
1UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  MARÇO 2015  |

MARÇO 2015 ANO 16 - Nº 182
PUBLICADO COM APOIO DO INSTITUTO CIÊNCIA E FÉ E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

www.cienciaefe.org.br

Urbanista e 
Humanista

RAFAEL DELY
Aroldo Murá G. Haygert | 6

Consumindo o que 
não poderemos repor
Washington Novaes | 4

Rafael Dely

Daqui sai o carvão para o seu churrasco

M a r i a  Te r e z a  d e 
Q u e i r o z  P i a c e n t i n i
Zeladora do idioma e 
peregrina do transcendental
Aroldo Murá G. Haygert | 8

INTOLERÂNCIA
Edmilson Fabbri | 3

Um padre de 
Nossa Senhora
Roberto DaMatta | 12 Sistema Trinário da Av. Jojão Gualberto, no Juvevê, Curitiba, PR



|  MARÇO 2015  |  UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ2

O místico ou o poeta, mais que o filóso-
fo, é aquele que consegue alcançar os 
mistérios que envolvem os arcanos da 

criação, por não estar preso aos limites estreitos 
da racionalidade que impõe limites à investigação 
filosófica, permitindo o acesso franqueado a todos 
os aspectos, claros ou obscuros, que envolvem a 
realidade criada.

E a primeira constatação do místico é reco-
nhecer como somos vazios em nossa existência 
corporal, que sofre inúmeros obstáculos, fazendo 
do ser humano um animal profundamente carente. 
Tais apelos são os primeiros sinais de nossa ori-
gem espiritual, superior e diferente de tudo que 
possa existir.

Ora, tal carência existencial só pode ser preenchi-
da pela presença de um Espírito Superior em nossa 
alma, o que se obtém pela meditação e pelas ora-
ções de consciência, o desejo intenso de se fundir 
com a divindade, o caminho seguido por Buda ou 
por Cristo, como também por tantos iluminados.

É assim que a presença da Divindade é como 
o sentir profundo de um acontecimento fora de 
nossas limitações sensíveis, algo como a transfor-
mação da noite para o dia, o inesperado de um 
acontecimento cósmico que é milagroso por sua 
naturalidade. Deus irrompe no clamor de nosso 
silêncio, transformando nossas dúvidas em certe-
za experimental.

Jamais o poeta ou o místico e muito menos o 
filósofo saberão transmitir o que significa ter a ex-
periência da presença direta da Divindade, obtida 
pelo anacoreta a partir do vazio meditativo de seu 
silêncio, um nada que é compreensão profunda 

de todos os mistérios, desde o surgimento precário 
da existência até a descoberta do Ens Abscondi-
tum, como diria Santo Tomás de Aquino.

Como consequência, o poeta fica, cada vez 
mais, com a convicção de que o existir é um mi-
lagre dado a cada um de nós de forma aleatória, 
convicção que se reforça em cada momento em 
que ele se dedica à meditação, como se fosse o 
raiar de um novo dia, uma graça oferecida a ele 
de forma privilegiada.

O renascer é uma experiência corriqueira na 
fragilidade de nosso existir, algo que o poeta sen-
te mais que as pessoas comuns, o que acaba por 
transformá-los em avatares de um novo ser huma-
no, ainda raro entre os integrantes atuais da huma-
nidade. Este novo ser humano terá como modelo 
vivo a figura de Cristo, que antecipou, para o futu-
ro, como a humanidade deverá ser, em bondade 
e ação moral.

Há que ter paciência com relação à evolução 
lenta dessas qualidades que a humanidade do fu-
turo irá alcançar, o que nos obriga, desde agora, 
sermos fiéis aos compromissos de nosso existir, 
cujo verdadeiro sentido é transcendente, voltado 
cada vez mais para as perspectivas sobrenaturais 
de nosso ser.
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POESIA MÍSTICA
No vazio do meu ser
Sinto deus aparecer
Como luz no amanhecer
É milagre de puro renascer

Antonio Celso Mendes

* Antonio Celso Mendes é profes-
sor do curso de Direito da PUCPR e 
membro da Academia Paranaense 
de Letras. Autor de “Introdução ao 
Universo dos Símbolos”.

(www.filosofiaparatodos.com.br)
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Urbanismo 
humanizado

Rafael Dely foi um elemento chave nas reformas 
urbanísticas realizadas em Curitiba, que serviram 
de vitrine para o mundo inteiro. Companheiro 
inseparável do grande urbanista e homem público 
Jaime Lerner, conseguiu dar ao projeto um sentido 
humanístico. Foi por isso que fez tanto empenho 
em criar as “Vilas Rurais” ou “Rurbanas”. Agrovilas 
que tinham como objetivo fixas o homem que es-
tava sendo expulso do campo pela modernização 
das máquinas. Algumas ainda existem pelo interior 
do Paraná. Dely, falecido em 2007, é lembrado em 
trabalho do jornalista Marcelo Oykawa.

O jornalista Washington Novaes traz uma séria 
advertência: até as coisas mais comuns da nature-
za, como a areia de construção, estão chegando à 
exaustão. Chegamos ao anto sem retorno? O mé-
dico Edmilson Fabbri escreve sobre a intolerância, 
por que nos últimos 3 mil anos não vivemos 500 
anos em paz. Tudo é motivo para ódio: Sexualida-
de, raça, religião, futebol e política. Se queremos 
paz, precisamos vencer nossas paixões. Já o antro-
pólogo Roberto DaMatta faz uma homenagem ao 
Pe. Theodor Hesburgh, presidente da Universidade 
de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, falecido 
recentemente.

É possível, neste número, também saborear a 
sabedoria da professora Maria Tereza de Queiroz 
Piacentini, zeladora do idioma, mestre incansável 
de tantos que passaram pela universidade e que 
hoje mantém o site “Não Tropece na Língua”. 
Aroldo Murá G. Haygert vai mais fundo em sua pes-
quisa e desvenda a vertente transcendental dessa 
figura importante para a nossa cultura. Em 1986, 
estava passando por um período conturbado, muito 
estressada, com um acúmulo de tarefas, cuidando 
dos filhos pequenos e responsável pela diretoria de 
planejamento da Fundação Catarinense de Cultura. 
Ela decidiu fazer yoga em Florianópolis. Após 
algum tempo procurando, acabou encontrando a 
linha do Kriya Yoga, com a qual ela se identificou 
profundamente.

Boa leitura!

ODAILSON ELMAR SPADA
editor
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Dia desses li um artigo sobre a diversidade que 
nos constitui, mas que, porém, passamos a vida 
nos rebelando contra ela. A diferença atrai, dizia o 
artigo, mas em geral o que prevalece é o incomo-
do que causa, a ponto de, em muitos casos, susci-
tar o ódio e, concluía com o registro de que, em 3 
mil anos de civilização são registrados apenas 500 
anos não contínuos de paz.

Parei diante disso e pus-me a pensar sobre as-
pectos do cotidiano. Sexualidade, raça, religião, 
futebol e política. Quantos elementos de nossa 
vida diária que convivemos e nos deixamos inco-
modar. É mesmo importante se alguém não torce 
para o mesmo time que o nosso? E se todos torcês-
semos para o mesmo time, o futebol seria a paixão 
que é? Que graça teria? De quem tiraríamos sarro? 
Que coisa chata seria isso! Por que então não tole-
ramos a presença do outro com a camisa do clube 
que não é o nosso? Por que temos que agredi-lo, 
chegando ao cúmulo de matá-lo em algumas cir-
cunstâncias já vistas pela televisão?

Por que pessoas do mesmo sexo andando de 
mãos dadas pela rua ainda nos causam um olhar 
fortuito, quando não escandalizado?

E os que professam religião ou crença diferente 
das nossas convicções, porque nos parecem tão 
perdidos e desorientados sobre a verdade que nos 
conduz? Que certeza é essa que nos coloca acima 
deles, e que a cada discussão tentamos arrebanhá-
los como se perdidos estivessem?

