem). Como completa Hans Walter Wolff, teólogo inglês John Polkinghorne, em Science and Satanás para enganar as pessoas. Se ele a usou
em sua obra Anthropology of the Old Testament Theology (Ciência e Teologia), “a esperança cris- no início (Gn 3:4, 5) para prometer vida indepen(Antropologia do Antigo Testamento), “o homem tã se centraliza numa morte real seguida por uma dente de Deus e uma experiência mais elevada,
não tem nephesh [alma], ele é nephesh [alma] e ressurreição real”. Jesus não foi preparar moradas certamente a empregará no fim. A tentativa de vavive como nephesh [alma]”.
para “almas”, mas para pessoas reais (Jo 14:1-3).
lidação científica para o fenômeno deve tornar os
“Bit por bit experimental, a neurociência está
Em terceiro lugar, o conceito da imortalidade da cristãos ainda mais atentos.
transformando nossa concepção sobre o que nós alma destrói a integridade de várias crenças fundaFomos criados com o potencial para a vida
somos”, escreveu Patricia Smith Churchland em mentais da Bíblia. Por exemplo, o pecado gerou a eterna, mas não somos imortais. O que garante a
seu livro sobre neurofilosofia Brain-Wise (Cérebro morte (Rm 5:12; 6:23); mas, se a alma fosse imortal, eternidade não é nossa imortalidade, mas o poder
Sábio, em tradução livre). “Isso inclui descartar a a pessoa não morreria de fato e o pecado não pas- de Deus. A vida não está em nós, mas em Cristo,
‘alma’ em favor de processos ancorados na biolo- saria de uma ficção. O corpo é o templo de Deus que morreu para que possamos viver. Para quem
gia”, completa o teólogo Joel B. Green na obra In (1Co 6:19); mas, se a alma fosse imortal, o corpo está em Cristo, não importa o tempo, a vida eterna
Search of the Soul (Em Busca da Alma). Ele explica não passaria de algo perecível e desprezível. A é uma realidade. Nada apagará nossa identidade,
que, em sua maioria, os teólogos modernos aban- morte de Cristo é nossa garantia de vida eterna (Rm pois ela está segura na memória de Deus.
donaram a ideia de que o Antigo Testamento é mo- 5:21); mas, se a alma fosse imortal, a pessoa não
O melhor de tudo é que Deus restaurará a glónista, enquanto o Novo seria dualista. Estudos mais precisaria do sacrifício de Cristo em seu lugar. A ria original do ser humano (1Co 15:42-44). A literecentes comprovam aquilo que o adventismo de- volta de Cristo é a bendita esperança (Tt 2:13); mas, ratura rabínica dos primeiros séculos da era cristã
fende há muito tempo: ambos os Testamentos apre- se a alma fosse imortal, os justos já estariam no Céu costumava especular sobre a forma do corpo ressentam uma visão holística do ser humano, em que e Jesus não precisaria vir buscá-los. A ressurreição suscitado. “A crença de que a essência humana
a “alma” não existe independentemente do corpo. é a transformação e a glorificação do corpo (1Co consistia da mesma substância luminosa e etérea
Essa dicotomia foi importada do pensamento grego 15:35-57); mas, se a alma fosse imortal, a pessoa dos corpos celestiais levou à ideia de que as alpara a teologia cristã. Contudo, Green destaca que sobreviveria sem o corpo no Céu e não precisaria mas se transformam em estrelas”, diz uma nota
mesmo os pensadores gregos não tinham uma ma- dele no futuro. O juízo é a distribuição da justiça no Jewish Annotated New Testament ao falar de
neira uniforme de definir psiche (alma).
para todos (At 17:31; Rm 2:16); mas, se o justo já 1 Coríntios 15:41. O Novo Testamento revela que
Em segundo lugar, a ideia de que uma supos- estivesse no Céu, não seria necessário o julgamen- teremos corpos reais. A glória que envolverá o
ta parte da pessoa se “desencarna” e não morre to. Deus é o único imortal (1Tm 1:17); mas, se a ser humano ao recuperar sua veste de luz original
torna a experiência humana irreal. Porém, no que alma fosse imortal, então o homem seria Deus.
não significa uma dimensão não corporal, mas um
diz respeito aos conceitos antropológicos, tudo na
Em quarto lugar, as Escrituras ensinam que nin- corpo real com uma radiância indescritível.
Bíblia é real e “corporificado”: a consciência, o guém deve fazer contato com os mortos (Dt 18:10Sem duvidar da sinceridade de ninguém, pocorpo, a morte, a ressurreição, a vida eterna no 12). Isso é chamado de “abominação”, porque, na demos dizer: o Céu é de verdade, mas as viagens
Céu. Isso significa que a pessoa morre de verda- verdade, a pessoa estaria se comunicando com de “mortos” a ele são de mentira. Fique com a
de e será revivida de fato. A morte é a cessação espíritos demoníacos.
experiência real.

