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A medicina, nos últimos 20 anos, deu um 
salto no seu desenvolvimento tecnológi-
co, possibilitando avanços inimagináveis 

em diagnósticos por imagem, como também no 
campo da robótica, principalmente em cirurgias 
minimamente invasivas, sem falar na parte estéti-
ca onde são feitos verdadeiros milagres.

A máquina a serviço do homem. Tecnologia 
quebrando barreiras até antes 
intransponíveis. Transplantam-
se corações, rins, fígados, cór-
neas, etc... Colocam-se stents, 
trocam-se válvulas, temos pró-
teses para tudo. A medicina 
estética transforma as pessoas. 
Clareiam-se dentes, escurecem-
se peles. Parece não haver limi-
tes no desenvolvimento desse 
mundo tecnológico.

Em contrapartida, engatinhamos no entendi-
mento das funções cerebrais. Não se consegue 
decifrar essa caixa preta chamada cérebro. Con-
seguimos mapeá-lo através das tomografias e res-
sonâncias magnéticas, mas decifrá-lo... esse é o 
enigma. Descobriu-se a importância de hormô-
nios tipo serotonina, melatonina e grelina, respec-
tivamente na regulação do humor, sono e apetite, 
mas temos dificuldades nos seus ajustes.

Temos exames para tudo, cirurgias para tudo, 
embelezamos, tentamos não envelhecer, porém 
as pessoas estão cada vez mais tristes, depressivas, 
ansiosas, frustradas, à mercê desse mundo tecno-
lógico que não as entende, procurando razão para 
suas existências.

Investe-se pouco na capacitação do futuro médi-
co na compreensão do ser humano. Sai dos bancos 
universitários sabendo manejar máquinas caríssi-
mas e não lhe ensinam a buscar compreender o 
próximo. Já sai um super especialista em alguma 

área e não aprende a entender o todo. Está ocorren-
do um esquartejamento do ser humano a tal nível, 
que temos especialistas em ombros, joelhos, mãos. 
Não está longe o dia de cuidarem apenas da mão 
direita ou do joelho esquerdo. Chegaremos ao pa-
radoxo de termos médicos que saberão tudo sobre 
nada, tão pequena será sua área de abrangência.

Relações cada vez mais distantes, baseadas em 

exames e máquinas, cada vez mais virtual. Será 
que não precisaremos sequer ir ao consultório? Hi-
pócrates revirar-se-ia várias vezes no sepulcro!!!

Por sorte, vozes têm-se levantado no sentido de 
chamar a atenção para a necessidade de melhor 
entendimento do ser humano. Proposições da vol-
ta do médico de família, do contato mais próximo 
com o paciente. Da necessidade de ouvi-lo antes 
diagnosticá-lo, valorizando sua capacidade de re-
ação e preocupando-se com seu equilíbrio emo-
cional para ter-se um reflexo positivo no físico.

Esse é o grande desafio que se apresenta, a ten-
tativa da reversão desse paradoxo.
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da medicina
PARADOXOS

Relações cada vez mais distantes, baseadas em 
exames e máquinas, cada vez mais virtual. Será 
que não precisaremos sequer ir ao consultório? 

Efeitos quânticos na 
espiritualidade

Desde que Einstein e outros cientistas se deparam 
com variações imprevisíveis da nano partículas, pare-
cendo não obedecer rigidamente às leis da natureza, 
há uma procura de se observar se o mesmo aconte-
ce no macrocosmo, seja na física, química e outras 
áreas da ciência. É a teoria quântica. Até na ciência 
do comportamento humano tem se tentado aplicar 
esse novo conhecimento e daí surge o “Relativismo” 
aplicado às ciências sociais e até espirituais.

Até quanto pode-se enquadrar situações, ou 
fenômenos, comportamentais a esses princípios. 
Antonio Celso Mendes, professor do curso de 
Direito da PUCPR e membro da Academia Parana-
ense de Letras, procura desvendar alguns efeitos, 
considerados quânticos.

“Isto muda completamente nossa maneira clás-
sica de observar o mundo, que seria movido por 
regras rígidas de conduta, com base na dicotomia 
estanque entre causa e efeito”, afirma ele em artigo, 
neste jornal. É um tema para debate.

Antonio Carlos Coelho, professor de história de Is-
rael e judaísmo, presidente do Centro Cultural Judaico 
Bernardo Schulman, por sua vez, descreve a difícil vida 
dos cristãos no Oriente Médio. Principalmente, perante 
o crescimento dos movimentos fundamentalistas.

Já médica Angelita Habr-Gama comenta a notícia 
com origem na Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e amplamente divulgada, de que há um 
grande perigo para a saúde no consumo de embu-
tidos de carne suína e bovina (carnes vermelhas). 
Em seu artigo minimiza o alerta, mas mantém a 
afirmação da possiblidade de o consumo pode levar 
ao câncer de colorretal. Para ela “qualquer carne 
deve ser consumida com moderação”.

Frei Beto, por sua vez, diz-se estarrecido com o 
“corporativismo digno de Ali Babá e os 40 ladrões” 
de um lado e do “golpe paraguaio de decretar o 
impeachment”. E a Ética, onde fica?

Sem pessimismos ou negativismo, Aroldo Murá 
G. Haygert mostra o exemplo de um jovem, de ori-
gem humilde que buscou e conseguiu realizar seus 
sonhos, integrou-se a mais famosa e misteriosa 
força militar do planeta. A Legião Estrangeira.

Boa leitura!

ODAILSON ELMAR SPADA
editor
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Segundo constatação dos cientistas, o mun-
do das pequenas partículas atômicas é 
completamente diferente do mundo de 

nossas observações sensíveis, o macrocosmo, por 
ser movido por saltos quânticos imprevisíveis em 
seu desfecho. É assim que eles concluem que o 
microcosmo se caracteriza por ser probabilístico e 
incerto em seus movimentos, ainda sofrendo a in-
terferência dos observadores em seus resultados.

Ora, isto muda completamente nossa maneira 
clássica de observar o mundo, que seria movido por 
regras rígidas de conduta, com base na dicotomia 
estanque entre causa e efeito. Agora, impõe-se a 
hipótese de um Algo 
que pudesse tirar as 
partículas do caos, 
com vistas a atingir 
os determinismos do 
macrocosmo.