Por quê o branco é melhor ou mais bonito que 
o preto? O que a natureza quer nos dizer com a di-
versidade das cores? Se a diferença racial pela cor 
nos incomoda tanto, me explica então cara pálida, 
porque nos dedicamos tanto no verão à exposição 
solar, na maioria das vezes exagerada, conforme 
comprovam os dermatologistas, para atingirmos 

aquele bronzeado que muda 
nosso branco escritório para 
um preto jambo?

Mulheres, via de regra, di-
zem que nada como um ves-
tido “pretinho básico” que 
lhes cai bem com tudo. Por 
que, então, uma pele “preti-
nha básica” em uma pessoa 
não lhe cai bem? Por quê te-
mos dificuldades com cores 
diferentes da nossa pele?

E na política? Santo Deus o que estamos vi-
vendo!! Nós contra eles, ouvi um ex-presidente 
conclamar. O que esperasse de um ex-presiden-
te? Que no mínimo o tempo de sua governança, 
quando não de dois governos pela reeleição con-
seguida, traga-lhe um pingo de sabedoria para 
que possa continuar ajudando o país. Os índios 
esses selvícolas, analfabetos que vivem em tribos 
preservando a natureza (bons tempos) criam con-
selhos de anciões para aproveitar sua sabedoria 
nas questões mais importantes. Na lógica deles o 
tempo e a experiência lhes trazem sabedoria. Ah! 
esses índios! E nós? Nós? Nós contra eles, propôs 
um de nossos anciões. Francamente!

Estamos, infelizmente, em um momento de ex-
trema delicadeza na política, que exigirá da nação 
uma sapiência, que espero tenhamos. Há de haver 
uma luz que nos permita o exercício da tolerância, 
para que avancemos em busca de dias melhores. 
Não será fácil, mas é possível.

A palavra chave neste caso, como em tudo na 
vida, é a tolerância. Só assim poderemos suprimir 
um sentimento que se associa à sua falta que é o 
ódio. Este sim, caros amigos, um sentimento avas-
salador que nos deixa irracionais. Recentemente a 

França testemunhou a presença do ódio pela in-
tolerância religiosa, quando do ataque ao jornal 
Charlie Hebdo. Na África, mais especificamente 
na Nigéria, temos visto a intolerância política do 
grupo Boko Haram. Judeus e palestinos nos brin-
dam, há muito tempo, com exemplos diários de 
intolerância também.

Todos esses exemplos são mediados pela into-
lerância que leva ao ódio. Freud nos diz que o 
ódio é mais antigo que o amor e que os dois não 
se acham numa relação simples de contraposição.

Tomemos pois, cuidado com nossas paixões, 
pois quase sempre elas nos cegam e nos tornam 
intolerantes.

Fiquemos com essa afirmação lapidar da maço-
naria “O que viemos fazer neste mundo? Vencer 
nossas paixões”, ou seja sermos tolerantes.

* Edmilson Mario Fabbri é clínico e 
cirurgião geral, dirige a Strtessclin - Clínica 
de Prevenção e Tratamento do Stress, é 
um dos diretores do Instituto Ciência e Fé. 
edmilsonfabbri@gmail.com
(www.stressclin.med.br)

Edmilson Mario Fabbri

INTOLERÂNCIA
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Já não soam hoje como “conversas de eco 
terroristas” ou de “ambientalistas radicais” 
textos em que é discutida a chamada “crise 

de recursos naturais” ou o consumo desregrado de 
bens provindos do meio físico. É difícil que não se 
reconheça a gravidade da situação.

Muito menos frequente, entretanto, é a dis-
cussão sobre o caminho da exaustão de certos 
recursos hoje usados em atividades vitais para o 
ser humano. Mas nos últimos anos algumas vozes 
conceituadas como a do professor Ricardo Abra-
movay, da Faculdade de Economia da USP aler-
tam para a caminhada rumo à exaustão de certos 
bens e a gravidade do problema. Eles têm mostra-
do que hoje o consumo de vários bens físicos já é 
da ordem de 70 bilhões de toneladas por ano, ou 
quase 10 toneladas anuais por ser humano e esses 
bens não têm como ser repostos, ainda mais que a 
população cresce.

É o caso, por exemplo, de certos minérios, 
areias, solos e outros materiais que não terão 
como ser repostos. O próprio relatório de 2014 
do Programa das Nações Unidas para o Meio Am-
biente chama a atenção para esse uso insustentá-
vel de 40 bilhões de toneladas anuais só de areia 
e cascalho, ou seja, quase 6 toneladas anuais por 
pessoa. E o Brasil, a China, a Índia e a Turquia 
estão entre os países mais responsáveis nessa área, 
pois se incluem entre os principais produtores de 
cimento no mundo e por esse caminho são tam-
bém grandes mineradores de areia, já que cerca 
de 80% desse material vai para obras (O Globo, 
4/1, texto de Flávia Milhorance). Da mesma forma, 
na construção de rodovias, que exige 30 mil tone-
ladas de areia por quilômetro (uma casa precisa 
de 20 toneladas).

As consequências disso estão em trechos devas-
tados de litoral, já que as areias de desertos não 
são consideradas adequadas para essa finalidade. 
Há também no Brasil áreas como a bacia do Rio 
Guandu, no Estado do Rio de Janeiro, onde já se 
encontram crateras resultantes da extração.

Texto veiculado pelo professor Luiz Fernando 
Badejo Carvalho (luiz_badejo@yahoo.com.br), 

mestre em Tecnologia e Administração de Empre-
sas, traz também informações importantes sobre 
essas áreas entre nós, principalmente na constru-
ção. Ele lembra que no País existem quase 7 mil 
olarias, com forte uso desses insumos renováveis 
e não renováveis, metade pelo menos em fornos 
a lenha (principalmente no Nordeste). E a média 
de calorias consumidas para gerar um milheiro de 
tijolos é de 150 megajoules ou de 15,5 quilos de 
madeira incinerados para cada milheiro de tijo-
los. Como há poucos anos o IBGE estimou uma 
produção de 63 bilhões de peças pelas olarias 
das quais 75% como blocos e tijolos, a cada ano 
seriam 47,25 bilhões de peças. Só nos fornos a 
lenha o uso seria de 368,5 mil toneladas de bio-
massa por ano e aí o consumo não seria apenas de 

materiais que não podem ser repostos, mas tam-
bém de biomassa de florestas, com 6,7 milhões 
de árvores “para atender ao suprimento de lenha 
só para a produção de metade das olarias em fun-
cionamento”.

Diz o trabalho que a construção vertical no Es-
tado de São Paulo, já há alguns anos, absorvia 605 
mil metros cúbicos de madeira, 80% descartados 

após o uso em formas para concreto, andaimes e 
escoramentos. O volume de madeiras descartadas 
ou utilizadas apenas uma vez chegaria a 3 milhões 
de árvores a cada ano, para confecção de formas 
para concreto, andaimes e escoramentos. No País 
todo 15,4 milhões anuais de árvores que, somadas 
a mais 6 milhões incineradas em olarias, levariam 
ao total de 392 quilômetros quadrados de flores-
tas derrubadas por ano. E tudo isso ainda se soma 
ao uso associado com materiais físicos que não 
podem ser repostos e levam a um impasse civili-
zatório, como dizem alguns autores.

Lembra o autor do trabalho que há alternativas 
disponíveis para uso mais racional de recursos, a 
redução do descarte. Vários caminhos.

Mas são veredas muito pouco trilhadas até aqui. 
Um número citado está nos resíduos sólidos do-
mésticos levados para aterros. Só nas 260 maiores 
cidades brasileiras, entre 1999 e 2010, eles teriam 
sido suficientes, reciclados, para a construção de 
10 milhões de residências com 100 metros qua-
drados cada uma.

