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A vida humana possui três dimensões: vida 
vegetal, vida animal e vida espiritual, em 
aparente conflito, por se constituírem 

como etapas dialéticas de uma realidade que se 
supera, de tal forma que cada uma parece ser au-
tônoma em relação às anteriores. Dessa forma a 
vida espiritual representa o clímax de sua consis-
tência, apesar de ser virtual e simbólica.

O dicionário de filosofia de Walter Brugger (S.P. 
Ed Herder, 1962, p.528) define transcendência 
como a capacidade humana de ultrapassar os li-
mites dos sentidos externos, ou certa autonomia 
no perceber conteúdos tidos como a priori ou, fi-
nalmente, a elaboração de processos abstratos de 
nosso pensamento, superando a sua imanência 
sensível. 

O reconhecimento desses casos é abordagem 
comum para todos aqueles que se dedicam a ex-
plorar tais fenômenos, que passamos a resumir:

1) O aparecimento das ideias: PLATÃO as 
chamou de formas, no sentido de realçar como 
elas estão implícitas em tudo que nós percebe-
mos, sem as quais as coisas não seriam o que 
são, em sua originalidade (sic)! Como luz interior 
que ilumina nossa inteligência, as ideias são con-
teúdos espirituais de origens transcendentes, por 
não serem produtos apenas de nosso cérebro. Foi 
ARISTÓTELES quem separou as formas das coisas 
através da dicotomia entre matéria prima e forma 
substancial, o que não deixa de significar uma 
perda de seu sentido original, imiscuído na reali-
dade de todas as coisas.

2) Os raciocínios lógicos, que dão origem 
às ilações, às noções de causa e efeito, limites, co-
erência e argumentação. A formação das ideias 
não teria nenhuma utilidade, não fosse a lógica 
que as sustentam.

3) Os princípios de ação, que orientam as 
atividades humanas, patrocinando a eterna luta 
entre o bem e mal, o certo e o errado, forjando o 
palco do mundo e construindo nossa civilização. 
Os princípios de ação é que fazem do ser humano 

uma pessoa ética, que deveria zelar pelo império 
do bem sobre o mal.

4) As aspirações de imortalidade, presentes 
em todos os níveis da evolução material, tornam-
se cruciais na espécie humana, que procura su-
perar os determinismos naturais, pela esperança 
de que a vida não se extingue com a morte, mas 
contém um gérmen positivo de que a permanên-
cia da vida é o ápice natural de um desejo que se 
constata universal.

5) As manifestações místicas, como conse-
quência aos desejos de imortalidade, representam 
o fundamento para tudo que o ser humano conce-
be em termos de limites, superando-os, por seus 
contatos com entidades superiores, pródigas em 
distribuir graças e proteção às fraquezas que sem-
pre estão presentes. 

6) As manifestações artísticas e suas varia-
ções, criando formas de percepção simbólica, ei-
vadas de alto grau de sensibilidade, presentes não 
apenas nas intuições de seus atores, como tam-
bém em todos que as contemplam. Uma visão da 
perfeição do Universo tem por fim superar todas 
as suas contradições aparentemente paradoxais, 
criando o mito de sua integração a um propósito 
de arte, uma mística de criação divina.

Assim, pois, não há como negar que o ser hu-
mano carrega, em sua mente, a presença concreta 
de manifestações espiritualizadas, nossa marca 
indelével de anjos encarnados. Educar as pessoas 
enfocando suas origens espirituais é tudo o que 
representa uma autêntica pedagogia de salvação, 
o que significa o próximo passo em sua evolução, 
refém ainda de toda sorte de mal-entendidos polí-
ticos, ideológicos e culturais.

A mente humana 
e seus conteúdos transcendentesJornalismo impresso?

Grandes jornais estão “despencando”, queda 
nas vendas, diminuição de tiragem, demissões 
de jornalistas, abandono do papel, tentativas de 
adesão ao eletrônico (às vezes desastrosas). Por 
outro lado, surgem em ritmo frenético os pequenos 
jornais distribuídos gratuitamente. Edições cada 
vez mais elaboradas, notícias aprofundadas, tira-
gens maiores, uso da franquia para atingir novas 
comunidades. Aquilo que parecia uma grande der-
rota frente às novas mídias eletrônicas, parece que 
sofre uma metamorfose, de onde a “fênix” ressurge 
revigorada.

Aliás, essa não é a primeira vez que a imprensa 
escrita (desculpe a redundância) enfrenta crises. 
Foi assim quando surgiu o rádio, a TV e agora com 
a Internet. Desta vez, porém, tem um ingrediente 
ecológico, afinal o papel tem sido apontado como 
uma das principais causas da devastação ambien-
tal, além de poluidor. 

Mas se boa parcela da sociedade já encarou 
o jornal dentro deste quadro devastador, existe a 
questão social: a maior parte da população não tem 
acesso aos eletrônicos. Os magos da publicidade, 
que por algum tempo previram a falência do jorna-
lismo impresso, começam a visualizar o inverso. É 
ele que aprofunda e confirma a imagem de produtos 
e instituições.

Além disso, a mídia imprensa vem encontrando 
novos caminhos como o jornalismo investigativo 
e a opinião de jornalistas especializados e outros 
(colunistas), muito importante nessa época em que 
o tempo é muito curto para uma análise conclusiva 
dos fatos. Assim, o jornalismo impresso sobrevive 
e sairá vencedor, na opinião de pessoas com larga 
experiência no ramo. Veja sobre o assunto no 
artigo de Carlos Aberto Di Franco e de jornalistas 
paranaenses.

Neste número você também pode ler a resposta 
de Evaristo de Miranda (doutor em Ecologia, 
pesquisador da Embrapa e estudioso de questões 
religiosas) aos criacionistas; da opinião do cirurgião 
Cícero Urban sobre ética, moralismo e o pragma-
tismo do PT; e do pluralismo religioso analisado por 
Pierre Sanchis, doutor em sociologia pela Universi-
dade de Paris, em entrevista a Thamiris Magalhães, 
do IHU/Unisinos.

Boa leitura!

ODAILSON ELMAR SPADA
editor

https://www.facebook.com/InstitutoCienciaEFe
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Edmilson Mario Fabbri

Pessoas ficam fortes quando se acreditam 
fortes, quando ousam sonhar.

Estamos perdendo nossa capacidade 
de sonhar. Estamos tirando o colorido de nossas 
vidas. Estamos vivendo, muitas das vezes em preto 
e branco.

Não podemos abrir mão de nossos sonhos, são 
nossas molas propulsoras nesta caminhada, mas 
lembre-se que eles são como alimentos, tem pra-
zo de validade, são perecíveis. Não devemos ficar 
escravos de sonhos que não se concretizaram, fi-
caram apodrecidos, temos que substituí-los para 
mantermos sempre a motivação e a esperança.

As vezes ficamos lamentando algo que não se 
concretizou ao invés de nos exultarmos com as 
nossas realizações. Temos a tendência de ressaltar 
o insucesso, ofuscando nossas conquistas.

O movimento natural do universo e por conse-
guinte de nossas vidas é para frente e para cima. 
Algumas pessoas insistem em andar na contramão 
desse movimento, olhando muito para trás e para 
baixo. Arrastam pesadas correntes do passado, fi-
cando muito presas à ele.