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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O caso do “Metro Curitiba”
O fenômeno dos jornais gratuitos na
contramão da crise dos impressos
André de Freitas Nunes *

F

enômeno da mídia impressa mundial,
com destaque a partir da década de 1990,
os jornais gratuitos têm levantado questionamentos sobre o papel que ocupam no cenário
da imprensa global. Entre as hipóteses, a de que
os jornais gratuitos fortalecem o formato impresso,
facilitam o acesso à informação com maior facilidade e melhoram a relação com os anunciantes
– que bancam a impressão e manutenção dos jornais gratuitos – e mexem na forma como o leitor
do século XXI encara a informação que lhe é oferecida sem custo direto.
Outro debate que envolve os jornais gratuitos,
seu crescimento e proliferação pelo mundo,
se relaciona ao fim dos jornais como conhecemos hoje. Pode-se dizer que o futuro
dos jornais impressos está em constante mutação, seja alterando a forma
(diagramação) como os periódicos tradicionais se apresentam aos leitores e
assinantes, seja adaptando seu conteúdo
(textos mais curtos), seja em novas plataformas ou mesmo deixando de ser diários,
trazendo análises mais aprofundadas dos
assuntos em discussão durante a semana. E
as publicações gratuitas muito influenciam
este cenário global.
Para se tornar mais atrativo ao leitor que
“consome” informação no formato breaking
news, pela internet através de seus inúmeros
aplicativos e atualização instantânea, os jornais impressos necessitam se firmar como um
meio diferenciado, no que a gratuidade pode
ser um benefício a mais tanto para quem produz, quanto para quem lê.
Desde que há imprensa, existe a circulação
de publicações gratuitas. Porém, a história da
imprensa de grande circulação, sem custo ao
público leitor, ganha protagonismo no mercado a partir da década de 1990. Na Europa,
com posterior ampliação de franquias nacionais, o primeiro jornal diário gratuito de destaque foi o Metro, criado na Suécia há exatos 20 anos, e tido por alguns pesquisadores
como o maior caso de sucesso deste gênero
de imprensa.
Por ser um fenômeno recente, os jornais

diários gratuitos passam a despertar interesse sobre seu papel no cenário do jornalismo e da comunicação pelo mundo, apesar do número de trabalhos e pesquisas acadêmicas sobre o tema ainda
não ser vultoso.
A forma como o público recebe o conteúdo
destes periódicos, a relação que mantêm com ele
desde o início da circulação em sua cidade, e a
confiança que dispensam aos gratuitos, em comparação aos jornais de assinatura, nos levam a
saber mais sobre a função que exercem na sociedade.
Além disso, a discussão sobre o fu-

Metro Mandela – Capa da edição história
do Metro Curitiba de 6/12/2013, quando da
morte do ex-presidente sul-africano Nelson
Mandela

12 | FEVEREIRO 2015 | UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

turo dos jornais impressos como são conhecidos
hoje é tema de estudos e pesquisas nas conferências e encontros de Comunicação, com enfoque
no Brasil e na América Latina, dado o sucesso que
empreendimentos como jornais populares de baixo custo e periódicos como o Metro e o Destak
vêm tendo em suas praças.

A crise dos jornais impressos

Mais evidente desde meados da década de
1990, a crise dos jornais impressos na sociedade
ocidental fez desmoronar modelos comerciais
consagrados, com décadas de história jornalística,
em países como Estados Unidos, Inglaterra, França e Espanha. No Brasil, não foi – nem está sendo
– diferente, apesar das peculiaridades nacionais
tanto nos modelos empresariais de jornalismo,
quanto no perfil do público leitor.
Em meio a este cenário, empresas jornalísticas
de todas as partes do globo tentaram relativizar
a situação, “chamando-a de realinhamento, reestruturação, novas estratégias” conforme define o
“guru” Ken Doctor em seu Newsonomics (2010),
quando na verdade a luz de alerta já estava acessa e o pânico instaurado. Só no início da década
de 2010, pelo menos quatro mil jornalistas norteamericanos haviam sido demitidos das redações