No final de 2014, a Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro aprovou em primeira discussão pro-
jeto de lei que prevê a isenção do pagamento de 
ICMS para produtos derivados da reciclagem de 
resíduos na construção civil. Mas é preciso acres-
centar estímulos à substituição de produtos que 
não podem ser repostos, principalmente areia, ce-
râmica, minérios e outros.

Outro texto ainda, de Catarina Anderaos (se-
covi.com.br) menciona estudo com profissionais 
que atuam em incorporadoras imobiliárias no País. 
Para 82% deles, “o custo adicional da obra é a 

“Hoje o consumo de 
vários bens físicos 

já é da ordem de 70 
bilhões de toneladas 
por ano, ou quase 10 
toneladas anuais por 

ser humano”

Consumindo 
o que não 

poderemos repor
Washington Novaes *

As Nações Unidas para o Meio Ambiente chama a atenção para esse uso insustentável de 40 bilhões de toneladas 
anuais só de areia e cascalho.
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principal barreira para que a construção susten-
tável decole”. E esse custo variaria entre 1,6% e 
8,6% em incorporadoras experientes, entre 3,5% 
e 17,66% “para as sem experiência”. “Edifícios 
sustentáveis” poderiam economizar 35% do con-
sumo de água e energia elétrica.

Todos esses estudos mostram que precisamos 

de avanços urgentes, para reduzir o desperdício 
e a perda de materiais (renováveis e não renová-
veis), assim como para a implantação de métodos 
adequados na construção e em outros setores. É 
ilusório supor que poderemos, aqui e em outros 
países, continuar trilhando caminhos insustentá-
veis ou pior ainda que levem à exaustão de re-
cursos físicos em várias áreas. Até mesmo porque, 
se não o fizermos por nossa conta, a isso seremos 
obrigados pelos países mais ricos, que hoje conso-
mem 80% dos recursos naturais e nossas balanças 
comerciais estão fortemente baseadas em produ-
tos primários.

Tudo isso também mostra quanta inovação 
ainda nos falta nos currículos escolares em todos 
os níveis. Não apenas para qualificar profissio-
nalmente os alunos. Mas também para promover 
uma revolução cultural e de vida.

* Washington Novaes é jornalista 
(Artigo publicado em O Estado de 
S.Paulo, em 16 Janeiro 2015) E-mail: 
wlrnovaes@uol.com.br

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

As Nações Unidas para o Meio Ambiente chama a atenção para esse uso insustentável de 40 bilhões de toneladas 
anuais só de areia e cascalho.

O volume de madeiras descartadas ou utilizadas apenas uma vez chegaria a 3 milhões de árvores a 
cada ano, para confecção de formas para concreto, andaimes e escoramentos.
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A boa notícia para o Paraná é que o jorna-
lista Marcelo Oykawa escreveu “Curitiba, 
o fazimento de uma cidade”, um amplo 

e irrestrito perfil da obra de Rafael Dely. Um livro 
já aprovado para financiamento da Lei Rouanet. 
Marcelo sabe das coisas e foi do time dos ‘encan-
tados’ por Dely e seus projetos que sempre privile-
giaram o ser humano.

O próprio escritor reconhece que “tem sido 
uma experiência de vida e um calvário reunir os 
recursos para sua publicação. O livro é grande e 
tem cerca de 300 ilustrações entre mapas, fotos, 
croquis, desenhos, tabelas. Ele quis um livro com 
linguagem acessível para o leitor comum, apesar 
do assunto ser técnico com dimensão humana.”

UM ASTRO ÍMPAR
Quero falar de vários ângulos de Rafael Dely: 

de todos os membros da equipe de Jaime Lerner, 
Rafael Dely é tido e havido, com justiça, como 

“um astro de excepcional brilho”, como me disse o 
jornalista e escritor Nilson Monteiro, que por anos 
conviveu com o urbanista, primeiramente como 
repórter da Gazeta Mercantil e, depois, como seu 
assessor na COHAPAR.

Incluo-me no rol dos que conheceram bem 
Dely, tendo convivido muito de perto, a partir 
de 1971, com ele e sua família. Acompanhei os 
grandes momentos da vida desse urbanista que 
deixou marcas muito suas – e indeléveis – na vida 
de Curitiba. A mais forte delas, não tenho dúvidas, 
foi a concepção do Sistema Trinário que garantiu 
a implantação de uma real novidade mundial, a 
partir dessa solução no sistema viário de Curitiba.

VINHOS: PAIXÃO
Em 1979 viajei com Rafael Dely e Lídia a Pa-

ris e depois fizemos um amplo périplo, circulan-
do com carro alugado por áreas como Strasburgo, 
Reims (em cuja catedral foi coroado Clóvis), Saint 
Odile, Obernai... Viramos a Alsacia, em busca de 

históricos pontos e das caves. Lá constatei mais 
uma vez a sabedoria do grande conhecedor de 
vinhos encarnado em Dely, que não cansava de 
descer às caves, fazer degustação, comprar pre-
ciosidades de vinhos franceses, discutir o tema 
com os vinicultores, dar sua aprovação ou não a 
cada taça provada.

Eu e Almir Feijó – e também Aramis Millarch, 
“in memoriam” -, fomos dos primeiros jornalistas 
“atraídos” por Rafael Dely; e ele atraído por nós. E 
nos mesmerizava com sua pregação de urbanista/
sociólogo.

Com Millarch ele tinha encontros intermináveis, 
regados ao melhor “scotch” e MPB primorosa que 
a casa do jornalista oferecia, sob a supervisão de 
Marilena Millarch. O endereço era o da Rua Vis-
conde do Rio Branco.

MORADIAS POPULARES
Almir Feijó, uma rara capacidade de transfor-

mar em textos de qualidade situações técnicas 
e humanas, acabou sendo mais que amigo de 
Dely: foi por anos seu conselheiro e assessor na 
COHAB-CT, numa das mais férteis fases de Rafael, 
quando ele começou – antevendo o fato de que 
a cidade, nos anos 70s, não pararia de crescer. E 
por isso, começou a fazer estoques de terras para 
os conjuntos habitacionais.

As moradias populares, com Dely tinham de 
ser de bom gosto, diferenciadas dos tradicionais e 

“quadrados” padrões BNH. A começar que ele fazia 
questão de misturar casas térreas ao lado de peque-
nos edifícios, numa ‘mixagem’ exemplar, como fo-
ram as moradias da COHAB-CT em Santa Efigênia.

Em nossas intermináveis conversas sobre a ci-

Urbanista e Humanista
RAFAEL DELY

Aroldo Murá G. Haygert *

Marcelo Oykawa
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dade que ele mais amava – depois vinha Paris -, 
Rafael por vezes se vestia do grande sociólogo 
amador que era. Tinha visões de distribuição de 
renda a partir da dignidade da habitação que ja-
mais percebi em outro ser humano. Mas nunca 
arredou o pé dessa definição: “viver, se vive com 
um copo d’água e uma banana, por dia. O xis da 
questão é a moradia...”

ÀS VEZES, ELE PERDIA
Dely apostava tudo nos seus projetos. Às ve-

zes perdia, como quando quis erguer em meio a 
moradias de classe média alta um conjunto habi-
tacional, no bairro da Barreirinha (seria vizinho do 
Jardim Monjolo). A pressão, incluindo mídia, con-
tra a presença daquela comunidade projetada (de 
pobres) – acabou inviabilizando a boa intenção, 
que era justamente a de permitir que os pobres 
partilhassem de espaço com os mais afortunados. 
Tinha uma visão de integração social ímpar.

Rafael foi assim a vida toda. Não poucas vezes 
se envolveu, como presidente do IPPUC, com po-
lêmicas com amigos seus, donos do capital e de 
incorporadoras, que queriam – porque queriam – 
solapar limitações oficiais às suas ambições pura-
mente mercantis.