Olhar para trás, algumas vezes nos ajuda a não 
errarmos onde já erramos, nos faz refletir e decidir 
em cima da experiência. Tem um ditado que diz: 

“Para entender melhor o que estamos passando, 
olhar para trás ajuda, porém para vivermos a vida 
plenamente o olhar tem que ser à frente.”

Esse tempo para sonhar, passa pela necessida-
de de mais tempo para nós. Eis aí um problema, 
temos todos a desculpa na ponta da língua da falta 
de tempo que o mundo moderno gera. É estranha 
essa relação com o tempo, pois como veremos a 
diante hoje deveríamos ter mais tempo que anti-
gamente. Existe uma incômoda sensação de que 
quanto mais tempo eu economizo menos tempo 
eu tenho. Senão vejamos esta comparação: An-

tigamente você escrevia uma carta, levava-a aos 
correios, dentro de dias o destinatário a recebia, 
lia e a respondia, e novamente dentro de dias você 
recebia a resposta. Passava um bom tempo nesse 
processo todo. O mundo não tinha pressa.

Hoje não se escrevem mais cartas. Dispomos de 
fax, e-mail, celular, internet, tudo é na hora, resol-
vido instantaneamente. Se tudo é resolvido na hora 
e não existe aquele tempo “perdido” com as cartas, 
onde está o tempo que estamos “ganhando”?

O problema é que plugaram o mundo todo. Au-
mentaram em muito a velocidade da informação. 
Tudo é on line e isso nos dá a sensação de que o 
tempo está passando mais depressa e que neste 
caso não temos tempo de sobra. Não é um contra 
senso? Como temos a percepção de que o tempo 
está passando mais depressa, temos que ser mais 
produtivos e, com isso, aproveitamos o tempo que 
nos sobra para fazermos mais coisas. Que loucu-
ra! E via de regra estamos todos nela.

Existe um culpado? Dizem que é o preço do 
“progresso”. Capitalismo selvagem. Mas tem que 
ser selvagem? Tempo é dinheiro? Temos que 
transformá-lo a qualquer custo em produção para 
ele transformar-se em dinheiro?

Não bastasse tudo isso, estamos transformando 
nossos prazeres básicos, como as refeições, em 
verdadeiras correrias, “fast food”. Para que perder-
mos tempo em almoços tradicionais? O precioso 
tempo de nosso almoço pode ser usado para ir-
mos ao banco, cortarmos o cabelo ou coisa que 
o valha com todo o seu grau de “importância”. 
Isso quando não almoçamos no próprio escritório, 
para isso inventamos os “deliverys”. Não está lon-
ge desenvolvermos pílulas que substituirão nossas 
refeições. Em um minuto estaremos “almoçados”. 
Aonde chegaremos???

Só que, graças à Deus, da mesma forma que 

tem um mundo cada vez mais com pressa, queren-
do transformar cada vez mais tempo em dinheiro, 
oferecendo tudo via sedex, tem outro mundo sen-
do redescoberto. O mundo da qualidade de vida, 
da leitura, da convivência familiar e com amigos. 
O mundo que tem tempo para a yoga e para o 
cinema.

E assim meus amigos, coexistirão pacificamen-
te as redes de fast foods com as redes de comi-
da natural, os bate papos pessoalmente com os 

“chats”, a peladinha de futebol com os amigos e os 
“nintendos” (como eu sou antigo kkk).

Cada um que decida o que mais lhe apraz e 
viva feliz da melhor maneira. O que seria do verde 
se não fosse o azul? Não é o que dizem?

Deixo como sugestão a leitura do poema – Ins-
tantes - de Jorge Luis Borges, pois traduz muito 
bem este artigo: “Se eu pudesse viver novamente 
a minha vida...”. Não custa sonhar, mas para isso 
tem que ter tempo. Tempo para sonhar!

Tempo para sonhar
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Um dos grandes problemas religiosos do 
próximo século será o da relação do 
indivíduo com a instituição que lhe 

propicia uma identidade religiosa”, aponta Pier-
re Sanchis, em entrevista concedida por e-mail à 
IHU On-Line. Dizer-se católico ou umbandista, 
até proclamar-se evangélico, segundo ele, não 
será mais unívoco. “No caso de uma identida-
de tradicional, a situação está clara: continua-se 
aderindo a uma identidade, mas escolhe-se o 
conteúdo desta adesão”. E mesmo no caso de 
uma conversão, na medida em que o tempo vai 
passando, a iniciativa individual na bricolagem 
de uma cosmovisão de fé e de um mapa de vida 
tende a se alargar. “Neste sentido, as pesquisas 
deverão afinar as suas perspectivas”.

Para Pierre Sanchis, são múltiplas as pes-
quisas que detectam o fenômeno de múltipla 
pertença quando se trata de identidade religio-
sa declinada a partir de uma instituição, mui-
to além dos 15.379 casos de “declaração de 
múltipla religiosidade” mencionados no Censo 
2010. “Estas ‘declarações’ terão sido espontâ-
neas? Induzidas? A experiência parece provar 
que uma pergunta explícita é necessária. Sem 
dúvida, várias perguntas são possíveis e seriam 
reveladoras”. E continua: “Lembro-me de uma, 
que deu sempre amplos resultados. Depois da 
pergunta clássica sobre ‘Qual é a sua religião?’, 
aquela outra: ‘Tem outra religião que você diria 

sua também?’
Afinal, um censo precioso, porque retrato de 

nossa realidade e incitação a modular este retrato. 
Em várias dimensões”.

Pierre Sanchis é doutor em sociologia pela Uni-
versidade de Paris e especialista em antropologia 
da religião. É professor emérito da Universidade 
Federal de Minas Gerais – UFMG, pesquisador do 
Instituto Superior de Estudos da Religião - ISER e 
membro do corpo editorial da revista “Religião & 
Sociedade”.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – De que maneira o senhor des-
creveria as principais características do mapa re-
ligioso brasileiro que emergem do Censo 2010?

Pierre Sanchis – Impressionou-me a conti-
nuidade teimosamente sistemática da mesma 
transformação: um crescimento do número da-
queles que acham agora possível declararem-se 
não católicos (provavelmente as declarações de 
catolicismo de outros tempos eram, em muitos 
casos, mais declarações de identidade do que 
de convicções); um reconhecimento crescente 
de nova identidade religiosa, globalmente dita 

“evangélica”, como numa afirmação de autentici-
dade (“desta vez, sim!”) da adesão à mensagem 
de que fala o nome; e o alargamento – embora 
a um ritmo decrescente – do grupo multivariado 
dos “sem religião”.