Metro Ditadura – Metro Curitiba de 31/03/2014
lembrou os 50 anos do Golpe de 1964 em
sua capa: diagramação arrojada é um dos
diferenciais do jornal

-André Nunes rodeado pela banca avaliadora de sua monografia: o orientador José Carlos Fernandes, a
editora-executiva do Metro Curitiba, Martha Feldens, e a professora Rosa Maria Cardoso Dalla Costa
de jornais. Os que “sobreviveram”, tiveram seus custo-benefício entre a tiragem diária, o número
salários reduzidos, as contribuições para a pre- de anúncios e as vantagens para os clientes que
vidência congeladas, e boa parte foi obrigada a buscam o jornal para divulgar seus produtos e sertrabalhar mais para compensar a redução do seu viços também são parte fundamental da equação
que resulta – ou não – no sucesso de um jornal
jornal ou negócio, descreve Doctor.
Da mesma forma, a crise movimentou os teóri- gratuito.
As tiragens locais do Metro, em torno de 30 mil
cos da comunicação, analistas midiáticos e estudiosos do ramo, como o norte-americano Philip exemplares de segunda a sexta-feira, são bastante
Meyer e o brasileiro Lourival Sant’Anna, que des- razoáveis para os padrões nacionais, seguindo a
de então tentam entender o fenômeno, seus efei- estimativa de que cada exemplar pode ser lido por
tos a longo prazo e, acima de tudo, se é possível três ou mais pessoas, com alcance de pelo menos
traçar um futuro para o jornalismo impresso. Com 100 mil leitores diários. Maior jornal do Brasil, a
tantas alterações tecnológicas, empresariais e Folha de S. Paulo chega aos 321,5 mil exemplares
econômicas, porém, qualquer tentativa de prever vendidos, em média, apenas aos domingos. Por
como será o periódico impresso de amanhã acaba sua vez, os jornais populares também enfrentam
o movimento de aumento e queda de leitores em
se desfazendo no ar em pouco tempo.
seus exemplares diários.

O caso do Metro Curitiba

Considerada uma das maiores redes de jornais
do mundo, responsável por metade da distribuição de gratuitos, o Metro foi fundado em Estocolmo, na Suécia, em fevereiro de 1995. Nos anos seguintes, vários países seguiram o exemplo. No ano
2000, foi formado o grupo Metro Internacional AS,
com sede em Luxemburgo. De acordo com dados
oficiais do Metro, o jornal tem atualmente 124
edições em 23 países, em contínua expansão.
A primeira edição em língua portuguesa do
Metro foi lançada em Lisboa em janeiro de 2005,
seguida da edição de Porto. No Brasil, a franquia
sueca chegou a São Paulo em maio de 2007, através de parceria com o Grupo Bandeirantes. Atualmente, a tiragem diária na capital paulista é de
150 mil exemplares – com média de 450 mil leitores –, a maior do jornal no país. Em Curitiba, o
Metro chegou em abril de 2011.
As peculiaridades de cada região, país e cidade também influenciam no sucesso dos empreendimentos, já que não é toda praça do Metro
que “vingou” a longo prazo. Além disso, a relação

O perfil e as motivações do leitor

O leitor do Metro Curitiba entrevistado por esta
pesquisa, através de questionário online, utiliza,
em sua maioria (82%) sites e portais da internet
para se informar, como seu meio de informação
favorito. A maioria (67%) nunca interagiu com a
redação do jornal e, quando o faz, é pelos meios
digitais (e-mail ou Twitter) em 30% dos casos.
Ainda sobre meios de informação, mais da metade dos entrevistados (53%) dizem tomar conhecimento dos fatos através de outros meios antes de
ler o Metro pela manhã, ou seja, estão ligados nos
principais acontecimentos do dia no momento em
que vão ao ar.
Com faixa etária predominante entre os 21 e os
45 anos (73%, no total), o leitor do Metro confia
no que lê e considera o jornal tão confiável quanto os diários de assinatura (59%), o que nos deixa
a indagação: esta confiança é herdada do formato impresso, em linhas gerais, ou foi conquistada
pelo Metro?
Fatia próxima a esta, 58% dos entrevistados