Em acréscimo 
e como não pode-
ria deixar de ser, o 
macrocosmo reflete 
igualmente essas características ambíguas e incer-
tas em sua consistência, demonstrando haver uma 
continuidade unificadora entre aqueles dois mundos, 
o que implica devermos abandonar os princípios 
clássicos da física tradicional, assumindo de vez os 
fenômenos quânticos que envolvem nosso universo 

sensível. Eis alguns exemplos: 
-a inteligência é efeito quântico do cérebro 
-a beleza é efeito quântico da forma
-a fé é efeito quântico das incertezas
-o bem e o mal são efeitos quânticos dos valores
-o perfume é efeito quântico da flor
-o amor é efeito quântico da emoção
-o livre-arbítrio é efeito quântico da liberdade
-a verdade é efeito quântico das convicções.
Como verdadeiras emanações etéreas, simbó-

licas e virtuais, tais efeitos nos parecem miraculo-
sos, reproduzindo um processo criativo além das 
condições naturais. Além do mais, as partículas 

desconhecem as ca-
tegorias de espaço e 
tempo. Ora, o ma-
crocosmo também 
não leva em conta 
esses referenciais 
nas suas transforma-
ções, o que implica 
reconhecer a rela-
tividade de nossas 

diferenças espaciais ou temporais, como compro-
vou EINSTEIN. Assim, o Universo físico funciona 
desconhecendo as diferentes eras e locais: tempo 
e espaço são categorias surgidas no macrocosmo.

Ainda mais, não podemos estabelecer simulta-
neamente o momento e o lugar ocupado por uma 

partícula, ficando dependente de nossa observa-
ção. Ora, o macrocosmo apresenta-se-nos tam-
bém afetado por ambiguidades alternativas, o que 
dificulta nossas opções, que são excludentes (ou 
isto ou aquilo). A luz, ora surgindo como partícula 
e como onda, induz a natureza dual de nossas rea-
lidades, com destaque para nosso corpo, formado 
de matéria e espírito. O espírito está na matéria 
como seu efeito quântico, tornando-o etéreo e 
imortal. Cristo nos deu um exemplo vivo de como 
possuir um corpo transcendente!

Finalmente, as partículas exercem ação mútua 
à distância. Na realidade sensível também é possí-
vel exercer atividades de influência recíproca, por 
emanações energéticas, orações ou em mensagens 
mediúnicas, sem levar em conta distâncias espa-
ciais ou temporais: assim é a percepção da vida no 
mundo exterior, o exercício de atos voluntários, a 
transformação das palavras em fatos.

"Na realidade sensível também é 
possível exercer atividades de influência 

recíproca, por emanações energéticas, 
orações, sem levar em conta distâncias 

espaciais ou temporais"

Efeitos
QUÂNTICOS

no macrocosmo
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O drama dos
Cristãos Palestinos

Antonio Carlos Costa Coelho *

Foi no Oriente Médio que 
o cristianismo deu seus 
primeiros passos, de-

monstrando um vigor espiritual 
imenso, fonte da qual bebeu o 
Ocidente.   O território ocu-
pado por Israel, pelas as áreas 
administradas pela Autoridade 
Nacional Palestina (ANP), pela 
Jordânia, Síria, Turquia, Chipre 
foi palco do desenvolvimento 
da primitiva comunidade cristã. 
Uma igreja que  até hoje, ape-
sar de seus desafios, mantém-se 
corajosa e com profunda espi-
ritualidade cristã. Atualmen-
te essa igreja, que marcou de 
modo formidável a região, cor-
re o risco de abandonar a terra 
originária ou de voltar ao tem-
po das catacumbas.

Ao longo dos séculos o isla-
mismo político não foi simpá-
tico aos cristãos e aos judeus. 
Raros foram os períodos de 
convivência positiva. O tratamen-
to dado aos “irmãos” monoteístas é, no mínimo, 
incluí-los na categoria dhimmi – isto é,  cidadãos 
de segunda classe, o que é abusivo e discrimina-
tório sob qualquer ponto de vista. 

Segundo o professor da Universidade Ame-
ricana Libanesa (LAU) Habib Malik, no mundo 
dominado pelo Islã a população classificada por 
dhimmi está privada de construir novos edifícios 
de culto, conventos ou escolas, até mesmo refor-
mar as já existentes. As mulheres dhimmis podem 
casar com muçulmanos, mas homens muçulma-
nos não podem casar com mulheres cristãs ou ju-
dias. Um cristão ou judeu não possuem direitos 
políticos e também, estão condenados a viver em 
estado de humilhação permanente.  Não é preci-
so dizer que os cristãos do Oriente Médio estão 
fadados à marginalidade absoluta ou à emigração 
como vem ocorrendo. Um exemplo desta situação 
é a dos cristãos palestinos que habitam as áreas da 
ANP e algumas áreas em Israel onde há maioria 
árabe muçulmana. 

As atuais comunidades cristãs do Médio Orien-
te vivem os seus piores dias. Sofrem ataques fre-
qüentes dos grupos fundamentalistas islâmicos 
que, além de destruírem suas igrejas e casas, ma-

tam os homens e escravizam as mulheres e crian-
ças. Cristãos, em pleno século 21, tornam-se es-
cravos sexuais de monstros que agem motivados 
pela religião. Nem nos piores dias das persegui-
ções da antiguidade romana os cristãos sofreram 
tanto. Centenas de milhares de cristãos morreram 
ou deixaram o Oriente Médio. Dezenas de igrejas 
foram queimadas em no Iraque e Síria.  

A perseguição e morte dos cristãos ocorrem, 
principalmente, nas áreas de atuação dos grupos 
fundamentalistas como Al Qaeda, ISIS, Brigada Al 
Nusra e braços destes grupos. Já, nos países onde 
o fundamentalismo é menor ou  há o controle efe-
tivo do  governos, a vida dos cristãos é mais está-
vel, mesmo assim, são considerados cidadãos de 
segunda classe. 

O Líbano e Israel são os países do Oriente Mé-
dio onde os cristãos vivem mais livres dos assédios 
islamitas.  No Líbano a presença cristã, marcada-
mente maronita, é significativa. Ainda mantém 
uma influência política forte e chega a ocupar, 
atualmente, 50% das cadeiras do parlamento. 
Analistas afirmam que essa posição privilegiada 
dos maronitas está chegando ao fim.  

No caso de Israel, os judeus correspondem a 

80% da população e, os outros 
20 % é formada por árabes, sen-
do que 2/3 são muçulmanos su-
nitas,   1/10  árabes  beduínos e 
o restante são cristãos da Igreja 
Greco-Ortodoxa, da Igreja Cató-
lica Ortodoxa ou Católicos lati-
nos. 

Como citei anteriormente, a 
comunidade cristã palestina, 
composta por cerca de 150.000 
membros incluindo Israel, Gaza, 
Cisjordânia, está sendo segrega-
da pela população muçulmana, 
provocando o êxodo de centenas 
de famílias que se sentem cada 
vez mais ameaçadas na medida 
em que os grupos Hamas e Briga-
das de El Aqsa conquistam maior 
poder nas áreas da Autoridade 
Palestina. 