Transformação do campo religioso 
brasileiro

Esta abertura do leque denominacional, detalha-
da muito além do que falei nas tabelas analíticas, 
impõe o reconhecimento do fenômeno fundamen-
tal de transformação do campo religioso no Brasil. 
Advento, desta vez inegável, da pluralidade reli-
giosa, melhor ainda, do pluralismo, quer dizer, de 
uma pluralidade aberta, reconhecida, legítima, e 
em função da qual as relações sociais entre os gru-
pos religiosos deverão doravante se construir. Não 
se impõe mais ao imaginário – político, cidadão, 
devocional e ético – a equiparação das identida-
des católica e brasileira. Num prazo mais ou me-
nos longo, essa mudança implica transformações 
nas visões do mundo, nas convicções, nas atitu-
des. Por isso a categoria que domina a perspectiva 
é a da transformação. É das religiões tradicionais, 
que se confundiam com um quadro, individual e 
social, recebido (catolicismo, protestantismo im-
portado junto com determinados grupos étnicos, 
até modalidades mais etnicamente fechadas de 
religiões-afro), que as pessoas tendem a se afastar. 
Para escolher autonomamente outra. Ou a mesma, 
mas numa redescoberta pessoal, cujos passos as 
dimensões de um censo dificilmente detectariam. 
Diria, então: pluralismo, transformação, emergên-
cia do indivíduo e de suas escolhas.

A notar um último traço: este processo está vi-
gente de modo diversificado nas várias regiões do 

Pluralismo
transformação, 

emergência do indivíduo
e de suas escolhas
Impõe-se o reconhecimento do fenômeno fundamental de 
transformação do campo religioso no Brasil. Essa mudança 
implica transformações nas visões do mundo, nas convicções, 
nas atitudes, aponta Pierre Sanchis

Thamiris Magalhães *
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Brasil. No Nordeste (estendido às Minas) e no Sul, 
continua mais presente a tradição. A novidade, 
mais no Brasil Novo.

IHU On-Line – Por que, em seu ponto de vista, 
a redução católica, que ocorreu em todas as regi-
ões do país, teve queda mais expressiva registrada 
no Norte, de 71,3% para 60,6%?

Pierre Sanchis – Precisamente! ... Brasil Novo: 
o Norte, e especialmente o Pará profundo, os an-
tigos territórios, os dois Mato Grosso. Populações 
recém-imigradas, oriundas das terras típicas da 
tradição: Nordeste, Sul.

Cortadas desta tradição, não encontram nas 
novas terras a implantação da estrutura paroquial 
clássica, que amparava sua formação, sua vivên-
cia, suas expectativas. Vida profissional também 
em outra escala e em perspectivas dinâmicas de 
transformação – econômica e social. Neste am-
biente novo, são através de outras “tribos”, outras 
redes, outros ajuntamentos comunitários, que o 
recém-afirmado “indivíduo” vai se reformulando 
como pessoa. Pesquisadores são de fato frequente-
mente surpreendidos pela fermentação da criativi-
dade religiosa nessas regiões. Não necessariamen-
te, aliás, dentro de uma perspectiva afirmativa. Já 
que é em determinados espaços do Amazonas, do 
Pará, de Rondônia e do Mato Grosso que, depois 
do Rio e do seu cinto metropolitano, o grupo dos 

“sem religião” encontra sua maior concentração.

IHU On-Line – Como avalia o número dos 
“sem religião”, de acordo com os dados divulga-
dos no último censo?

Pierre Sanchis – Um crescimento significativo, 
embora menos acentuado do que parecia previsí-
vel, sobretudo levando em conta uma idade media-
na de 28 anos e uma dominante de jovens adultos 
(18 a 30 anos). O senso comum, no entanto, pode 
achar-se surpreendido pela repartição em termos 
de cultura e também de renda e, correlativamen-
te, de raça. Imaginar-se-ia facilmente a não religião 
tendo mais afinidade com a modernidade de níveis 
culturais e econômicos elevados. Ora, os sem ins-
trução são ligeiramente mais representados entre os 
sem religião do que no total da população, enquan-
to a curva evolui para uma sub-representação no 
grupo dos possuidores de instrução superior, com-
pleta ou incompleta. Nitidamente mais negros e 
pardos e menos brancos de que na média nacional. 
Se lembrarmos, por outro lado, que assim como o 
sugerem as limitadas declarações de ateísmo e ag-
nosticismo do presente censo e o afirmam os resul-
tados de numerosas pesquisas, a declaração de não 
religião não implica necessariamente a ausência de 
uma dimensão de religiosidade, mas de preferência 
a não adesão a qualquer instituição religiosa. Po-
demos fazer a hipótese de que esta categoria reco-
bra em boa parte uma “nebulosa místico-esotérica” 
próxima daquilo que costumamos chamar de nova 
era. E que situamos espontaneamente em certa elite 
cultural. Uma das lições deste censo parece-me en-
tão trazer à tona a necessidade de cobrir esta falha, 
detectando e analisando as especificidades de uma 
nova era popular.

IHU On-Line – Em entrevista anterior (disponí-
vel em http://migre.me/a36SG *), o senhor falava 
da “larga malha do catolicismo”. Ela aparece nos 
dados do Censo 2010? Como ela pode ser des-
crita?

Pierre Sanchis – “Católica Apostólica Romana”, 
“Católica Apostólica Brasileira”, “Católica Ortodo-
xa”, três são as modalidades que o censo distingue 
na Católica. É evidente que estamos longe daque-
la “larga malha” a que faço alusão. E que o censo 
não estava destinado a revelar. Outras pesquisas o 
fazem, a partir de autorreconhecimentos explíci-
tos ou de análises mais sutis de conteúdo. Costu-
ma-se dizer que o gênio protestante se manifesta 
pelo reconhecimento de diferenças que levam à 
cisão e à multiplicidade denominacional, e que 
o gênio católico tende a articular as diferenças na 
complexidade de uma estrutura hierárquica que, 
dialeticamente, obstaculiza e promove o diálogo. 
Pense-se, por exemplo, no Brasil, à convivência, 
até numa estrutura paroquial, que não esgota o es-
paço da Católica, das comunidades de base com 
o movimento carismático.

IHU On-Line – Como podemos definir o plura-
lismo religioso? De que maneira ele aparece nos 

dados do Censo 2010? Quais são as suas principais 
características, possibilidades e cenários futuros?

Pierre Sanchis – Também falei acima em plura-
lismo. Que diz mais do que pluralidade, simples 
percepção da existência de uma dimensão plu-
ral. Um novo estado do mapa religioso e de suas 
relações internas – e externas, que implica uma 
atitude de abertura, de diálogo, de predisposição 
a certa relativização em função do encontro do 
outro. Se for assim, é evidente que as instituições, 
em maior ou menor grau, conforme a sua auto 
definição como mediadoras de Sagrado, terão di-
ficuldade em assimilar esta nova situação. Uma 
dialética tenderá a se instaurar entre afirmações 
de estrutura identitária e reformulações do estatu-
to da verdade em modernidade.

“A verdade não se impõe senão por si mesma”, 
chegou a dizer João Paulo II, abrindo assim para 
sua Igreja uma nova época.

IHU On-Line – O que o censo revela em rela-
ção à postura dos jovens diante da religião? Qual 
é a tendência religiosa a ser seguida pelas novas 
gerações?

Pierre Sanchis – O grupo que, pela idade media-
na dos seus participantes (26 anos) seria o mais afim 
à adesão dos jovens, seria o da não religião. De fato, 
várias pesquisas sobre a juventude distinguem en-
tre os jovens uma tendência, às vezes intensa, ao 
exercício de uma religiosidade de cunho bastante 
individual ou de pequenos grupos. Este universo 
da não religião, complexo e multivariado, deverá 
ser estudado com mais atenção se quisermos ma-
pear os caminhos desta dimensão no futuro próxi-
mo. Verdade, em todo caso, é que, ao contrário, o 
grupo católico é nitidamente menos jovem (idade 
mediana: 30 anos), o grupo evangélico (e não só 

“de missão”) parece tender a leve envelhecimento, 
provavelmente sinal, no primeiro caso, do caráter 
reprodutor do recrutamento, no segundo, dos anos 
que já vão passando sobre o período das primeiras 
conversões massivas. Por sua vez, o envelhecimen-
to dos espíritas (a idade mediana mais avançada: 32 
anos) parece opor-se em significação ao crescimen-
to geral do espiritismo.