AGROVILAS
No último Governo Lerner ele comandou o 

projeto de agrovilas. O nome diz tudo. Acho que, 
nesse caso, Rafael não teve oportunidade de mate-
rializar toda sua capacidade criadora. Mas mesmo 
assim foi revolucionário, fazendo muitos homens 
do interior ter terreno e casa com dimensões sufi-
cientes para exercer sua agricultura familiar.

Rafael Dely era isso mesmo: um técnico com 
alma franciscana (ele era judeu, o que não impede 
de ter espírito de Francisco).

Mas era um franciscano de olhos abertos, como 
foi quando, dirigindo um dos programas habita-
cionais populares do Estado, insurgiu-se contra um 
deputado estadual, hoje ainda em plena ação. A 
causa foi simples: sócio de uma fábrica de portas e 
janelas, o deputado queria porque queria continu-
ar fornecendo à COHAB portas fora dos padrões 
da ABNT. E com essas especificações únicas, es-
tava acostumado a ganhar todas as concorrências, 
nas quais impunha suas dimensões.

Nessa ocasião, talvez Dely tenha ganho seu 
único inimigo. Mas ganhou a batalha contra a 
corrupção, uma luta sempre do Dely.

Para mim, a melhor definição sobre o papel de 
Dely eu a ouvi no discurso que Lerner fez à bei-
ra do túmulo de Rafael, no Cemitério Israelita de 
Santa Cândida:

- O Paraná encontra a presença criadora e bon-
dosa de Rafael Dely em cada esquina de suas ci-
dades...

Para mim, é bom saber que a escola de Dely 
gerou frutos. Dentre eles, o arquiteto Alex Dely, 
seu filho, com quem convivi desde quando ele era 
criança.

Alex vai seguindo algumas pisadas do pai, es-
pecialmente no trato com seus semelhantes, no 
que é também um fidalgo.

D
O
H
M
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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.

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

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

www.ichthysinstituto.com.br

S

18 e 19 de ABRIL em CASCAVEL - PR
Contatos | Regina Maria Grigório 44-9702-3231, rmgqueen@hotmail.com 

Aurelia Casagrande, 45 9998-0240, ntn.saude@hotmail.com CRP 08/ 12902
Ministrante: Sonia Lyra, 41-9990-0575, sonia@ichthysinstituto.com.br CRP 08/0745

Aroldo Murá G.Haygert é jornalista 
formado, professor, presidente do 
Instituto Ciência e Fé de Curitiba, 
autor da coleção Vozes do Paraná. 
(extraído do Vozes, Vol. 6).

aroldo@cienciaefe.org.br

Vila Rural em Assis Chateaubriand, PR
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Um guru indiano tem algo a ver com o 
massivo ensino da língua portuguesa, 
especialmente na Região Sul, sem fra-

que e cartola, objetivo; o português do dia-a-dia, 
convivente com as realidades do século 21 e en-
frentando, sem temores, os chamados desafios da 
internet. E que é, ao mesmo tempo, absolutamente 

“ortodoxo”.
 Isso porque milhões de brasileiros são atingidos 

de forma indireta pela mensagem do guru que nos 
anos 1920 fundou o Kriya Yoga*, com sede em Los 
Angeles (EUA) e cujas ações hoje continuam mun-
do afora sob o nome genérico de Self Realization. E 
a explicação é esta: a mensagem do Kriya, no Brasil 

– a da Self Realization – é desde 1986 a grande moti-
vadora da mestra Maria Tereza de Queiroz Piacen-
tini, que milhões de brasileiros, especialmente do 
Sul, conhecem pelo site “Não Tropece na Língua”, 
as publicações de livros sobre sua grande expertise 
(Editora Bonijuris), as aulas de Língua Portuguesa, 
os cursos, as conferências e as ações constantes em 
defesa do bom uso do idioma.

Boa parte dos leitores e do acesso ao site de 
Maria Tereza está localizada no Paraná.

Português de hoje
“Uso correto do português”, insiste sempre Ma-

ria Tereza, não quer dizer impermeabilidade a 

evoluções da língua, às novas realidades de um 
Português brasileiro que, no entanto, mantendo-
se fiel à essência das raízes lusas e ao léxico, não 
pode ser um obstáculo ao bom aprendizado e ma-
nejo do idioma falado por 250 milhões de homens 
e mulheres na Europa, Ásia, África e Brasil.

Tal como o fez Maria Tereza, por exemplo, ao 
revisar a Constituição do Estado de Santa Catarina, 
em 1989. Foi absolutamente ortodoxa no traba-
lhar a revisão do idioma, no texto dos constituin-
tes, mas sem desprezar certas peculiaridades bra-
sileiras, desde que não comprometessem o legado 
da “‘última flor do Lácio”.

O trabalho foi exaustivo, linha a linha do texto 
final da Constituição foi explicada por ela a um gru-
po de seis deputados, exigentes e zelosos guardi-
ães da língua. Dias e dias foram consumidos nesse 
olhar final da Constituição, em busca de explica-
ções de sua revisora, Maria Tereza. A ideia básica 
era eliminar possíveis ambiguidades e omissões no 
texto. Foi, enfim, uma sabatina de parlamentares 
bem preparados culturalmente. Missão bem cum-
prida, enfim. “Que saudade daquele grupo”, excla-
ma a mestra para dizer que, com o passar dos anos, 
lamentavelmente as emendas à Carta foram sendo 
feitas “sob a exclusiva supervisão de assessores po-
líticos”, gerando, com o passar dos anos, desperso-
nalização do trabalho inicial e comprometimento 

do léxico. De forma irremediável.
Maria Tereza de Queiroz Piacentini vive “natu-

ralmente” as duas realidades: dirige em Florianópo-
lis os trabalhos de meditação do templo do Kriya 
Yoga, em três reuniões semanais num espaço físico 
que em tudo convida à meditação; e vai ampliando 
sua ação catequética da Língua Portuguesa.

O silêncio do templo
Essa catequese, lembram alunos de Maria Tere-

za, não significa que ela desconheça a chamada 
“linguagem popular”, nem que discrimine os falan-
tes que não se pautam pelas normas cultas. Tem 
um olhar de compreensão para com eles. Mas seu 
magistério se volta ao ensino das normas cultas 
sem, no entanto, deixar de entender – e assimilar, 
quando for o caso – a evolução do idioma. Mas, 
como lembra o aluno MXC, de Florianópolis: “Ela 
recorre ao Latim para estabelecer as fronteiras des-
sas concessões, quando diz que as coisas, nesse 
âmbito, sujeitam-se ao modus in rebus”.

Para ela e seu grupo do Kriya, o encontro com o 
Onipotente começa “quando o movimento cessa”.

Trata-se de uma busca para acalmar mentes, 
nada a ver com a visão ocidental de autoajuda 
proclamada pelos livros que enchem as livrarias e 
engordam contas bancárias de autores em busca 
de apenas lucros. A referência ao Kriya Yoga é es-

Maria Tereza 
de Queiroz 

Piacentini
Zeladora do idioma e peregrina do transcendental

Aroldo Murá G. Haygert
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sencial para a composição do retrato dessa mulher 
nascida em 1951, em Tubarão, SC, criada por pais 
conservadores: – o advogado Alexandre, um ex-
juiz de Direito da Bahia, que Maria Tereza chama 
de “juiz de fora”, clássica classificação.

Pois ela passou por todos os caminhos que as 
denominadas “moças de boas famílias” daqueles 
dias quase que obrigatoriamente passariam. Foi 
aluna de colégio de freiras, frequentou muitas 
missas e celebrações litúrgicas, participou de ritos 
de passagem essenciais de então: a primeira co-
munhão, a crisma, debutando também no clube 
da “melhor sociedade local”. Depois, namoraria, 
noivaria e se casaria, tudo segundo os costumes e 
os valores culturais/morais imperantes.