Os cristãos que habitam o ter-
ritório de Israel são, na sua maio-
ria, cidadãos israelenses, portanto 
gozam de todos os direitos dados 

aos cidadãos judeus e muçulmanos. 
No entanto, esses cristãos de origem árabe procu-
ram, naturalmente,  por facilidade com a língua e 
os costumes e, talvez, parentesco,  viver em pro-
ximidade com os árabes, mesmo que não sejam 
cristãos. Isso os coloca numa situação cômoda em 
parte, mas, por outro lado, os sujeita à humilha-
ção em razão da sua fé cristã. 

O professor Habib Malik conta que “de manei-
ra geral os cristãos palestinos vêem na causa na-
cionalista um campo de convivência com os con-
terrâneos muçulmanos.  Esse ponto de inserção é 
com excessiva freqüência idealizado e transfor-
mado num mito,  graças a incansável insistência 
de clérigos e intelectuais em afirmar que sempre 
prevaleceu a harmonia entre cristãos e muçulma-
nos na Palestina”.  Pode haver um sentimento na-
cionalista forte entre os cristãos palestinos, mas, o 
que se percebe é que há uma necessidade imensa  
de se fazer aceito pela comunidade muçulmana. 
Assim, criam uma causa comum – a nacionalida-
de – buscando segurança entre seus patrícios mu-
çulmanos. 

Quando chegam notícias de perseguições aos 
cristãos nos países vizinhos ou em território africa-
no há uma agitação e um  forte sentimento de mal 

Cristão fazem orações numa igreja destruída no Iraque
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estar e insegurança entre os cristãos palestinos. 
Mas, não isso dura muito. Logo surgem os “des-
mentidos” e a afirmação de que tudo não passou 
de propaganda sionista. 

O fato da comunidade cristã palestina estar 
envolvida com as questões israelo-palestino a faz 
diferente das outras comunidades árabes cristãs 
na região. Primeiramente ela acredita que quando 
acabar o conflito e os palestinos conseguirem fun-
dar seu estado a situação de inferioridade irá desa-
parecer e os cristãos e muçulmanos viverão com 
direitos iguais, enquanto as outras comunidades 
sabem que essa condição não existe em nenhum 
outro país árabe, exceto o Líbano e Israel.  

Outra diferença entre cristãos palestinos e cris-
tãos dos países árabes é que os primeiros adota-
ram, em parte, a heresia de Marcião ( 90 – 165 d. 
C). Rejeitam qualquer referência ao Antigo Testa-
mento que atribua a Israel  a eleição divina e o di-
reito sobre a terra de Israel – a Terra Prometida. Em 

suas liturgias suprimem os salmos e os textos que 
atribuem direitos de propriedade da terra ao povo 
judeu.  Segundo Habib Malik, “os cristãos da Ter-
ra Santa estão sujeitos a uma intensa perturbação 
que não afeta os irmãos vizinhos. Talvez não haja 
remédio para essa perturbação, nem para as an-
siedades e dúvidas sobre a sua identidade, sobre 
terem, ou não um futuro, e – caso tenham – sobre 
como e com quem ele se dará”. 

Qual o futuro dos cristãos palestinos? Vi-
ver junto aos seus compatriotas muçulmanos 
na condição de dhimmi? Afirmarem-se com 
hereges, negando princípios fundamentais da 
fé cristã?  Ou, ainda, o melhor caminho, o de 
encontrar  uma teologia de reconciliação, que 
reconheça os judeus como seus irmãos mais ve-
lhos, assim como fazem os cristãos do mundo 
inteiro,  e também, reconhecer que são herdei-
ros da rica espiritualidade judaica? 

Não é preciso bola de cristal para saber que a so-

ciedade médio oriental tende a regredir. A democra-
cia está muito longe de lá acontecer. Regimes tribais 
tomarão conta do Oriente Médio por muitas décadas 
ainda, mesmo que ainda se revistam de uma capa 
de modernidade. Restarão apenas os estados árabes 
mais pragmáticos e Israel, único país democrático e 
moderno da região.  Os cristãos mais teimosos terão 
que conviver na condição de cidadãos de segunda 
classe. Até mesmo os cristãos palestinos que, mesmo 
com um estado palestino consolidado, não verão re-
alizar seu sonho de conviver em igualdade com os 
conterrâneos muçulmanos.

(à esquerda) Cristãos palestinos na procissão de ramos; (no centro) A única igreja ortodoxa em Gaza; (à direita) Marcas da presença de cristãos em Jerusalém

* Antonio Carlos Coelho, professor 
de história de Israel e judaísmo, 
presidente do Centro Cultural 
Judaico Bernardo Schulman, Diretor 
do Instituto Ciência e Fé. 
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Adeus bacom?
A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

publicou um relatório que classifica 
como carcinógena a carne processada, 

como o bacon e a salsicha. Além disso, incluiu 
a carne vermelha na lista de prováveis carcinóge-
nos. Isso significa um tchau para bacon, cachorro-
quente ou churrasco?

A resposta não é um simples "sim" ou "não". 
Primeiro é necessário entender o que está sendo 
classificado como carcinógeno ou provável carci-
nógeno, o porquê da classificação, e o que isso 
significa, para então responder a pergunta.

Primeiro vamos destrinchar as definições das 
carnes. A definição da OMS para carne proces-
sada inclui qualquer carne, branca ou vermelha, 
que tenha sido transformada por adição de sal, 
fermentação, cura, defumação, adição de nitritos 
e nitratos ou qualquer processo para realçar sabor 
ou preservá-la.

Entre as carnes processadas estão bacon, salsi-
cha, presunto, linguiça, carne seca, paio e várias 
outras que fazem parte do nosso dia a dia. Já a car-
ne vermelha, a carne muscular de mamífero não 
processada, inclui carne suína, bovina, ovina e de 
outros mamíferos.

A classificação de carcinógeno do Grupo 1 é 
dada para substâncias nas quais a OMS conside-
ra existir dados científicos suficientes que com-

provem a relação com o desenvolvimento de um 
câncer. Isso coloca a carne processada no mesmo 
grupo do cigarro e do amianto.

Os estudos dizem que consumir por dia mais 
de 50 gramas de carne processada aumenta em 
18% o risco de desenvolver câncer colorretal.

Já a classificação de provavelmente carcinó-
geno ou Grupo 2A é dada para substâncias cuja 
relação com o desenvolvimento do câncer não é 
tão clara. No caso da carne vermelha, metade dos 
estudos são positivos e metade negativos.