Mudança cultural
Enfim, não se poderia falar da juventude re-

ligiosa sem assinalar outra mudança, a que este 
censo não podia se referir. Uma mudança cultural 
de clima na expressão musical, nas assembleias 
católicas e, muito mais, nos grupos jovens evan-
gélicos. Louvor, gospel, grupos musicais de ora-

* Thamiris Magalhães de Sousa, é 
jornalista da Revista IHU On-Line, 
formada pela Universidade da 
Amazônia (Unama). Atualmente, 
cursa o Mestrado em Ciências da 
Comunicação na Unisinos, em São 
Leopoldo/RS.
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ção, padres cantores: a modernidade entrou pela 
música, pretendendo transformar ou confirmar as 
atitudes. A julgar pelo movimento comercial dos 
livros e dos CDs, é bem possível que os resulta-
dos de frequência deste censo não seriam os mes-
mos sem este misticismo sonoro. Resta a medir as 
transformações que ele pode induzir.

IHU On-Line – Qual a peculiaridade dos evan-
gélicos pentecostais em relação aos evangélicos 
de missão? O que levou, de acordo com dados do 
último censo, o primeiro a crescer e o segundo a 
decrescer?

Pierre Sanchis – Os evangélicos de missão, em 
outros termos, mas analogamente ao catolicismo, 
representam uma tradição. Em muitos casos até ét-
nica. Ora, vimos que é da tradição, do dado, da 
identidade recebida, que o moderno “indivíduo” 
tende a se liberar. Ou pelo menos a reencontrar 
suas grandes linhas para recriá-las numa versão 
sua. Por outro lado, o neopentecostalismo parece 
em muitos casos colar à realidade quotidiana, tanto 
dos jovens (já falamos da música) quanto das cama-

das populares. Por sua inserção direta e agressiva 
na cosmovisão das religiões afro, muito presentes 
no imaginário popular (exorcismos); por seu cultivo 
do milagre – até ritual – que atende às preocupa-
ções de saúde; por sua insistência na compensação 
econômica (teologia da prosperidade), que permite 
até a constituição de uma versão empresarial de 
classe média, abrindo assim estas igrejas a camadas 
sociais que não lhes pareciam afins.

IHU On-Line – Gostaria de acrescentar algo?
Pierre Sanchis – Dois pontos. O primeiro é so-

bre um necessário esclarecimento pelos pesqui-
sadores analistas do valor das categorias denomi-
nacionais presentes neste censo. Um dos grandes 
problemas religiosos do próximo século será o da 
relação do indivíduo com a instituição que lhe 
propicia uma identidade religiosa. Dizer-se cató-
lico ou umbandista, até proclamar-se evangélico, 
não será mais unívoco. No caso de uma identi-
dade tradicional, a situação está clara: continua-
se aderindo a uma identidade, mas escolhe-se o 
conteúdo desta adesão. E mesmo no caso de uma 

conversão, na medida em que o tempo vai passan-
do, a iniciativa individual na bricolagem de uma 
cosmovisão de fé e de um mapa de vida tende a se 
alargar. Nesse sentido, as pesquisas deverão afinar 
as suas perspectivas.

Sincretismo
O segundo ponto é relativo a uma dimensão 

bem brasileira, que, para ser breve aqui, continu-
aremos a chamar de sincretismo. São múltiplas as 
pesquisas que detectam o fenômeno de múltipla 
pertença quando se trata de identidade religiosa 
declinada a partir de uma instituição, muito além 
dos 15.379 casos de “declaração de múltipla re-
ligiosidade” mencionados no censo. Estas “de-
clarações” terão sido espontâneas? Induzidas? A 
experiência parece provar que uma pergunta ex-
plícita é necessária. Sem dúvida, várias perguntas 
são possíveis e seriam reveladoras. Lembro-me de 
uma, que deu sempre amplos resultados. Depois 
da pergunta clássica sobre “Qual é a sua religião?”, 
vinha aquela outra: “Tem outra religião que você 
diria sua também?” Afinal, um censo precioso, 
porque retrato de nossa realidade e incitação a 
modular este retrato. Em várias dimensões.

* Pierre Sanchis concedeu outra entrevista à IHU On-Line. 
Confira: “O campo religioso será ainda hoje o campo das 
religiões?”. Publicada nas Entrevistas do Dia, de 30-11-2006 
(http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/2049-o-campo-
religioso-sera-ainda-hoje-o-campo-das-religioes-entrevista-
com-pierre-sanchis)

* Entrevista publicada em 11/11/2014 pelo IHU On-Line 
(http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=4586&secao=400)

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
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Martin Sorrell, fundador e presidente da 
WPP, a maior empresa de publicidade 
do mundo, afirmou recentemente que 

a corrida das agências de publicidade para o meio 
digital pode ter sido exagerada. Em evento da Bro-
adcasting Press Guild, em Londres, Sorrell frisou 
que as mensagens de anunciantes veiculadas em 
jornais e revistas podem ter índice de retenção 
maior em relação aos apresentados somente em 
meios digitais.

Segundo o jornal The Times of London, os co-
mentários do executivo marcam uma mudança de 
visão em relação à mídia tradicional. No passado 
Sorrell havia declarado que seus clientes gastavam 
uma parte muito grande do orçamento em mídia 
impressa, considerando que muitos dos leitores 
estavam migrando para os meios digitais. Agora, 
no entanto, ele salienta que o uso dos veículos 
de comunicação tradicionais é muito importante, 
pois a relação do leitor com os conteúdos é dife-
rente. “Há uma discussão neste momento sobre 
a eficiência dos jornais e revistas e como ambos, 
mesmo em seu formato tradicional, talvez sejam 
mais eficientes do que se tem considerado ultima-
mente”, concluiu o executivo.

A autocrítica do fundador da WPP repercutiu 
no mercado brasileiro. Nizan Guanaes, experiente 
publicitário, publicou anúncio de página inteira em 
jornal sobre a necessidade de os líderes trabalharem 
duro e inovarem para a superação da crise econômi-
ca no País. Sobre a decisão de publicar sua opinião 
na forma de anúncio, Nizan afirmou: “Anuncio em 
jornal porque jornal funciona”. Vale o registro.

Jornais e revistas são muito eficazes. O merca-
do anunciante e a sociedade não podem ficar re-
féns de certas tendências que ameaçam não ape-
nas um modelo tradicional de comunicação, mas 
a própria democracia. Alguém consegue imaginar 
o que seria do Brasil sem a presença de um jor-
nalismo independente? A agenda da luta contra a 
corrupção não é fruto do acaso. As redes sociais, 
com grande eficácia, repercutem pautas, denún-
cias e reportagens que nasceram nas redações dos 

jornais e revistas. Os jornais têm um papel insubs-
tituível na saga brasileira. A preservação do jorna-
lismo não depende só do empenho das empresas 
de comunicação. Depende de todos nós: dos lei-
tores, dos anunciantes, da indústria, do mercado 
financeiro, do agronegócio, de todos os que, de 
fato, acreditam no Brasil.