afirmam gastar, em média, menos de R$ 50 em leitura mensalmente, no que a gratuidade do Metro
se faz sentir como atrativo. O fato de ser gratuito
também atrai 77% dos leitores, juntamente com a
distribuição no trânsito.
A frequência de leitura dos entrevistados depende do acesso ao exemplar, mas é frequente quando isso acontece (58%). Além do Metro, 49% dos
questionados leem também jornais por assinatura.
A maioria dos leitores (65%) também concorda
que lê o Metro por que sua distribuição no trânsito
facilita o acesso e que, caso o jornal fosse distribuído em bancas, ainda que gratuito, o acesso seria
mais restrito. 58% dos entrevistados gostam de ler
as notícias no papel, mesmo reconhecendo que
elas estão disponíveis na internet.
Sobre a praticidade do Metro Curitiba, 53% dos
entrevistados concordam que o jornal é prático e
os abastece pela manhã das notícias mais importantes do dia. A concordância cai, e se torna parcial (46%), quando a questão da superficialidade é
abordada, assim como a necessidade de se buscar
mais informações ao longo do dia.

Possíveis conclusões

Buscar conclusões quando o assunto são jornais impressos é uma tarefa inglória. Qualquer
tentativa de prever o futuro dos jornais se mostra
defasada em poucos anos, já que o mercado da informação acompanha de perto as transformações
e adventos da tecnologia nesta segunda década
do século XXI.
Dessa forma, o fenômeno dos jornais gratuitos
também pode se mostrar passageiro, a médio e
longo prazo, nas regiões em que hoje faz sucesso.
Por outro lado, características da mídia impressa
sem custo ao público leitor podem ser utilizadas
pelos periódicos tradicionais em sua busca por renovar conteúdo e atrair público, seja assinante ou
de ocasião. A notícia objetiva, para ser lida em
poucos minutos, o formato gráfico arrojado e a interatividade com o leitor são algumas das marcas
de jornais como o Metro que estão em sintonia
com o que deseja o leitor contemporâneo.
A fusão de formatos empresariais e a multiplataforma midiática, da mesma forma, devem ser
encaradas como o futuro do jornalismo, seja impresso ou digital. Jornais que não entendem isso
e insistem em modelos arcaicos acabam nadando
contra a maré, e o resultado vem da pior forma
possível: menos leitores, menos assinaturas, cortes
de gastos, demissões em massa e, em último caso,
a falência de um título outrora consagrado.
* André de Freitas Nunes, Graduando
em Comunicação Social – Jornalismo
pela Universidade Federal do Paraná
(UFPR) da turma 2014/2015. Trabalho
de conclusão de curso apresentado em
01/12/2014 no formato de monografia,
sob orientação do jornalista e professor
Dr. José Carlos Fernandes.
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Sua Bib

A Essência da Filosofia
Wilhelm Dilthey
A presente seleção de textos elucida as
linhas fundamentais, que Dilthey esboçou
no escrito homônimo de 1907, a partir de
partes oriundas do volume 1 do Introdução
às ciências humanas (1883) e de fragmentos
póstumos dos anos de 1880 e 1889, que
foram dedicados ao prosseguimento da obra
capital sistemática.
Páginas: 192
Preço: R$ 37,00

SOBRE SENTIMENTOS E A SOMBRA
C.G.Jung
“Qual é de fato o sentido de nossa
existência?” pergunta Jung, nesta obra,
resultado respostas num círculo familiar
entre 1957 e 1959. A forma é simples e
informal, ao lidar com perguntas referentes
ao seu pensamento. As exposições foram
originalmente gravadas em suíço-alemão e
posteriormente escritas.
Páginas: 79
Preço: R$ 20,00

Composto de duas partes:
Ordem: (Jesus, o único Sacerdote, Todos
devemos oferecer sacrifícios, Marxismo e
a negação do sacerdócio, A crise do clero,
Disposições canônicas)
Unção dos Enfermos: (Doença e o mistério
do mal, Deus não é indiferente à nossa morte,
Cura física e cura espiritual, Sacramento para
o perdão dos pecados, Preparação para uma
boa morte)
Duração: 146 minutos
Preço: R$29,00

Documentário do Projeto FERA “Festival
de Arte da Rede Estudantil do Paraná” em
2004. Apresenta os conteúdos e objetivos das
oficinas para alunos e professores em diversas
artes. Permite ao leitor uma análise dos
fundamentos teóricos e a prática pedagógica
vivenciada na execução do projeto, com
atividades culturais, profissionais e documental.
Páginas: 238
Preço: R$ 50,00 (??)

Adelan Assaliah é o pseudônimo de Vicente
Marcos Cesário da Silva, professor, químico
industrial e administrador de empresas que
seguiu também os passos psicanálise. Atuou
por anos nas áreas de sua formação, mas
nunca conseguiu deixar de lado a paixão
pelos livros e pela poesia. Aqui está uma
coletânea de pensamentos e poemas que o
autor foi incentivado a divulgar.
Páginas: 262
Preço: R$ 43,50 (??)