Mesmo assim, a OMS avalia que o consumo 
diário de mais de 100 gramas de carne vermelha 
provavelmente aumenta o risco de câncer.

As carnes processadas estimulam a produção 
de compostos que podem causar dano ao DNA 
das células do intestino grosso e, eventualmente, 
um câncer. Já a carne vermelha, quando aquecida, 
principalmente sob fogo direto (tipo churrasco), 
gera substâncias que também provocam dano ao 
DNA das células, podendo levar ao câncer.

O que a OMS não esclarece é o tamanho do 
risco. Soa muito forte dizer que as chances de 
câncer aumentam em 18% com a carne proces-
sada, mas quando comparamos com o tabagismo, 
que eleva o risco de câncer para fumantes em 
2.000%, entendemos que o perigo do bacon é 
bastante menor.

Em números mais claros e não tanto alarmistas, 
considerando que a chance de uma pessoa con-
trair câncer colorretal ao longo de sua vida é em 
torno de 4%, o consumo diário de 50 gramas de 
carne processada aumentaria o risco para 5%.

Vale lembrar que o câncer colorretal é um raro 
tipo que pode ser prevenido com rastreamento por 
colonoscopia. Os pacientes devem iniciar esse 
exame após os 40 anos.

É oportuno destacar que o consumo de expres-
sivas quantidades de verduras, legumes, frutas, 
concomitantemente à ingestão de carne vermelha, 
nos protege, pelo menos em parte, do efeito carci-
nogênico alertado pela OMS.

Portanto a resposta é que qualquer carne deve 
ser consumida com moderação. Basta pensar que 
a doença metabólica e a hipercolesterolemia, tam-
bém associadas ao consumo exagerado desse ali-
mento, são mais letais do que o próprio câncer 
colorretal.

* Angelita Habr-Gama é professora 
da Faculdade de Medicina da USP e 
presidente da Associação Brasileira 
de Prevenção do Câncer de Intestino.
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O Brasil assiste, estarrecido, a uma aula 
magna de sem-vergonhice, descara-
mento e falta de ética. A lição desca-

bida de corporativismo é digna dos 40 ladrões de 
Ali Babá. Em matéria de política, a criminalidade 
resulta da soma de imunidade com impunidade.

A CPI da Petrobras gasta fortunas do contri-
buinte e termina com um relatório pífio, no qual o 
único culpado é quem, por meio de delação pre-
miada, colabora com a Justiça na identificação de 
criminosos. Pretender impor uma lei que proíba 
a delação premiada é o mesmo que convocar a 
nação à omissão geral frente ao crime.

Se você souber que alguém rouba os cofres 
públicos, sonega tributos, compra parlamentares, 
faça vista grossa, fique calado, associe-se ao cri-
minoso pela via da omissão cúmplice.

Boa lição para as nossas crianças e jovens! Só 
falta suprimir das delegacias o boletim de ocor-
rência. Ao ser assaltado ou furtado, cale-se, jamais 
delate o crime e o bandido.

Há décadas se fala em ética na ou da política e 
pouco se avança. Nem as provas inquestionáveis 
do crime são suficientes para ao menos envergo-
nhar parlamentares que, como o rei da parábola, 
estão nus, mas insistem que todos admirem seus 
lindos trajes.

Uns, porque sonham com o de Dilma. Outros, 
porque Ali Babá sabe distribuir benesses aos 40 
ladrões e agora os mantém com o rabo preso. Se 
o traírem, haverão de pagar com a secura das 
fontes escusas de abastecimento de campanhas 
eleitorais.

Por que a nação não se mobiliza pela ética? 
Porque estamos, como diria Guimarães Rosa, na 
terceira margem do rio. Saímos do longo período 
em que a ética era pautada por valores religiosos, 
consciência de pecado, culpa diante de Deus. 
Quantos jovens estão, hoje, preocupados com pe-
cado?

E ainda não atingimos a margem socrática da 
ética fundada na razão, alicerçada em princípios 
kantianos e assegurada por instituições que sejam 
mais fortes que as virtudes humanas.

Assim, o limbo ético abre espaço à política 
do "toma lá, dá cá"; do corporativismo que coa 
mosquitos ao se tratar do adversário e engole ca-
melos quando se trata de defender sua "tchurma"; 
da omissão e do silêncio que buscam encobrir a 
mentira, a malversação, o nepotismo e a corrup-
ção. Na casa da mãe Joana, o debate "ético" con-
siste em medir se o meu corrupto amealhou mais 
que o seu.

Haja Jesus batizando empresas de fachadas! 
Usa-se e abusa-se do Santo Nome em vão, já que 
isso ilude os incautos e amealha votos para a seara 
dos lobos em pele de cordeiros.

Se o Brasil não reagir a tanto descaramento e 
cinismo, faltarão bananas para espelhar o baixo 
nível de nossa republiqueta.

Na próxima sexta-feira, 27, às 16 horas, acontecerá 
a inauguração oficial do presépio Arquidiocesano que 
contém personagens natalinos em tamanho real.

Após a bênção, estará aberto à visitação.
As imagens em gesso têm cerca de 2 metros de 

altura e foram doadas pelo Santuário Nossa Senhora 
de Fátima, do bairro Tarumã.

O presépio está montado na Arquidiocese de 
Curitiba, Av. Jaime Reis,369, Alto São Francisco e 
permanecerá exposto para visitação durante todo o 
tempo do Advento e o tempo do Natal, de 28 de no-
vembro até 08 de janeiro de 2015, das 8h às 23h.

Presépio em tamanho real será inaugurado em Curitiba

O presépio está montado na 
Arquidiocese de Curitiba e visitas 

podem ser feitas a partir do dia 28 de 
novembro

A ética
de

Ali Babá
Frei Betto *

* Carlos Alberto Libanio Christo, 
71, o Frei Betto, é assessor de 
movimentos sociais e escritor. É 
autor de "Paraíso perdido " "Viagens 
aos Países Socialistas"

SERVIÇO:
Inauguração do Presépio Arquidiocesano
Data: 27/11/2015
Horário: 16h00
Local: Avenida Jaime Reis, nº 369 - Alto São Fran-

cisco – Curitiba/ PR
Mais informações na Cúria Metropolitana de Curiti-

ba pelo telefone (41) 2105-6300.
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As Guerras de um Legionário

E mais ainda: o ter sido paraquedista do Segun-
do Regimento de Paraquedista (REP) em Calvi fala 
por si só sobre quanto o moço tem alma e corpo 
de legionário. Uma vocação para aventura e medo 
zero de enfrentar o desconhecido nas batalhas as-
sumidas quase às cegas. Por puro prazer de lutar e 
aceitar desafios, além do amor àquela fraternidade 
de homens curtidos para batalhas imprevisíveis. É, 
pelo menos, o que se vai depreendendo de seu 
testemunho calmo e sem contradições.