Nós, jornalistas, precisamos também fazer nos-
so exame de consciência. O surgimento das redes 
sociais, como o Twitter e o Facebook, não mudou 
somente o jornalismo, mas também o mundo.

Nunca antes os avanços tecnológicos nos afe-
taram tanto e, consequentemente, afetaram a for-
ma de fazer jornalismo. Hoje a comunicação não 
é mais vertical, unidirecional, com a internet ela 
passou a não ter limites. Outra diferença é que a 
audiência não é mais passiva, não se trata mais de 
um monólogo, é preciso haver uma constante tro-
ca de informações entre os leitores e o jornal.

Precisamos, todos, fazer uma urgente auto-
crítica. A comunicação, na família, nas relações 
sociais e no jornalismo, não é mais vertical. O 
diálogo é uma realidade cultural. É preciso ouvir 
o leitor. Com respeito. Com interesse real, não 
como simples jogada do marketing. O leitor não 
pode ser tratado como um intruso.

Os jornalistas precisam escrever para os leitores, 
e não para os colegas. Algumas matérias parecem 
produzidas numa bolha. Falam para si mesmos e 
para um universo cada vez mais reduzido, pernós-
tico e rarefeito. O jornal precisa ter a sábia hu-
mildade de moldar o seu conceito de informação, 
ajustando-o às autênticas necessidades do público 
a que se dirige.

Falta humildade, sem dúvida. Mas falta, sobre-
tudo, qualidade. O nosso problema, ao menos no 
Brasil, não é de falta de mercado, mas de incapaci-
dade de conquistar uma multidão de novos leitores. 
Ninguém resiste à matéria inteligente e criativa.

A juventude foge dos jornais. Falso. Evita, sim, 
os produtos que pouco falam ao seu mundo real.

Milhões de jovens, em todo o mundo, vibram 
com as aventuras de O Senhor dos Anéis e com 

a saga de Harry Potter. São milhares de páginas 
impressas. Mas têm pegada. Escancaram janelas 
para a imaginação, para o sonho, para a fantasia. 
Transmitem, ademais, valores. Ao contrário do 
que se pensa, os jovens reais, não os imaginários, 
manifestam profunda carência de âncoras morais. 
Os jornais que souberem captar a demanda conse-
guirão, sem dúvida, renovar a sua clientela.

A revalorização da reportagem e o revigora-
mento do jornalismo analítico devem estar entre 
as prioridades estratégicas. É preciso seduzir o lei-
tor com matérias que rompam com a monotonia 
do jornalismo declaratório. A ótica jornalística é, 
e deve ser, fiscalizadora. Mas é preciso reservar 
espaço para a boa notícia. Ela também existe. E 
vende jornal. O leitor que aplaude a denúncia ver-
dadeira é o mesmo que se irrita com o catastrofis-
mo que domina muitas de nossas pautas.

Precisamos, enfim, combater a síndrome ideo-
lógica que ainda persiste em alguns guetos ana-
crônicos. Seu exemplo mais acabado é a patologia 
dos rótulos. Insiste-se, teimosamente, em reduzir 
a vida à pobreza de quatro qualificativos: direita, 
esquerda, conservador, progressista. A boa repor-
tagem é sempre substantiva. O adjetivo é o adorno 
da desinformação. É, sempre, uma fraude.

É importante que os repórteres e os responsá-
veis pelas redações tomem consciência desta ver-
dade redonda: a imparcialidade (que não é neu-
tralidade) é o melhor investimento. O leitor quer 
informação clara, corajosa, bem apurada.

Não devemos sucumbir à tentação do protagonis-
mo. Não somos construtores de verdades. Nosso ofí-
cio, humilde e grandioso, é o de iluminar a história.

Os jornais têm futuro. E o Brasil precisa deles.

*Carlos Alberto Di Franco é jorna-
lista. (Publicado no O ESTADO DE 
S.PAULO, 13 Abril 2015) - E-mail: 
difranco@iics.org.br

A importância dos
jornais

Carlos Alberto di Franco *
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lismo escritoe certamente vai encontrar e caminho 
de superação nas mídias atuais.

Ernani Buchmann (Assessor de imprensa da Fe-
comércio/PR e membro da Academia Paranaense 
de Letras):

“Vivemos uma era de mudanças sociais e tecno-
lógicas e as pessoas estão deixando de ler jornais. 
Antes, fazíamos questão de ter como primeira ati-
vidade do dia a leitura de jornais que chegavam às 
nossas mãos. Hoje isso não acontece mais. Temos 
tudo nos tablets, iPods e notebooks, de forma tão 
rápida e disponível que a procura por jornais ficou 
para trás. A não ser por artigos, colunas, opinião... 
Vejo a “falência” do jornalismo impresso. Os jor-
nais estão enxugando suas redações. O estilo de 
escrita mudou, está mais enxuto, diminuiu de ta-
manho. Sobrevive o articulista, a opinião, o edi-
torial. Mas o jornal teve um papel preponderante 
no desenvolvimento da civilização. No começo 
da Revolução Industrial, seja no mundo ou mes-
mo no Brasil, divulgou ideias e ideologias. Uniu 
classes e alavancou o desenvolvimento sócio in-
dustrial. Foi o motor da civilização. Leva a glória 
de ser o registro da história.”

Eliseu Tisato (Diretor de redação do Diário In-
dústria & Comércio):

“No início de 2015, mais um jornal de expressiva 
circulação encerrou as atividades, no Rio Grande 
do Sul. Notícia que já teria virado rotina se não 
existissem também os muitos casos que desafiam 
o que parecia ser a lógica do mercado. Vale citar 
o popular Super Notícia que disputa com a Folha, 
a maior circulação do País, ou ainda o Metro, que 
imponente vai abrindo franquias a um ritmo cons-
tante... A forma orgânica de como o jornal é lido, o 
processo que ele obriga o leitor a fazer é único. Im-
batível. Não se pode considerar o poder de absor-
ção de conteúdo do meio impresso com nenhuma 
outra mídia... O jornal exige respeito do leitor.”

Uma visão do 
jornalismo escrito

Odailson Elmar Spada *

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

Numa época em que o jornalismo escrito 
passa por crise de identidade surgem 
questionamentos de todos os lados. 

No mundo inteiro (e no Brasil também) grandes 
jornais esvaziam suas redações, diminuem as ti-
ragens, chegam a render-se à nova mídia (inter-
net) abandonando o jornal impresso em favor ao 
jornal eletrônico. Mas o ato de escrever continua 
de suma importância na sociedade, pois a escrita 
continua sendo a base para todas as mídias con-
correntes.

A escrita, é uma das maneiras mais antigas de 
comunicação do homem, um registro dos aconte-
cimentos que ocorrem no mundo. Mesmo com o 
avanço tecnológico, podemos ver que essa prática 
é fundamental, e por ela é que podemos registrar 
todos os fatos ocorridos.