Empatia, com certeza
Não é difícil simpatizar, já ao primeiro contato, 

com Maria Tereza de Queiroz Piacentini.
A voz não chega a ser suave, mas também não 

é imperativa. O tom é de quem está se abrindo ao 
diálogo, sem restrições. Há um quê professoral no 
seu discurso. Mas bem discreto, não martela sen-
tenças em busca de fixar propostas, como o fazem 
certos donos de cátedras. Já no primeiro contato, 
no entanto, percebe-se um discurso didaticamen-
te bem posto, partindo de uma mente organizada.

Por vezes, um sorriso confirma o espírito franco 
e simples que nela habita. E que se amplia com as 
palavras claramente pronunciadas. Tudo como que 
apoiado por um olhar de generosa compreensão 
para os que estão ao derredor. No caso, eu, Michel-
le de Cerjat e a fotógrafa Suellen. Ouvintes atentos.

Nada esconde, expõe-se por inteiro – é a im-
pressão que resta. Não foge de indagações e muito 
menos deixa de expor seus valores e da família 

– os seis irmãos – e os que norteiam sua vida, do 
marido e dos filhos. O sentido comunitário é o 
diapasão dos Queiroz, tenho de reconhecer. E ela 
o cita en passant, enumerando eventuais feitos do 

clã formado pela visão de Alexandre.
E vai deixando escapar admirações pelos ir-

mãos – como o ex-reitor da Universidade Federal 
de Santa Catarina, que aos domingos pode ser en-
contrado com mulher e filhos cantando no coro 
de uma paróquia católica; e pelo marido, Valmir 
Humberto Piacentini, que, no ano passado, 2013, 
quando desta entrevista com Maria Tereza, era se-
cretário municipal de Mobilidade Urbana de Flo-
rianópolis; e os dois filhos do casal, que merecem 

“capítulo à parte” na fala da professora.
Entusiasmadíssima, conta que a filha, Dulce, 

37, advogada, é pesquisadora universitária na 
Nova Zelândia. De certa forma, digo eu, ela pu-
xou à mãe: a moça faz parte da equipe que es-
creveu o Dicionário Maori-Inglês... Não é pouco... 
Caindo no clichê, observo: o feito de Dulce foi 
tarefa hercúlea... Já o filho, Vitor, 33, tem douto-
rado e pós-doutorado em sua área, a Biologia. É 
um tipo raro, espécie de gênio, com concentração 
de conhecimentos em Ornitologia. Vai ganhando 
reconhecimento acadêmico mundo afora, garante 
Tereza. Com o filho ela tem certos diálogos em 
torno de realidades do transcendental, valores que 
ele já negou peremptoriamente, mas que, hoje, 
ela acredita, já “livre de patrulhamentos comuns 
na universidade”, o jovem começa a entender. E 
a se abrir a eles.

Manual da boa escrita
Há momentos em que se concede um largo 

sorriso. Como aqueles em que Maria Tereza mer-
gulha na infância, rememora momentos da moci-
dade, registra admirações.

Da infância, bem pequena, talvez aos três anos 
de idade, lembra das fuzarcas que fazia no pensio-
nato de freiras em Porto Alegre, enquanto acompa-
nhava a mãe em tratamento médico no Rio Gran-
de do Sul. E sendo paparicada pelas freiras. Nesses 
mergulhos, os olhos grandes, os lábios expressivos, 

vai registrando alegrias, como de ter sempre tido 
o irmão, advogado e empresário Luiz Fernando de 
Queiroz, como o mais próximo companheiro de 
infância, até por terem idades próximas.

Outro nome de seu melhor inventário afetivo é 
a cunhada, Ellin Tallarek de Queiroz, mulher de 
Luiz Fernando, por quem se diz constantemente 
contemplada com presentes e mimos, como o co-
lar de pedras brasileiras que usava no dia da en-
trevista. Para ela, trata-se de quase colar-símbolo. 
Exibe-o como parte de sua preferência por pedras, 
assim como cores, sabores e vestes identificados 
com o feérico brasileiro. Maria Tereza é assim 
mesmo, está sempre abrindo parênteses em meio 
a uma fala cativante, como que motivando a par-
ticipação do interlocutor. Mas sempre voltará ao 
seu tema essencial, a língua portuguesa.

Assim, com a expressão de quem antegoza um 
enorme feito, uma espécie de prêmio longamente 
acalentado, anuncia que “logo logo” a editora do 
Dicionário Aulette, uma das mais conhecidas do 
país, lançará o seu próximo livro, o Manual da 
Boa Escrita.

Campeã de Latim nos USA
Não chega a ser uma latinista. Mas não é je-

juna na língua de Ovídio, de que deu prova por 
primeiro quando, mocinha, aos 18 anos, fazia o 
terceiro ano da high school como intercambista 
do American Field Service em Denver, Colorado 
(EUA). Lá acabou classificada em terceiro lugar, 
em concurso estadual de conhecimentos de latim. 
Um galardão que trouxe dos Estados Unidos.

De lá para cá, só melhorou no Latim. E de lá so-
lidificou o interesse pelo inglês, em que se formaria 
na UFSC (Português/Inglês), seguido de mestrado 
em Educação. Chegou a lecionar por alguns anos 
inglês e foi até intérprete Inglês-Português, a pe-
dido do Governo, na administração Konder Reis 
(ele é uma das admirações e amizades preciosas 
de Maria Tereza).

 O citado interesse pelo latim ajuda a entender 
a facilidade com que sempre foi à raiz da maioria 
dos vocábulos do português. É uma tarefa que lhe 
agrada, a de desvendar o DNA das palavras que 
fazem o português, o que a leva a empenhar igual 
profundidade nos mergulhos no grego clássico, 
sem falar que sempre terá intimidade com outros 
idiomas, especialmente os neolatinos, em suas au-
las e pesquisas.

 Essa facilidade com que Maria Tereza deambula 
entre as palavras de origem latina e grega, especial-
mente, ajuda a explicar o olhar atento com que vai 
observando sobre como se comporta sua clientela, 

Aroldo Murá G.Haygert é jornalista 
formado, professor, presidente do 
Instituto Ciência e Fé de Curitiba, 
autor da coleção Vozes do Paraná. 
(extraído do Vozes, Vol. 6).

aroldo@cienciaefe.org.br

O Kriya Yoga é uma prática de meditação, 
que não requer isolamento social ou físico e 
ajusta-se tanto às pessoas comuns quanto aos 
monges. A partir dos princípios do Karma Yoga, 
o Kriya Yoga ensina que toda ação - Kri - é feita 
pela alma que reside em seu interior - ya.

Kriya Yoga não é uma religião. É uma ferra-
menta poderosa para ser usada pelos que trilham 
o caminho espiritual e desejam acelerar seu au-
todesenvolvimento. Seus ensinamentos enfati-
zam o relacionamento entre respiração e mente, 
que se influenciam mutuamente. Nessa recipro-
cidade reside o segredo do controle da mente: 

“o controle da respiração é autocontrole”.
Nenhum dos textos sagrados da Índia registra 

o início da antiga tradição do Kriya Yoga.
Desde tempos imemoriais, essa técnica cien-

tífica (com benefícios como o bem-estar, calma 
e equilíbrio já comprovados) vem sendo prati-
cada por santos, profetas e sábios. Estes ensina-
mentos foram trazidos à era moderna pelo imor-
tal Mahavatar Babaji Maharaj, em 1861, que os 
transmitiu a Lahiri Mahasaya, um pai de família 
indiano, que se tornou um mestre realizado. Foi 
trazida para o ocidente na década de 1920, por 
Paramahamsa Yogananda, autor do livro “Au-
tobiografia de um Iogue” e discípulo direto de 
Swami Shriyukteswar.

Swami Shriyukteswar recebeu os ensinamen-
tos de seu mestre Lahiri Mahasaya. Ou seja, o 
Kriya Yoga segue uma linhagem de mestres re-
alizados, cujos ensinamentos são transmitidos 
unicamente do mestre para o discípulo.

(Do Instituto Kriya Yoga do Brasil)

O que é Kriya Yoga?
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seus alunos de português. Eles fazem com ela cur-
sos especiais. Maria Tereza não dá aulas regulares 
em escolas e faculdades, por pura opção.