NOSSO ENCONTRO
Levei um susto. Nosso encontro começou as-

sim:
Estava preparado para conversar sobre as ma-

nifestações de rua contra governos, programadas 
para aquele domingo, dia 15 de março. Mal pro-
voquei o motorista, perguntando-lhe sobre como 
estava o “clima das ruas” de Curitiba, e ele me 
respondeu de pronto: “Não sei, não vi nada, não 
acompanho quase nada”. Foi educado, mas taxa-
tivo. Minha intenção, de saída, foi a de indagar, 
irado, ao jovem no volante do táxi que eu acabara 
de apanhar às 16 horas, no Shopping Barigui, algo 
como “Em que mundo você vive?” Não tive tempo 

para essa “ira santa”, pois ele logo foi se explican-
do: estava há poucas semanas de volta ao Brasil, 
envolvido em readaptar-se à vida civil e preocu-
pado em atender familiares.

À pergunta de por onde ele havia andado, que 
acabei fazendo em tom mais adequado, foi de 
pronto respondida:

– Passei dois anos na Legião Estrangeira, na França, 
África, Ásia, Oriente Médio e sabe lá onde mais...

O rapaz, biótipo eslavo, esbelto, não se assus-
tou quando lhe indaguei, para testá-lo – em fran-
cês – sobre onde e como ele havia aprendido a 
língua de Molière. A resposta foi direta: aprendera 
a língua lá mesmo, “na marra”: na Legião não se 
fala outro idioma, e quem se arrisca a violar essa 
determinação é punido. Com severidade.

Assim, a língua oficial daqueles milhares de 
enamorados da aventura e de ações de guerra é 
assimilada compulsoriamente, como condição de 
sobrevivência. Começando pelo essencial, que é 
entender as ordens dos sargentos e oficiais. Exis-
tem até aulas iniciais de francês, primárias, aque-
las montadas em cima de figuras que eram exi-
bidas às tropas multilíngues: le chat, la femme, 
la maison, l’église... Mas o aprendizado mesmo, 

Rafael Museka
Aroldo Murá G. Haygert *

Formatura em Paris em 2012, com discurso do Presidente do Senado e juramento codigo de honra

Quantos jovens, brasileiros ou não, po-
dem contabilizar em suas histórias de 
vida terem lutado no Afeganistão con-

tra grupos terroristas do Talibã, enfrentado guer-
rilhas no Mali e insurgentes em Djibuti e sabe lá 
em que outros territórios – Guiana Francesa, quem 
sabe? Ou mesmo terem estado em missões humani-
tárias em países do Oriente e, às vezes, sendo lan-
çados, no breu da noite, em territórios desconhe-
cidos como paraquedistas sobre cidades sitiadas, 
as quais teriam de reconquistar? Caindo em terra, 
sendo guiados basicamente por um ou dois líderes 
e um GPS, destruindo – literalmente – bunkers in-
crustados em prédios tomados por terroristas?

Pois Rafael Antonio Museka, 24 anos, parana-
ense nascido e criado em assentamentos do MST, 
em Nova Laranjeira e em Rio Bonito do Iguaçu, 
Sudoeste do Estado, viveu, por dois anos e meio, 
essas e muitas outras experiências, de 2012 ao fi-
nal de 2014. E até outras de maior porte, como 
membro da Legião Estrangeira (Legion Etrangère), 
a lendária tropa de elite da França, cuja existência 
preenche até hoje o imaginário dos leitores de his-
tórias heroicas.

Eu mesmo devorei livros sobre a Legião e minha 
infância foi preenchida por filmes de legionários 
estrangeiros no deserto africano. Os legionários, 
homens de aço, tinham muito de aventureiros e 
idealistas, nem sempre fichas limpas, mas enfeixa-
vam certas bandeiras de causas justas ao som de 

“A Marselhesa”. Ou que assim pareciam limpas e 
justas. Isso é o que importava.

Rafael não é bom de entrevista. Às vezes, pare-
ce resistir às perguntas. As respostas vêm devagar, 
quando insisto em certas indagações. Avalio essa 
resistência que mostra em “se abrir” como parte de 
certo compromisso moral (e juramento?) com essa 
fraternidade multiétnica internacional de soldados.

É gente com espírito aventureiro e incrível 
preparo físico e psicológico, infinitamente maior 
do que aquele que identificou os pioneiros legio-
nários de 1831, quando a Legião foi fundada na 
França e ficou famosa especialmente pelas lutas 
em África, muitas delas na Argélia, e ações mundo 
afora. Foi formada basicamente por foras da lei, a 
maioria de estrangeiros em busca de nova identi-
dade, sob a proteção de França.

Os pioneiros de 1831, que depois lutariam em 
guerras históricas, como a da Criméia, e a batalha de 
Dieb Bien Phou, na Indochina nos anos 1950, eram 
marcados pelo atabalhoado militar, desorganização 
castrense, mas muita garra para as batalhas.

Museka viu a morte de perto? Matou ou quase 
foi morto em ação? Nomes das cidades e países 
em que lutou e sob que justificativas? Houve se-
questro de terroristas e/ou líderes políticos de que 
participou? As perguntas ficam quase sempre com 
raquíticas respostas. Ou respostas sem detalhes. 
As fotos e documentos que o identificam como 
soldado da Legião bastam – é o que parece dizer. 
E ele os exibe com orgulho visível, com desenvol-
tura, em arquivos digitais e álbuns com centenas 
de fotos e fac-símiles.
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admite Rafael, viria com a grande imersão no dia 
a dia daquela fraternidade de belicosos altamente 
profissionais.

Enfim, a língua francesa é o grande e primeiro 
elo daquela comunidade que reúne gente de pelo 
menos 100 países, milhares de homens que para lá 
entrar não podem ter mais de 40 anos e devem pas-
sar por testes rigorosíssimos, tanto físicos quanto in-
telectuais e psicológicos. Com ênfase no preparo fí-
sico e inteligência avaliada de mil e uma maneiras.

Outro marco de união, tão forte quanto a língua, 
será depois o espírito de irmandade que acabará 
unindo os soldados. “Você só tem seu companhei-
ro nas ações, sua vida está nas mãos dele”, é o 
mantra repetido pelos formadores desses soldados 
de têmpera de ferro, rememorado por Museka. 

“Confiar no comando e nos companheiros é assun-
to que não se discute”, registra.