Afinal, o que é mais viável numa sociedade 
moderna como é o mundo globalizado de hoje? 
O uso do papel, ou do tablet, iPod, smartfone, no-
tebook e o impacto desses novos meios ainda são 
temas de discussão e incertezas. Sua influência na 
sociedade atual, que não tem tempo para ler, ou 
se aprofundar em algum assunto. Surgem novas 
dúvidas, texto curto, superficial, ou documentário, 
analítico, profundo.

Inegável é a importância, ou papel, exercido 
pela mídia escrita desde que Johannes Guttenberg, 
no século XV, inventou a prensa móvel. Esteve em 
todas as revoluções, como a religiosa e a refor-
ma protestante, industrial, tecnológica, cultural, 
econômica e sobretudo social, com as ideologias 
digladiando-se no processo civilizatório contem-
porâneo.

Mas o que pensam os “profissionais de impren-
sa escrita” do Paraná. Vejam declarações de al-
guns deles:

Fábio Campana (Revista Ideias e Editora Tra-
vessa dos Editores):

“O jornalismo impresso já passou por várias fases 
em que se anunciou o seu desaparecimento. No ad-
vento do rádio, da televisão e, agora, da internet. Pro-
fecia nunca realizada. O jornalismo impresso resiste 
aos avanços e mudanças da tecnologia da comuni-
cação porque é o jornalismo que propicia a leitura, a 
reflexão, em águas mais profundas que os permitidos 
pelas exiguidades de tempo e espaço dos meios ele-
trônicos e digitais. A palavra escrita é o que permane-
ce e permite registros e análises que não desaparecem 
com a rapidez do noticiário fugaz do rádio, da tv e 
das redes digitais. Os meios não impressos fazem su-
cesso num país onde 75% da população não sabe ler 
e quando lê não sabe o que leu, pois é essencial para 
quem opera o código central e dispõe de neurônios 
suficientes para refletir sobre o que lê.”

Aroldo Murá G. Haygert (professor, decano do 
jornalismo paranaense e atual presidente do Ins-
tituto Ciência e Fé)

Defende a excelência do jornalismo impresso 
como sinônimo de qualidade informativa. Lem-
brou que no universo das mídias, o prêmio Pu-
litzer deste ano para Rob Kuznia, do Daily Bre-
eze, um pequeno jornal de Torrance, Califórnia, 
por uma investigação sobre a corrupção em uma 
escola do distrito, a Centinela Valley Union High 
School. Aqui está a importância do jornalismo in-
vestigativo, que só pode dar grandes resultados se 
for escrito, documentado. É também o caso do jor-
nalista Mauri König, repórter especial da Gazeta 
do Povo, de Curitiba (PR). Em 20 anos de carreira, 
ganhou 21 prêmios de jornalismo, entre eles dois 
Esso, dois Embratel, três Vladimir Herzog. São 
exemplos que confirmam a importância do jorna-

* Odailson Elmar Spada, jornalista, 
é editor de especiais no Diário 
Indústria & Comércio e do Jornal 
Universidade Ciência e Fé.
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“O diálogo entre fé e 
razão, ciência e religião, 
busca compreender a 
inteligibilidade do Universo, 
a complexidade da vida 
e o lugar do homem no 
Cosmos”

Olhar por um telescópio é um chamado 
à humildade. O Vaticano possui dois 
observatórios astronômicos. Por que 

o Papa precisaria de astrônomos? Talvez para se 
defender da tentação do criacionismo ou do dua-
lismo de um Deus ausente, acima do Universo. Os 
telescópios do Vaticano deram mais contribuições 
à teologia, do que se possa imaginar. O Obser-
vatório foi fundado em 1891 por Leão XIII para 
mostrar que “a Igreja e os seus pastores não se 
opõem à ciência autêntica e sólida, tanto huma-
na como a divina, mas abraça-a, impulsiona-a e 
promove-a com a mais completa dedicação”. Ele 
é muito ativo. Em 2007, por exemplo, um total de 

210 astrônomos de 26 países participou de uma 
conferência internacional organizada pelo Obser-
vatório Astronômico do Vaticano sobre a forma-
ção e evolução das galáxias.

Graças em parte às próprias descobertas cien-
tíficas realizadas por homens de fé como Isaac 
Newton e católicos Galileu Galilei, Nicolau Co-
pérnico, Giambattista Riccioli, Atanásio Kircher, 
Nicolau Steno, Gregor Mendel, Georges Lemaître, 
Teilhard de Chardin e tantos outros, há muito tem-
po a elaboração teológica aprendeu a diferenciar 
origem e criação, evolução e criação. Deus não 
fabricou o Universo. Ele o criou e o cria de forma 
incessante. Não existe abismo entre Deus e a cria-

ção, entre ela e a evolução, entre Deus e o mundo, 
entre Ele e o Universo. Como dizem os místicos: 
em cada momento, o Universo renasce.

O Universo não é nada mais do que um lugar 
e um tempo da manifestação do divino. Aqui que 
se experimenta a unidade, o Uno e presença de 
Deus. O cientista e jesuíta Teilhard de Chardin, 
disse em 1927, defendeu a ciência como dever 
sagrado: “Em nome de nossa fé, nós temos o di-
reito e o dever de nos apaixonarmos pelas coisas 
da Terra. (...) Eu quero me dedicar, corpo e alma, 
ao dever sagrado da Pesquisa. Sondemos todas as 
muralhas. Tentemos todos os caminhos. Escrutine-
mos todos os abismos. Nihil intentatum... Deus o 

CriaCionismo
não é Ciência, nem Teologia

Evaristo de Miranda *
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* Evaristo de Miranda, pesquisador 
da Embrapa, diretor do Instituto 
Ciência e Fé, Autor do livro “Vai 
entender esses católicos...” (Ed. 
Loyola)

quer, e disso desejou necessitar”.
Com 13,7 bilhões de anos, o Universo possui 

um raio estimado em 47 bilhões de anos-luz. Ape-
sar as resistências de grupos e indivíduos acostu-
mados a ler o texto bíblico fora de seu contexto, há 
séculos os relatos da criação do livro do Genesis 
têm sido entendidos como alegóricos e simbólicos, 
desde o bispo, teólogo, filósofo e Padre da Igreja, 
Agostinho de Hipona. O Criador é atemporal, não 
tem princípio nem fim. Hoje, essa é a posição da 
Igreja Católica e de diversas igrejas protestantes 
tradicionais como luteranos, anglicanos, metodis-
tas etc. Não é bem assim no caso de muitos evan-
gélicos e outras seitas fundamentalistas.

A Bíblia não é um documento científico, nem 
esclarece como o cosmos foi criado ou em que 
ordem, e sim qual o sentido dessa criação. O di-
álogo entre fé e razão, ciência e religião, busca 
compreender a inteligibilidade do Universo, a 
complexidade da vida e o lugar do homem no 
Cosmos. A linguagem científica não pode ser con-
fundida com a religiosa. Por isso talvez, o Papa 
mantenha observatórios astronômicos, além de 
igrejas, obras de caridade, hospitais, escolas, uni-
versidades e museus. Para os católicos, a criação 
do Universo não acabou.