O falar e o escrever...
Nos muitos cursos que ministra, há categorias 

profissionais que formam a maior parte de seu 
inventário de discentes. Ou pelo menos, os mais 
expressivos: advogados, juízes, promotores, jorna-
listas, revisores de textos e de editoras, professores 
em geral, de todos os níveis do ensino, funcioná-
rios públicos e executivos de grandes empresas.

Ao longo dos anos, com tanta prática em ensi-
nar a bem escrever o Português, tem certezas bem 
claras. Uma delas, a de que nem sempre quem 
fala bem, os grandes oradores, por exemplo, sabe-
rá escrever num Português claro, limpo, objetivo, 
atento à norma culta.

– Os advogados, por exemplo: nem sempre o 
criminalista que, empolgado e empolgante, defen-
de seu cliente no Tribunal do Júri, saberá escrever 
corretamente, assegura Maria Tereza.

E mais: para ela, o incorreto uso da vírgula é 
o maior denunciador do amadorismo da escrita. 
Mas esse é apenas um dos pecados capitais do 
mau uso do idioma.

“Até por isso, ela escreveu uma obra seminal 
nesse capítulo, o ‘Só Vírgula’”, observa o irmão 
Luiz Fernando de Queiroz, cuja editora Bonijuris, 
de Curitiba, hoje detém os direitos de publicação 
de Maria Tereza.

Sem medo da internet
Exigente, sim. Mas jamais “empedernida” de-

fensora de uma língua engessada, assim é Maria 
Tereza, que se compraz em saber separar o que 
considera “bom texto”, de um texto “atropelado”. 
Assim, o bom texto ela poderá ler “sem se deter 
nas convenções da escrita”, diz um ex-desembar-

gador catarinense, ex-aluno de Maria Tereza. Ela 
mesma não deixa de concordar com a opinião do 
magistrado aposentado, quando diz: “Texto bom 
eu leio até sobre boxe...”

Futebol, por exemplo, sempre a encantou como 
exercício de estilo nos textos magistrais do mestre 
jornalista Armando Nogueira, que implantou uma 
verdadeira escola no antigo “Jornal do Brasil”.

Maria Tereza se autodefine como alguém “com 
alma de revisora”. Claro que é muito mais do que 
revisora, tal como conhecemos aquele/a que revi-
sa ortografia e gramática. No caso dela, essa alma 
de revisora é compromissada com propostas como, 
por exemplo, a de pegar um texto até ruim, “e ir 

além do português” no seu tratamento em busca 
de torná-lo aceitável.

– Revisar é como enfeitar o prato que se prepara, 
o doce miúdo que se faz com muito carinho, a flor 
que se planta. Revisão tem a ver com tudo isso, 
pontifica Maria Tereza de Queiroz Piacentini. Ela 
não faz parte de um certo coro que acha estar a 
Língua portuguesa a perigo, diante do avanço da 
Internet.

– A web não atrapalha o português. O que falta 
são escolas e professores que saibam passar a língua 
escrita. Porque, na verdade, falar todos sabem falar.

O arcaico português
Maria Tereza pode contemplar, nas suas aulas, 

temas insuspeitados para a maioria dos curiosos 
pela Língua Portuguesa. Como revelar, “como 
quem não quer nada” – diz uma aluna, jornalista, 
que expressões, por exemplo, como “enforcaram 
eles” são parte do legítimo e bom português. Por-
tuguês arcaico. O eles, no caso, pronome do caso 
reto colocado em lugar de objeto direto, assim 
como na frase “deram eles aos porcos” ...

Nada tira do sério essa mulher espiritualizada, 
guiada por um guru indiano, profundamente res-
peitadora de valores culturais múltiplos – como o 
cristianismo em que foi criada. Mas cuja profissão 
de fé maior parece mesmo repousar no seu com-
promisso com o cultivo e o ensino do português.

E Maria Tereza é uma otimista com o futuro da 
Língua Portuguesa: “O que se observa é uma volta 
ao bom senso no ensino do português. Os profes-
sores estão concluindo que não basta apenas insis-
tir na redação, cuidar para que se apresente bem 
e bonita; e que não é suficiente apenas a leitura. 
Mas que escrever exige planejamento...”

Tal como ensina Maria Tereza de forma tradi-
cional, em seus cursos, e livros, ou pela internet 
(www.naotropecenalingua.com.br)

Maria Tereza em uma das poucas pausas das 
aulas, palestras e escritas.
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A professora e autora Maria Tereza de Queiroz 
Piacentini, segunda mais nova de sete filhos, nas-
ceu em Tubarão, Santa Catarina, em 30 de julho 
de 1951. Sua mãe foi para a cidade só para ter a 
filha sob os cuidados da família. Quando Maria 
Tereza estava com três meses de idade, elas vol-
taram para Joaçaba, onde o pai, Alexandre Muniz 
de Queiroz, estava trabalhando, na época, como 
advogado.

Ela se recorda com nostalgia da neve, que em 
duas ocasiões marcou sua infância: aos dois e 
aos 13 anos. Na última vez, Maria Tereza lembra 
que acordou e olhou pela janela, tudo que podia 
enxergar estava coberto de branco. Mas sua mãe 
era tão séria que, mesmo naquele dia atípico, a 
jovem estudante teve que ir para aula embaixo 
de neve. “Coloquei jornal no sapato para me es-
quentar e tentar bloquear o gelo e no final não 
teve aula”, conta.

Desde muito cedo Piacentini gostava de ler, 
esse hábito começou a partir dos oito anos. Pas-
sava os fins de semana silenciosos em Joaçaba 
devorando um livro atrás do outro. No domingo 
ia ao cinema em uma sessão dupla com a famí-
lia e, quando adolescente, com seus amigos da 
escola. Ela conta que Erico Verissimo foi quem 
alimentou seus sonhos de adolescente, mais do 
que Machado de Assis. Aos 17 anos, Maria Tere-
za foi fazer intercâmbio e estudar o high school 
nos Estados Unidos. Ela já havia aprendido inglês 
antes, quando passou um período de férias em 
Curitiba com uma tia. Estudou latim nos Estados 
Unidos e tirou 3º lugar em um concurso da língua 
em Denver.

Quando voltou para o Brasil estava na hora de 
escolher qual carreira iria seguir. Primeiramente 
pensou em História, ou em cursar Bibliotecono-
mia em Curitiba, na UFPR. Nesse meio-tempo 
abriram uma linha de ônibus direto de Joaçaba 
para Florianópolis. Com essa facilidade, ela de-
cidiu cursar Letras Português- Inglês na Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC). No ves-
tibular, saiu-se em 1o lugar em Comunicação e 
Expressão.

Foi enquanto cursava a faculdade que co-
nheceu Valmir Humberto Piacentini, que viria 
a ser seu marido. Ele fazia Engenharia Elétrica 
na UFSC e ela tinha amigas em comum com as 
irmãs dele. Ele chamou a atenção de Maria Te-
reza, pois tocava violão e era alto. Nos últimos 
anos de faculdade, Piacentini começou a dar 
aula. Em 1973 formou-se em Letras. Um semes-
tre após terminar a faculdade, casou-se e, como 

o marido ainda não era formado, teve que con-
tinuar trabalhando.

Em 1976, nasceu a primeira filha do casal, 
Dulce de Queiroz Piacentini. Anos depois nas-
ceria o mais novo, Vitor. Com filha pequena, Ma-
ria Tereza percebeu que não iria mais conseguir 
dar aulas, então acabou se inscrevendo para uma 
vaga de um cargo comissionado para redatora na 
Casa Civil de Santa Catarina. Como redatora, ti-
nha que ler toda a correspondência prévia do go-
verno. A sua boa memória chamou a atenção do 
seu chefe. Em 1979, o Governo de Santa Catarina 
criou a Fundação Catarinense de Cultura, Maria 
Tereza foi a 4a pessoa a entrar para a fundação. 
Lá foi efetivada.