Meu estoque de comunicação em francês, 
montado num bom ginásio e no curso Clássico, 
me garante o essencial no contato com falantes 
do idioma. O taxista foi assim se explicando em 
francês (achando que o testava), com alguns es-
corregões na conjugação dos verbos – no que me 
saio bem, graças à querida Maria das Dores Wouk, 
que nos obrigava a decliná-los cantando em voz 
alta, no velho Colégio Estadual do Paraná.

Contou-me que passara dois anos e meio na Le-
gião Estrangeira, de 2012 ao final de 2014, a maior 
parte do tempo em missões especiais, servindo no 
Segundo Regimento de Paraquedistas Estrangeiros 
(REP), sediado na ilha de Calvi, na Córsega (aque-
la de Napoleão). É o mais reputado regimento da 
Legião, um ícone em sua história moderna. O Re-
gimento é um “grande prêmio” para os legionários. 
Reúne o “creme” da tropa.

A LEGIÃO HOJE
A realidade da Legião de hoje é bem o contrário 

da organização militar no século 19 e maior parte 
do século 20, que então aceitava todo tipo de ho-

mens dispostos a lutar. O que incluía aceitar fugi-
tivos da justiça, condenados ou acusados de varia-
dos crimes, vindos de qualquer canto do mundo e 
que podiam ganhar nova identidade civil. Situação 
que não mais é da Legião dos dias de hoje, com as 

mudanças operadas a partir dos anos 1990.
A Legião não aceita franceses, só estrangeiros. 

“Agora, o legionário ganha um novo nome só por 
curto período, ao entrar na Legião. Eu virei, por al-
guns meses, Yuri Marthenko”, explica Rafael. Depois 
voltou a ser tratado pelo nome e sobrenome oficiais.

Ficha limpíssima, o paranaense foi também – 
como todos os legionários de hoje – escrutinado 
pela Interpol ao entrar para os primeiros exercícios 
no quartel da Legião, em Castelnaudary, nas proxi-
midades de Paris. Lá é a porta de entrada para a Le-
gião, com três meses de testes e duros exercícios.

A Interpol se assegura dos bons antecedentes 
do candidato. O que não inclui investigar, por 
exemplo, se o candidato a legionário tem dívidas 
em sua terra de origem, assunto que não interessa 
à Legião, nem se deve, por exemplo, pensão ali-
mentícia ou de divórcio.

“PRONTO ATENDIMENTO”
O Regimento em que Rafael serviu tem quatro 

companhias de combate. Seus componentes se 
orgulham de o REP poder montar operação para 
qualquer parte do mundo em 24 horas. É uma es-
pécie de “pronto atendimento da Legião”, diz o 
agora taxista num momento de descontração.

Rafael Antonio Museka, como seus ancestrais (avô 
e bisavô ucranianos e poloneses), 24 anos, é econô-
mico no falar. Mas não foge de perguntas, embora dei-
xe subentendido que alguns temas são segredos que 
guarda, parte de um juramento que envolve questão 
de honra e lealdade. Sua quebra lhe traria danos mo-
rais, subentende-se. Sanções? Não acredito.

A Legião não dispõe de “vingadores”, mas deve 
ter informações sobre como vivem e agem seus ex-
combatentes espalhados pelo mundo. Afinal, eles 
devem ser vistos como uma espécie de reserva de 
qualidade de corpo de combate, aos quais foram 
passados conhecimentos excepcionais; técnicas 
e conhecimentos que fazem gente como Museka 
tornar-se diferenciado em qualquer parte do mundo. 
Exemplo disso foi o preparo que pôs à prova, quando, 
com seus companheiros, foi dar apoio a forças norte-
americanas e francesas no Afeganistão, em 2013.

Lá, nas proximidades de Cabul, a alma de Rafa-
el guardou, com enorme tristeza, um dos momen-
tos mais dolorosos de sua jovem vida: foi quando 

Rafael muzeka
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seu amigo Sanchez, “um irmão”, argentino que 
hoje teria 25 anos, foi morto ao seu lado, com tiro 
de fuzil na cabeça. Morto pelos Talibãs. Quando 
fala do episódio, Rafael chora. Um choro discreto, 
contido, mas demorado, profundo.

MATEMÁTICA, A PAIXÃO
Rafael Museka não teve tempo para jogos ele-

trônicos nem viveu a meninice sob o signo das 
comodidades urbanas. Nasceu e se criou até os 
nove anos num dos maiores assentamentos do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), em Nova Laranjeiras, Sudoeste do Paraná, 
experiência apoiada pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que é 
apontada como talvez a mais bem-sucedida das 
patrocinadas pelo Movimento dos Sem Terra.

Depois se mudou com os pais – Wanda Nairne 
e Antonio Eloi Museka – para Rio Bonito do Iguaçu. 
A família foi viver no assentamento “Marcos Freire”, 
8 mil assentados do MST, então o maior do Brasil e 
altamente produtivo. Ele não esconde, lamenta os 
excessos praticados pelo movimento, causando ir-
reversíveis danos ambientais naquela reserva. Tem 
olhar crítico e coerente com sua formação cristã só-
lida, em grande parte influenciada pela mãe.

Os pais de Rafael plantavam soja, milho e fumo 
em área de oito alqueires que a família recebeu, 
com registro definitivo, documentação completa, 
depois de um período probatório de nove anos no 
movimento, e avalizado pelo bom uso da terra.

O português de Rafael é correto. Terminou o 
ensino médio num colégio que, me diz, é de boa 
qualidade: a Escola Estadual Rural Iraci Salete 
Strozak, em Rio Bonito. Se pelos frutos se conhece 
a árvore, a escola é boa formadora, concluo, pois 
a exposição verbal e escrita de Rafael é de alguém 
bem escolarizado. Mas não acessou cedo a web, 
que hoje domina com ampla facilidade. Não ha-
via sinal para internet no assentamento e a luz só 
surgiu quando ele tinha 14 anos. “Foi uma ben-
ção”, diz, comemorando a chegada da televisão, 
que o levou ao universo de outras terras distan-
tes. Uma delas, aquela dos heroicos atos da Le-
gião Estrangeira, a França. Começou a ver filmes 
da Legião e a conhecê-la pela literatura. Mas não 
tinha com quem dividir o embrião de seu projeto 
de vida, que ali começou a se esboçar.

Na escola, foi bom aluno, especialmente de Ma-
temática – “é toda lógica, não tem como errar”, diz. 
Aprendizado com maior alegria foi sempre o de His-
tória Universal. Em tudo, faz questão de testemunhar, 
houve o incentivo da mãe, Wanda, 48 anos. O ir-
mão, Rogério, depois que o casal se separou, ficou 
vivendo com o pai. Em 2009, Rafael mudou-se para 
Curitiba, onde serviu no Quartel General do Exér-
cito por dois anos, no bairro do Pinheirinho. Quan-
do deu baixa do Exército, tinha definida uma meta, 
muito certa: seria legionário da Legião Estrangeira.