Tanto no seio do cristianismo como do judaís-
mo existe uma corrente de pensamento criacio-
nista que entende textualmente os relatos bíbli-

cos da criação: Deus criou o Universo em sete 
dias e descansou, após concluir a obra da cria-
ção. Há uns 6.000 anos. Os criacionistas têm um 
credo em que a Bíblia é literalmente verdadeira e 
o Gênesis é uma descrição passo-a-passo do que 
Deus fez desde o início. Não é assim e nem é 
para isso que o Gênesis foi escrito, inspirado em 
relatos assírios e babilônicos. Esse é um enten-
dimento muito falho de como ler a Bíblia, ao pé 
da letra. Na realidade, o criacionismo não leva o 
texto bíblico a sério.

A versão mais recente e moderna dessa teolo-
gia criacionista é o chamado o Design Inteligen-
te (Intelligent Design) ou criação, concepção ou 
projeto inteligente. Para o Design Inteligente, cer-
tas características do Universo e dos seres vivos 
são explicadas por uma causa inteligente e não 
por um processo não direcionado como a seleção 
natural. Essa ideia foi desenvolvida por um gru-
po de criacionistas protestantes americanos face 
à controvérsia da criação vs. evolução e para ten-
tar contornar uma decisão judicial americana que 
proibiu o ensino de criacionismo como ciência.

O consenso da comunidade científica é de que 
o Design Inteligente não é ciência, e sim pseudo-
ciência. A Academia Nacional de Ciências dos 
Estados Unidos já declarou que o “criacionismo, 
design inteligente e outras alegações de inter-
venção sobrenatural na origem da vida” não são 

ciências porque elas não podem ser testadas por 
métodos científicos. A Associação de Professores 
de Ciências dos Estados Unidos e a Associação 
Americana para o Avanço da Ciência também as 
classificaram como pseudociências.

Essa “teologia”, por mais malabarismos semân-
ticos e teorias de desenho inteligente, afronta a re-
alidade, a ciência e a fé. O criacionismo vê Deus 
como um engenheiro, um fabricante e não um 
verdadeiro Criador. Para os criacionistas as des-
cobertas da ciência que contradizem sua leitura 
literal da Bíblia devem ser rejeitadas. Ponto. Ao 
contrário do que apregoam criacionistas fixistas, 
o Universo foi e segue sendo criado. Deus cria o 
mundo neste segundo em que vivemos como Ele 
o criou no segundo passado e em todos segun-
dos que o precederam. A criação não foi um lan-
ce de dados ocorrido na noite do tempo, após o 
qual Deus se retirou para contemplar o resultado, 
como imaginam e defendem alguns. É muita falta 
de ciência e de fé.

A proposta é apresentar as questões 
fundamentais e indicar um roteiro de 
estudo para o mais tradicional livro do 
I Ching – o Livro das Mutações, 
a tradução do sinólogo alemão Richard 
Wilhem. Também vamos criar arte de 
expressão para os hexagramas. 

Agende o dia 24 de maio 
para entender o I Ching
e conhecer o essencial 
na obra de Wilhelm

Ministrante: Jubal S Dohms, 
especialista em Psicologia 
Analítica e Religião Oriental 
e Ocidental; apaixonado 
estudioso das artes e da 
sabedoria do Oriente, artista 
gráfico, poeta, editor.

Curso de extensão / Workshop - Com certificado

PROGRAMA: 
8h30 às 9h – Café de boas-vindas

9h às12h30 – Atividades (s/ intervalo)
12h30 às 14h – Almoço 

14h às17h – Atividades (s/ intervalo)

COORDENAÇÃO: 
Sonia Lyra CRP 08/0745

DATA / LOCAL: 
domingo 24 de maio

Ichthys Instituto
Curitiba - PR

INSCRIÇÕES: 
até 20 de MAIO  

Pelo site do Ichthys 
ou 41 9990-0575 

e 41 9944-3366 
(vagas limitadas)

INVESTIMENTO: 
R$ 250,00www.ichthysinstituto.com.br

Sonia Lyra CRP 08/0745
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Ética não é o mesmo que moral, apesar de mui-
tos acharem que as duas palavras têm o mesmo 
sentido. Moral vem do latim e significa costume. 
Ética, do grego, significa morada. É uma discipli-
na que tem como finalidade principal o entendi-
mento de como os seres humanos devem agir e 
que tipo de vida é melhor para as pessoas. É, em 
última instância, o estudo da moral. O estudo dos 
costumes.

Para alguns, depois de Darwin a moralidade 
se tornou um dos grandes mistérios da ciência. A 
seleção natural, existente na teoria da evolução, 
privilegia a competição, o individualismo e a for-
ça, em vez do altruísmo presente na essência da 
moralidade. Contudo, os seres humanos biologi-
camente foram designados para cooperar entre 
si, mesmo que seja apenas com alguns grupos de 
pessoas com interesses comuns. Vendo dessa for-
ma, a moralidade passa a ser uma adaptação bio-
lógica que favorece a sobrevivência de determina-
dos grupos ou nações, em detrimento de outros.

E o que falta na grave crise do Brasil de 2015: 

uma coerência moral? Infelizmente, não. Seria 
mais fácil aceitarmos e entendermos se fosse sim-
ples assim. Também não será o afastamento da pre-
sidente Dilma que resolverá todos os problemas do 
país. Mas como ousar dizer que não falta coerência 
moral se não temos mais uma esquerda ou direita 
bem definidas? Se parece não termos mais modelos 
políticos? Que país é este, onde um governo supos-
tamente de esquerda toma medidas econômicas 
conflitantes com as promessas de campanha, ou 
mesmo com a doutrina do seu partido?

Mesmo assim, temos um modelo coerente de 
governo. E ele é moralmente bem definido. Não 
estava claro no início para muitos de nós. É uti-
litarista – ou, se preferirem, consequencialista. O 
mais profundo pragmatismo reinou sozinho du-
rante todos estes anos do governo do PT. Até mes-
mo as melhoras substantivas que aconteceram nos 
primeiros anos sob a presidência de Lula – e que 
foram fruto de acertos econômicos de quem o pre-
cedeu e também (é preciso dizer) do seu próprio 
governo, bem como de uma conjuntura interna-

* Cicero Urban, médico mastolo-
gista e oncologista, é professor de 
Bioética e Metodologia Científica 
na Universidade Positivo e vice-
presidente do Instituto de Ciência e 
Fé. (Publicado na Gazeta do Povo, 
em 22/04/2015)

Revolução ética?
O mais profundo pragmatismo reinou sozinho 
durante todos estes anos do governo do PT

Cicero Urban

cional bastante favorável – serviram de base para 
um projeto maior de manutenção de poder.

A moral, portanto, como adaptação biológica 
de um determinado grupo com interesses co-
muns, funcionou muito bem até então. E a moral, 
aqui, é a das consequências, ou seja, dos fins 
que justificam os meios. Qualquer meio é válido, 
se no fim as consequências forem boas para o 
partido e seus membros. O marqueteiro, neste 
modelo, é o rei – e a mentira, a rainha. Mas tí-
nhamos um terceiro e um quarto poderes, o da 
Justiça e o da imprensa livre, que insistiram em 
mostrar as suas caras. E, é claro, as ruas...