Mesmo lotada na fundação, era chamada 
constantemente para trabalhar com o governador 
como intérprete ou para editar e revisar os textos 
dos sete redatores da Casa Civil. Revisou toda a 
Constituição de 1989 do Estado de Santa Catari-
na. Uma semana antes de promulgá-la, os depu-
tados fizeram uma reunião para questionar o uso 
do português em certas partes da Constituição. 
Passaram quatro horas questionando a revisora.

Voltando para a fundação, Maria Tereza se 
adaptou muito bem nessa área. Gostava de ler 
tudo a respeito de tudo, então pesquisava sobre 
os diferentes assuntos que pautavam o trabalho 
da fundação. Ela gostava muito da ausência de 
rotina, cada dia um novo assunto a ser abordado. 
Lá ela conheceu personalidades catarinenses e 

brasileiras, como Rita Lee e Jô Soares. Em 2004, 
graduou-se mestra em Educação pela Universida-
de Federal de Santa Catarina.

Kriya Yoga
Há 16 anos, uma grande parte da vida da re-

datora e revisora tem sido o Kriya Yoga. Em 1986, 
estava passando por um período conturbado, 
muito estressada, com um acúmulo de tarefas, 
cuidando dos filhos pequenos e responsável pela 
diretoria de planejamento da Fundação Catari-
nense de Cultura. Ela decidiu fazer yoga em Flo-
rianópolis. Após algum tempo procurando, aca-
bou encontrando a linha do Kriya Yoga, com a 
qual ela se identificou profundamente. A medita-
ção ajuda a acalmar e traz mais equilíbrio à vida 
de Piacentini. Maria Tereza vive os ensinamentos 
de Kriya Yoga não só nos três encontros semanais 
de que participa no templo, mas sim em todos os 
momentos de sua vida. Um exemplo pela busca 
da paz é o fato de que a autora, que gosta muito 
de ir ao cinema, eliminou filmes de violência e 
muita sexualidade.

Autora dos livros “Não tropece na língua – Li-
ções e curiosidades do português brasileiro”, “Só 
vírgula: método fácil em vinte lições” e “Só pala-
vras compostas: manual de consulta e autoapren-
dizagem”, atualmente a mestra assina a coluna 
semanal “Não tropece na língua”, publicada em 
sites e diversos jornais catarinenses, ministra cur-
sos de português e continua revisando textos.

ROTEIRO DE VIDA

Nas pisadas do português, na busca do transcendental

Vivendo momentos muito sonhados: confirmando valores espirituais em Amritsar – Índia, 2011
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Na quinta-feira, 26 de fevereiro, faleceu 
aos 97 anos, o reverendo Theodor M. 
Hesburgh, presidente emérito da Uni-

versidade de Notre Dame, em South Bend, India-
na, nos Estados Unidos.

Recebi a triste notícia no dia seguinte, quando 
entrei no site do The New York Times e vi a notí-
cia estampada na primeira página. Até mesmo os 
amadores sabem como a primeira página é impor-
tante na hierarquia do jornalismo. A manchete ou 
a “chamada” na primeira página de um jornal di-
ário equivale a uma capa de livro, porque o jornal 
não tem capa fixa: tem páginas soltas e flexíveis, 
tal como compete e quem fala do presente. A ver-
dadeira notícia (grande ou pequena), reveladora 
das perdas e ganhos deste mundo, tomam corpo 
na primeira página e ganham crédito nos jornais 
mais reputados. O NYT é um desses jornais e ser 
noticiado nele sinaliza a importância de fatos e 
pessoas. Se você morrer e sair uma nota em qual-
quer página do New York Times, é porque você 
foi uma pessoa cuja vida teve algum impacto.

Quando fui aos Estados Unidos pela primeira vez, 
em 1963, ouvi de um amigo que o pai de um dos 
nossos professores era um homem muito, muito im-
portante, porque o NYT havia feito o seu obituário.

Mas o relevo dado à morte do sacerdote The-
odor Hesburgh padre “Ted” como era chamado 
e assinava o seu nome, não me surpreendeu. De-
vedor da Universidade de Notre Dame, onde fui 
professor, senti o peso dessa morte no meu cora-
ção. De fato, cheguei a Notre Dame no final da 
presidência do padre Hesburgh e logo percebi 
o desafio ao seu substituto, o reverendo Edward 
Malloy, porque como me disse um padre meioco-
lega, meioanfitrião e meioconfessor: “Tudo o que 
você vê aqui tem a mão de Ted Hesburgh”. E o 
padre Malloy, diga-se logo, honrou e incrementou 
o legado recebido.

E foi assim que eu testemunhei a sobrevivência 
da chamada “era Hesburgh” (que durou 35 anos) 

na do seu sucessor, o reverendo Malloy, que veio 
a ser de 18 anos, um ano a mais do que o tempo 
em que ali ensinei. Impressionou-me essa passa-
gem reveladora da interdependência entre pesso-
as e instituições a qual, no caso de Notre Dame, 
fez com que o carisma fosse implementado na 
vida burocrática e patrimonial da universidade 
e vice-versa, pela devoção integral à missão que 
Notre Dame descobriu e tem realizado nos Esta-
dos Unidos dos calvinistas, graças à presença do 
reverendo Theodor Hesburgh.

Missão relacionada ao estabelecimento de uma 
educação universitária católica romana num meio 
que sempre duvidou da possibilidade de conciliar 
fé com a ciência; e religião ligada ao Vaticano com 
o forte patriotismo (e etnocentrismo) americano.

Não foi, pois, por acaso que no país dos calvi-
nistas, um padre católico praticante de “magias” e 
consciente do poder das mulheres como a Virgem 
Maria, a Nossa Senhora do Lago, nome comple-
to da universidade tenha chamado tanta atenção 
pelo seu sempre excepcional e amplo protagonis-
mo público e político. De fato, impressiona desco-
brir que o padre Ted tenha atuado em tantas áreas 
da vida americana do movimento dos Direitos Ci-
vis à oposição à proliferação das armas nucleares 
sem, entretanto, deixar de ser um padre de Notre 
Dame. Aos que imaginam que a devoção a um 
só papel social aprisiona, eis uma vida a revelar 
como servir a uma só causa é sinônimo de liber-
dade criativa. Hesburgh tornou-se presidente de 
um pequeno e humilde colégio católico de rapa-
zes, famoso pela excelência e criatividade do seu 
time de futebol e o transformou na maior e mais 
prospera universidade católica do mundo. Uma 
instituição na qual a pesquisa e o ensino jamais 
sofreram interferência religiosa. Durante sua ad-
ministração, o orçamento de Notre Dame passou 
de US$ 9.7 milhões para US$ 176.6 milhões e o 
seu fundo de pesquisa subiu de US$ 735 mil para 
US$ 15 milhões! A lista de seus feitos e conquistas 

* Roberto Augusto DaMatta é 
antropólogo, conferencista, consultor, 
colunista de jornal e produtor 
brasileiro de TV (Artigo publicado no 
O Estado de S.Paulo, em 04 Março 
2015)

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.

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 - Barreiri-
nha, 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. Eva-
risto de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procuradores de Justiça de Curiti-
ba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); sócios e colaboradores do Instituto 
Ciência e Fé.