Assim, juntou as poucas economias, vendeu 
uma moto simples, além da vaca que ganhara de 
um dos avôs, e partiu para Paris, França, em busca 
da Legião Estrangeira. No escuro, munido de in-

formações captadas no Google e alimentado pelas 
histórias de heroísmo que havia captado ao longo 
dos tempos. Às vezes, em leituras na biblioteca da 
escola. — Só chegar lá, sem falar uma palavra de 
francês, foi um prêmio, comemora Rafael.

TESTANDO LIMITES
Rafael é um determinado, daqueles tipos que 

nasceram definidos, sabendo o que querem e que 
caminhos devem tomar na vida em tempos certos. 
O caminho da Legião não significou, diz sempre, 
que iria em busca de glórias ou de recompensas 
materiais. Embora tivesse motivos, ao fim de dois 
anos na Legião, para se considerar “galardoado” 
em função das lutas que enfrentou e das vitórias 
que ajudou seu regimento a alcançar.

Sempre imaginou viver na Legião Estrangeira, 
isso sim, como “caminho para ajudar o próximo”, 
coisa que, mais de perto, viu a Legião fazer em 
missões humanitárias em apoio a populações mi-
seráveis. Sensível às dores do próximo, em certas 
ocasiões testemunhou (e condenou) atos desuma-
nos praticados por alguns soldados acusados de 
trocar pratos de comida por sexo com jovens afri-
canas famintas. Eram pouco mais que crianças, as 
meninas. Naqueles momentos, explodia em Mu-
seka uma alma revolucionária, inconformada, es-
pírito abatido pela injustiça que de alguma forma 
testemunhara. E se perguntava: “Será que não é 
mais justo deixar que essa gente lute por ela mes-
ma, com suas rebeliões, por justiça social?”

O legionário Museka sempre usou a dúvida me-
tódica diante das realidades com que se defrontou. 
Assim como fez das vezes em que, com mais qua-
tro companheiros, fretava avião monomotor que 
levava o grupo à Espanha, relativamente próxima 
de Calvi. O pessoal ia em busca de prostitutas. 
Naquele país, a prostituição é legalizada. Rafael 
não entra em detalhes, apenas conta que ficava 
conversando com as moças, algumas brasileiras: 

“todas tinham histórias parecidas, de agressão, 
fome e abandono em suas casas”, diz.

Se nos dias da Legião ainda estava sob o im-
pério de convicções firmadas na mocidade – a 
ideia, por exemplo, de sexo apenas no casamento 

–, hoje vive uma relação estável com uma compa-
nheira mais velha: “Não tenho planos de me casar. 
Ela me ajuda bastante”.

PARAQUEDISMO
Museka não se mostrou, em tempo algum, en-

volvido com preocupações materiais, embora ga-
nhasse 1.800 euros por mês na Legião, um valor 
apreciável, se consideradas todas as despesas pa-
gas pela instituição, e que estava apenas no iní-
cio da carreira. Tinha contrato firmado para cinco 
anos de legionário. Ganhava 800 euros adicionais 
como gratificação por ser paraquedista.

— Eu quis mesmo foi testar meus limites, vai 
explicando Museka, enquanto enumera situações 
que o identificaram diferenciadamente no seu 
regimento de Paraquedistas: na fase de seleção, 
ficou em segundo lugar no seu grupo de 27 candi-

datos. E isso – garante – porque de início não tinha 
ainda a seu favor o domínio do francês no qual 
eram dadas as ordens de comando. Nunca fugiu 
de disputas de flexões na Legião e só se lembra 
de ter perdido em flexões com o peso do corpo 
suportado apenas por quatros dedos de cada mão 
(em lugar das mãos) para o seu amigo e treinador 
(em Curitiba), o soldado PMEP Luiz Tiago Falat.

Falat é um amigão: também descendente de 
ucranianos, com ele aprendeu “inúmeros” cami-
nhos da superação física, da corrida à natação, por 
exemplo, lutas, dentre outras técnicas físicas. Falat 
foi seu mestre essencial, com ele equipou-se de 
preparo físico para ser bem acolhido na Legião, 
não deixa de proclamar.

Meu olhar de repórter registra, impressionado, 
o que vi e Nancy Marchioro fotografou, a meu pe-
dido: Museka fez flexões com dois dedos de cada 
mão, algo que eu imaginaria impossível. Rafael ga-
rante que só ele e “alguns monges shaolins” fazem 
o número... Antes, me impressionara a exibição 
das flexões de Museka com quatro dedos de cada 
mão acompanhadas do bater de palmas, durante 
o movimento de subida do exercício. Refeito do 

“susto” provocado pela exibição, concluo que só 
alguém que parece ter um físico oriundo de DNA 
especial poderia ir tão longe assim.

Há momentos em que Rafael Museka se em-
polga, vai muito além dos exercícios. São aqueles 
em que é estimulado a falar de habilidades físi-
cas, de raciocínio rápido e pontaria certeira (“atiro 
com qualquer arma”), qualidades que colocou a 
serviço da Legião. E que o fizeram, em oito me-
ses como legionário, ser promovido a “caporal” 
(cabo), fato nada comum na corporação.

— Sou bom de tiro. A AT 4, lança míssil descar-
tável, trabalho bem com ela, explica, sem modés-
tia, com a mesma tranquilidade com que discorre 
sobre uma de suas especialidades. “Em 2013, em 
Kapissa, no Afeganistão, fui desarmador de minas 
terrestres, em apoio ao Regimento de Engenharia 
do Exército da França”.

POUCOS DETALHES
Em 2013, ano em que atuou no Afeganistão, 

Museka calcula que pelo menos sete mil legio-
nários estavam lá, apoiando forças americanas 
e francesas. “A barra pesada sempre era nossa”, 
explica, sem meias palavras, assim traduzindo o 
papel claramente reservado à Legião: atuar em 

“missões impossíveis”. Ou ditas impossíveis à mé-
dia dos combatentes.

Uma delas, lembra, foi aquela em que partici-
pou, na África, em 2012, de resgate de três jor-
nalistas. Quando chegaram ao local do cativeiro, 
conseguiram, depois de enfrentar os sequestrado-
res, libertar a jornalista. Os homens haviam sido 
mortos pelos terroristas.