Assim como a ciência evolui com a supera-
ção de paradigmas, a ética de um povo também 
evolui com a quebra de modelos de moralida-
de existentes. Na ciência, a chamada revolução 
científica ocorre ao custo de mudanças concei-
tuais importantes e não sem um grande sacrifício 
individual e coletivo dos cientistas em superar os 
velhos modelos. Da mesma forma, a mudança 
da moralidade não ocorre sem conflitos. Vive-
mos agora uma batalha conceitual entre a ética 
consequencialista vigente e a ética das virtudes, 
presente nas ruas. Entre o Estado padrasto, per-
dulário, irresponsável e de caráter duvidoso, e os 
filhos virtuosos da pátria mãe gentil.

Apenas para reflexão final de todos nós, cida-
dãos virtuosos: no governo utilitarista vale tudo, 
até colocar um professor de Ética no Ministério 
da Educação. Sinal dos tempos.
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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
H
M
S
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Sua Biblioteca

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

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

Rua Jaguaribe, 761, Santa Cecília, São Paulo
Telefone: (11) 3825-0700
Loja Virtual: www.avemaria.com.br

Rua General Carneiro, 441, Curitiba, PR
(41) 3264-3484
Loja Virtual: http://www.livrariadochain.com.br/

Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
(41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

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

Praça da Sé, 108 – Térreo, São Paulo, SP
(11) 3107-2623
Loja Virtual: http://www.editoraunesp.
com.br/

O 
DETETIVE 
CATÓLICO

Perguntar, responder e entender a Fé
Valdeci Toledo

Ao longo de nossa caminhada na Igreja, 
muitas dúvidas vão surgindo. Umas, às 
vezes, com respostas simples, outras com 
respostas mais complexas. Com o intuito 
de esclarecer algumas dúvidas comuns 
a muitas pessoas sobre variados temas 
relacionados à fé, a assuntos pastorais, à 
devoção a Maria Santíssima e São José etc., 
Valdeci Toledo reuniu respostas dadas em 
questionamentos.
Páginas: 296
Preço: R$ 31,41

Contos de Fadas
Diversos autores
Editora: LOYOLA

A obra traz os mais famosos contos de 
fadas, acompanhadas por ilustrações de 

Gavin Rowe. Um mergulho na terra da 
fantasia para todas as idades.

Número de páginas: 93
Preço: R$22,00

VIVA COM 
ESPERANÇA

Segredos 
para ter 

mais saúde 
e qualidade 

de vida
Mark Finley e Peter Landless

Quando um conferencista e um cardiologista 
nuclear se unem para escrever um livro 
sobre saúde preventiva, surge o “Viva com 
Esperança”. O livro mostra maneiras simples 
de evitar assassinos crônicos como câncer, 
diabetes, problemas do coração e obesidade. 
Aqui você descobrirá os reais benefícios 
da boa nutrição para o corpo e a mente. A 
Igreja Adventista oferece este livro de graça. 
Basta fazer contato: (12) 2127-3121 ou http://
cpbmais.cpb.com.br/impactoesperanca/
htdocs/2015/Viva_Com_Esperanca.pdf
Páginas: 111

O VOO DA FÉ
O milagre no Rio Hudson
Frederick Berretta

O autor, um dos sobreviventes do Voo 
1549 da U.S. Airways, que fez um pouso 
de emergência no Rio Hudson, em Nova 
York, em 15 de janeiro 2009, narra essa 
experiência marcante, intercalando-a com o 
relato de sua vida, destacando os momentos 
em que se viu diante de situações difíceis.
Páginas: 200
Preço: R$ 22,80

A FORMAÇÃO 
DA PESSOA EM 

EDITH STEIN
Um percurso de 

conhecimento 
do núcleo 

interior
Adair Aparecida Sberga

Neste livro, o leitor toma conhecimento da 
rica abordagem apresentada pela filósofa, 
educadora, religiosa e mártir Edith Stein 
sobre a antropologia filosófica, que delineia 
um conhecimento das estruturas do ser 
humano, imprescindível para acionar uma 
proposta formativa para crianças, adolescen-
tes, jovens e adultos.
Páginas: 424
Por R$ 37,20

O GÊNERO 
NAS 

CIÊNCIAS 
SOCIAIS

Danielle Chabaud Rychter, Virginie Descoutures, 
Anne Marie Devreux, Eleni Varikas

Nesta obra, as autoras procuram elucidar as 
contribuições recíprocas entre as Ciências 
Sociais, em particular a Sociologia. O 
objetivo, alcançado, foi fazer um exame 
crítico e tornar acessível, principalmente a 
estudantes e professores, a forma como a 
questão de gênero aparece em obras de 
pensadores como Lévi-Strauss e outros.
Páginas: 595
Preço: R$ 75,60

LIDERANÇA 
NUA E CRUA

Decifrando 
o lado 

masculino e 
feminino de 

liderar
Livia Mandelli

Este não é um livro sobre mulheres ou para 
mulheres, e sim uma visão sobre o lado 
feminino do comportamento organizacional 
refletido diretamente em todas as atitudes 
dentro das empresas e consequentemente na 
sua cultura. A interposição dos comportamen-
tos feminino e masculino é a melhor pratica 
para se obter sucesso como líder.
Páginas: 192
Preço: R$ 28,00

OS SETE 
PILARES DA 
FELICIDADE
Virtudes para 
a vida
Notker Wolf

Neste livro, o 
Abade-primaz 
Notker Wolf 
nos fala 
de suas 
experiências 
com as 
virtudes: coragem, justiça, 
prudência, temperança, fé, amor e esperança. 
Elas servem como “suportes” da felicidade. 
Estas sete atitudes contêm algo capaz de 
dar estabilidade individual e social. São 
como “colunas”, “pilares” que sustentem a 
felicidade, sobre as quais podemos construir 
a casa da nossa vida, uma casa sem muros 
escorregadios, um lugar onde os pássaros 
também podem se alojar, onde mora a leveza 
e a alegria de viver.
Páginas: 176
Preço: R$ 27,00
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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

TULIPAS NEGRAS: http://tulipasnegraseditora.blogspot.com.br/

LIVRARIAS CURITIBA (Loja Virtual): http://www.livrariascu-
ritiba.com.br/searchresults.aspx?type=2&dskeyword=MAIS%20
LAIQUIS

MAIS LAIQUIS
Contemporâneo, divertido e arrebatador

Marcio Renato dos Santos
Editora: Tulipas Negras

Em Mais laiquis, Marcio Renato dos Santos discute, por 
meio da ficção, a necessidade de buscar visibilidade o 
tempo todo, sobretudo a partir de postagens de textos e 
fotos em redes sociais. Os 13 contos tratam da vaidade, 
do sucesso e o seu oposto, o fracasso. Os personagens 
amam, odeiam, engordam, pedalam, invejam e fazem de 
tudo para tornar o adversário, real ou imaginário, invisível. 
Chamam a atenção em “Mais Laiquis” algumas histórias 
envolvendo bastidores de redações de jornalismo e a 
completa banalidade que muitas vezes representa a 
vida de um repórter de amenidades, de eventos culturais. 
Santos parece revelar uma gota de angústia e acidez 
pelos anos em que passou como repórter cultural.
O texto de apresentação é da escritora Maria Valéria 
Rezende, o desenho da capa é de Allan Sieber e o livro, o 
quarto de contos do autor, uma publicação da Tulipas Negras.
Páginas: 80
Preço: R$ 40,00
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