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

Um padre de Nossa Senhora
Roberto Damatta *

seria, por si só, uma enorme crônica.
Estive com o padre Ted algumas vezes. Ele per-

tencia àquele precioso grupo de pessoas bem re-
solvidas, que transmite confiança, calor humano e 
amor pelo que fazem. Durante um de nossos bre-
ves encontros, dois casais pediram sua bênção, no 
que foram atendidos de imediato. Tomei uma vez 
uma bebida com ele no Morris Inn, a famosa hos-
pedagem da universidade. Contou-me como con-
seguiu fundos para a construção do prédio onde 
tive um escritório. Perguntou-me sobre o Brasil e 
seu retorno à vida democrática e repetiu uma de 
suas frases mais sábias: “O voto é um sacramen-
to cívico”. Ao me despedir, pedi-lhe a bênção. O 
padre Ted despertava essa vontade. Era um sacer-
dote com um imenso e raríssimo dom de empatia 
a capacidade de ver os outros identificando-se 
com ele, tal como um poderoso xamã. Jamais será 
esquecido por quem é parte da comunidade de 
Notre Dame.
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Um espaço de silêncio 

Morro Anhangava, área de preservação permanente, paisagem inspiradora.

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.

Informações e reservas:
(41) 8809-4144  e (41) 3243-2530

instituto@cienciaefe.org.br
www.cienciaefe.org.br

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.

D
O
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Rua Emiliano Perneta 332
(41) 3233.1392 - Curitiba,PR
www.vozes.com.br
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LIVRARIA CULTURA
SHOPPING CURITIBA
R. Brg. Franco, 2300 - Loja 306
Tel.: (41) 3941-0292

Sua Biblioteca

LIVRARIA CULTURA
SHOPPING CURITIBA
R. Brg. Franco, 2300 - Loja 306
Tel.: (41) 3941-0292

Humildade e 
Experiência de 

Deus
Anselm Grün

Observando os escritos dos monges antigos, 
encontramos inúmeras vezes a palavra 
humildade como uma espécie de sinônimo 
da expressão experiência de Deus. Na obra 
Grün apresenta os efeitos da humildade 
e demonstra como podemos alcançá-la. 
Assim, a sabedoria dos monges antigos 
pode ajudar-nos a encontrar a nós mesmos e 
vivenciar Deus.
Páginas: 80
Preço: R$ 16,00

Ser terapeuta
Filosofia 
Clinica - 1ª 
edição
Rosângela 
Rossi

Essa obra 
introdutória, 

convida 
o leitor a 

saber mais sobre a nova abordagem 
terapêutica da Filosofia Clínica. Nesse 

texto que inaugura a coleção, tem-se um 
vislumbre sobre o cotidiano dos aprendizados, 

intervenções, partilhas, desde o instante das 
aproximações e inseguranças do aprendiz 
até o fazer clínico mais experimentado. A 

obra busca mostrar que o conhecimento da 
Filosofia Clínica criada por Lúcio Packter e 

da Psicologia Analítica de Jung tão diferentes 
em seus fundamentos e prática podem 

conviver e orientar as buscas íntimas do 
psicoterapeuta.

Páginas: 112
Preço: R$ 29,00

A História da Princesa Isabel
Regina Echeverria

Editora: Versal

Regina Echeverria resgata a história de Isabel 
desde o seu nascimento, no Palácio de São 

Cristóvão, em 1850, até sua morte, em 1921, 
exilada no castelo da família na região da 
Normandia. Nesse percurso, é destacado 

ainda o relacionamento com seus professores 
o encontro e o casamento com o Conde 

D´Eu o nascimento dos filhos, suas ideias, as 
Regências, sua participação no Abolicionismo.

Páginas: 359
Preço: R$49,00

As Moradas do 
Castelo Interior
Santa Teresa 
d'Ávila

Surpreende que um livro escrito há tanto 
tempo tenha tanto que nos dizer ainda hoje. 
A surpresa se desfaz, no entanto, quando 
nos damos conta de que As Moradas do 
Castelo Interior é um convite à vida interior 
e à comunhão com Deus. Nesta obra-prima, 
Santa Teresa d'Ávila se vale de uma metáfora 
para organizar seu ensino: nossa alma é um 
castelo onde há muitos aposentos, assim 
como no céu há muitas moradas.
Páginas: 254
Preço:R$24,90

O JARDIM DAS 
AFLIÇÕES

De Epicuro à 
ressurreição 

de César: 
ensaio sobre o 

Materialismo e a 
Religião Civil

Olavo de 
Carvalho

A tese fundamental deste monumental ensaio 
é a de que a história do ocidente é marcada 
pela ideia de Império e de suas sucessivas 

tentativas de reestruturação; mesmo com 
roupagens diferentes, há sempre o mesmo 

objetivo: ampliar os domínios do Império até 
os limites do mundo visível. Essa é talvez a 

obra mais comentada e menos encontrada de 
Olavo de Carvalho.

Páginas: 464
Editora: Vide Editorial

Preço: R$ 64,90

O Mal e o 
sofrimento
Louis Lavelle

Diante da miséria do mundo, a vida interior 
ganha tanto em profundidade quanto em 
intensidade, e a liberdade entra em vigília. A 
consciência cessou de considerar exclusiva-
mente o mal; a liberdade individual poderá 
regenerar o mundo, que parecia ocasião, pela 
infelicidade que expressava, de uma vontade 
má. A vitória de cada um sobre o mal impregna 
o real de uma significação espiritual.
Páginas: 136
Preço: R$ 52,90

Pensadores 
da Nova 

Esquerda
Roger 

Scruton

Neste livro, o filósofo britânico Roger Scruton 
analisa a obra de catorze intelectuais da 
chamada Nova Esquerda. São eles: E. P. 
Thompson, Ronald Dworkin, Michel Foucault, 
R. D. Laing, Raymond Williams, Rudolf Bahro, 
Antonio Gramsci, Louis Althusser, Immanuel 
Wallerstein, Jürgen Habermas, Perry Anderson, 
György Lukács, J. K. Galbraith e Jean-Paul 
Sartre.
Páginas: 336
Preço: R$ 59,90

Ser 
Cristão na 
Era Neopagã
Volume I
Joseph Ratzinger (Bento XVI)

Esta série de três volumes reúne e apresenta 
grande parte dos discursos, homilias, debates 
e entrevistas concedidas à revista pelo 
cardeal, no período de 1986 a 2004. Neste 
primeiro volume consta uma rica amostra da 
variedade de temas sobre os quais o teólogo 
Joseph Ratzinger discorreu.
Páginas: 204
Preço: R$ 39,00
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Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal

(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual

(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)

www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br

Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus

Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR

Fone: (41) 3673-2316

Endereço exclusivamente
para correspondência:

Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR

Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban

Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio 

Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki

Diretor de Relações com a Comunidade e de 
Cursos: Euclides G. Scalco

Conselho
Consultivo

João Elísio Ferraz de Campos
Belmiro Valverde Jobim Castor
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
Antonio Luiz de Freitas
José Geraldo Bolda

Conselho
Deliberativo

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

Conselho
Fiscal

Jonas Pinheiro
Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
Ricardo Hoepers
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior

Diretoria 
de Ciências

Sociais

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

Diretoria 
de Temas

Teológicos

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

e Tecnologia

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

Saiu o volume 6 do 
Vozes do Paraná, 
com biografias de 
30 personalida-
des 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).

Sua Biblioteca

Coordenador
de Obras Sociais

Reverendo Carlos Alberto Rodrigues 
Alves

Cristianismo e economia
Élio Estanislau Gasda

Nossa sociedade orgulha-se de ser uma civilização do 
trabalho. De fato, o trabalho talvez seja o âmbito da 
existência em que o indivíduo se depara com todos os 
polos que configuram sua personalidade, mas considerar 
o trabalho unicamente em seu sentido econômico é 
mutilá-lo em sua essência. A teologia fala de acon-
tecimentos. O acontecer aqui é o mundo do trabalho 
que, neste século, apresenta-se globalizado, cognitivo, 
tecnológico, informacional, financeirizado, flexível, 
precário. O indivíduo pós-moderno também é um homo 
faber. Élio Gasda empreende neste livro uma busca pelo 
sentido que um estudo sistemático sobre Deus pode 
conferir ao trabalho humano e, também, de seu corolário 
na construção do Reino que emerge em Jesus Cristo. A 
tradição judaico-cristã é sua inspiração.
Páginas: 312
Preço: R$ R$ 53,00

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