Rua Gal. Carneiro 441
Curitiba PR
(41) 3264.3484
www.livrariadochain.com.br

Rua Emiliano Perneta 332
(41) 3233.1392 - Curitiba,PR
www.vozes.com.br

Ordem e
Unção dos
Enfermos
(Coleção
Sacramentos) DVD
Pe. Paulo Ricardo

Anais do FERA 2004
Vilmara Sueli Cavichiolo

Poesias do
cotidiano
Adelan Assaliah

O Trivium
Miriam Josep, Irmã
O livro guia o leitor através de um claro
e rigoroso estudo de lógica, gramática e
retórica. Uma apresentação da gramática
geral, proposições, silogismo, entimemas,
falácias, poética, linguagem figurativa e
discurso métrico - acompanhado de gráficos
facilmente compreensíveis e vivificados por
exemplos de Shakespaeare, Milton, Platão
e outros - fazem do Trivium um livro perfeito
para professores, estudantes, pesquisadores
e todos os que levam a sério o estudo da
linguagem.
Páginas: 320
Preço Ecclesiae: R$54,00

LIVRARIA CULTURA
SHOPPING CURITIBA
R. Brg. Franco, 2300 - Loja 306
Tel.: (41) 3941-0292
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31 HÁBITOS - QUE MUDARÃO A SUA VIDA
Antonio Nasser
Em tudo na vida é necessário esforço! Mas,
como mudar comportamentos adquiridos?
Creia, ouça, preserve, dedique-se, encoraje,
pague! Estes são apenas alguns dos 31
hábitos que, uma vez adotados mudarão a sua
vida! Olhe para dentro de si e procure áreas
que precisam ser melhoradas e entregue-se a
esta jornada maravilhosa!
Páginas: 384
Preço: R$ 29,90

ALEGRIA DO PERDÃO
É tempo de desfrutar
Paschoal Piragine Jr.
Como perdoar se você não consegue? O
perdão é um ato de coragem que remove até
transtornos emocionais. É profundamente
libertador para quem recebe e para aquele
que é perdoado, pois alivia os efeitos da dor,
da mágoa, do ressentimento e da raiva. É
um processo que envolve o movimento do
coração e da mente em direção à compaixão,
amor e compreensão. Desfrute a ALEGRIA
DO PERDÃO e seja verdadeiramente livre!
Páginas: 79
Preço: R$ 18,00 (??)

AD SANTOS EDITORA
Rua Cândido Lopes, 342-Curitiba PR
(41) 3223.6743
www.EvangelicaOnline.com.br

blioteca
Saiu o volume 6 do
Vozes do Paraná,
com biografias de
30 personalidades marcantes do
Estado. Contém 800
fotos, 640 páginas
e cada volume pesa
dois quilos e 300
gramas. Ele pode ser
adquirido na Livraria
do CHAIN, no site
RoseaNigra.com.br ou
com o autor:
(41) 3243-2530 e
(41) 8809-4144 (Hélio).

Experiências Extraordinárias
Rodrigo Garcia Lopes
Lançado em Curitiba, dia 24/02 (terça), 21 horas,
no WNK Bar (R. Trajano Reis, 326), com pocket
show, dentro do projeto Vox Urbe.
Livro de poesias do escritor, compositor e
tradutor paranaense Rodrigo Garcia Lopes. Este
é seu sexto livro de poemas e traz poemas
escritos desde Estúdio Realidade (7Letras,
2013). Experiências Extraordinárias teve projeto
gráfico de Marcos Losnak. O livro foi contemplado com uma bolsa do Programa Petrobras
Cultural – edição 2012.
Ingresso R$ 12,00
Preço do livro: R$ 25,00
KAN EDITORA
Rua Milton Gavetti 36,
Universitário,
Londrina (86050720), PR
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Um espaço de silêncio
e encontro para você
A 20 minutos de Curitiba por asfalto, doze mil metros de área verde e mata nativa é o melhor exemplo
de quanto pode oferecer um local para retiros, estudos universitários, reuniões empresariais ou treinamento profissional.

À sua disposição na CASA PE. REUS: bosque e paisagem de serra, lobby para eventos, moderno auditório para 100 pessoas,
área aberta e cobertura, campo poliesportivo; refeitório e cozinha.
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Morro Anhangava, área de preservação permanente, paisagem inspiradora.
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