— Quase não tínhamos informações prévias 
quanto às missões. Havia um clima de segredo 
que cedo aprendemos a respeitar como parte de 
nossa segurança pessoal. Não tomávamos conhe-
cimento dos locais em que combateríamos. Tínha-
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mos apenas um celular que conectava só com o 
comando legionário.

Houve outra missão que Museka considera 
inesquecível, e talvez tenha sido a mais perigosa 
que já enfrentou: ele e seus companheiros foram 
emboscados, encurralados entre dois prédios, na 
Argélia. Viu o fim da vida “bem de perto”. Mas 
levaram bem até o fim a missão: “Le cible est 
tombé” (o alvo foi atingido), comunicou, alivia-
do, ao fim do trabalho, ao seu comandante. No 
caso, o alvo era um esconderijo de terroristas e 
um depósito de armas.

Houve situações que ele apenas vagamente si-
tua “na Argélia”, marcadas que foram por enorme 
sigilo. Uma delas, por exemplo, significou levar 
com vida para o avião que esperava os legionários, 
um prisioneiro muito aguardado. Nunca soube, 
garante, de quem se tratava, apenas que era um 
homem de meia idade, europeu. Em outra, com 
não menos perigo, Museka e seu regimento tive-
ram de marchar, garante, cerca de 120 quilôme-
tros para chegar a um alvo físico, outro bunker.

PÁTRIA NOSTRA
Rafael renderia dias de rememorações, embora 

– reitero – ele não seja um entrevistado fácil. Resis-
te a responder certas perguntas. O que até enten-
do como parte do ethos desse moço muito espe-
cial, criado ouvindo e acompanhando as orações 
em voz alta do avô paterno – ditas em ucraniano –, 

frequentando as missas no acampamento, vivendo 
sob um clima de rigidez nos assentamentos, fruto 
das determinações do MST. Lá deve ter recebido 
algum tipo de doutrinação política, assunto que 
não aborda.

Quando fala do avô ucraniano, 86 anos, a 
quem pretende visitar “proximamente”, ele asso-
cia hoje o ancestral a certos companheiros eslavos 
com quem conviveu no regimento de paraquedis-
ta da Legião. Todos muito religiosos, recorda, e 
também bravos.

Um deles entrou em desforço físico com Rafael 
“ele estava batendo num legionário italiano, fraco”, 
explica, para sustentar: “Dei uma lição no russo”.

Esses eslavos, recorda Museka, estavam entre 
os mais religiosos dos legionários, não escondiam 
sua fé ortodoxa, forte, carregada de símbolos e ex-
pressões de fé visíveis. No entanto, por imposição 
da Legião, não podiam rezar em voz alta em outra 
língua que não o francês. Por isso Museka guarda 
o murmúrio de expressões russas, em orações di-
tas nos leitos, antes do grande silêncio da noite.

Nos alojamentos – quatro ou cinco soldados em 
cada peça – havia um responsável para cada es-
paço. Rafael, como cabo (caporal) respondia pelo 
seu alojamento. O que era algum sinal de autori-
dade – “isso até ajudou a recuperar no Regimento 
a imagem dos brasileiros, marcada pela passagem 
de um soldado carioca, expulso por tráfico de dro-
gas”, explica. Drogas eram absolutamente proibi-

das. Já cerveja fazia até parte do ritual com que, 
no regimento, comemoravam-se as promoções. 
Tal como aconteceu quando Rafael virou caporal: 
teve de beber 40 garrafas de cerveja, com todos os 
40 companheiros de tropa, em alguns dias. Cada 
garrafa tomada de uma só vez.

Durante o tempo de Legião, teve conta e cartão 
bancário. Era correntista do Crédit Agricole. Ao 
se desligar, rompendo o contrato que fizera de 
permanecer na Legião Estrangeira por cinco anos, 
teve que pagar multa, algo, convertido em reais, 
de R$ 127 mil.

Não se arrepende de nada. Faz poucas reticên-
cias, uma delas à cozinha, onde legionários co-
zinheiros não mostravam qualidades culinárias. E 
na qual estavam presentes muitos enlatados, bem 
ao contrário da alimentação natural com que fora 
criado. Num balanço final, até admitindo que po-
deria repetir tudo de novo, ele se despede vocali-
zando o moto Legio Pátria Nostra. Uma prova de 
filiação definitiva a uma ideia de combates heroi-
cos e ideais de fraternidade.
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Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

NÃO TROPECE NA LíNguA

Em março de 2000, quando começamos a divulgar pela internet a coluna Não Tropece na Língua, lançamos uma pergunta aos nossos leitores sobre o 
emprego das palavras site, sítio ou saite. Das opiniões que nos chegaram, aproveitamos algumas para dar início, em 2001, ao Fórum do Língua Brasil, espaço 
para manifestação pública que deixou de fazer parte do nosso trabalho um tempo depois.

SÍTIO, SITE OU SAITE

Ao decidir escrever “saites idiomáticos” num trabalho acadêmico que ela-
borei em 2004, resolvi compartilhar com todos os leitores da coluna minha 
opinião sobre o assunto, trazendo também para discussão algumas declara-
ções disponibilizadas no Fórum.

“Uma das questões mais polêmicas da atualidade refere-se ao 
uso, na forma original ou transliterada, de algumas expressões 
originalmente inglesas. Nota-se especialmente aquelas de uso em 
informática. Uma pergunta bem geral: qual o procedimento que 
devemos tomar: usar o vocábulo original estrangeiro ou o opcional 
em português, ainda que sujeitos a gozações? Uma pergunta es-
pecífica: sugere-se usar (como alternativa para site) saite ou sítio?” 
Fernando

“No meu entender, o termo mais apropriado seria ‘site’, que parece 
ser o mundialmente mais usado.” Joaquim

“Parabéns pelo sítio, site, saite de vocês. Minha opinião é que não 
há como evitar a globalização, inclusive da língua. E proibir isso de-
nota um falso patriotismo, e demagogia que não traz vantagem nenhu-
ma. Assim, sugiro o uso do termo inglês site, já que depois de tanto 
tempo de uso e costume dessa palavra, qualquer pessoa minimamente 
instruída saberia o significado, sem ser preciso recorrer a um dicioná-
rio.” Regina

A preferência nacional é pela palavra inglesa “site”, não há dúvida, que 
deveria ser grafada em itálico. No entanto, o grifo é pouquíssimo usado; o 
que habitualmente se vê é site em redondo, da mesma forma como se regis-

tram outras palavras estrangeiras já incorporadas à nossa língua: show, ma-
rketing, know-how, check-up etc.

“Dizer que há um procedimento específico é perigoso. Dicionários apor-
tuguesaram check-up (checape), mas a forma em inglês é largamente usada. 
Ainda não vi alguém dizer ‘lista de verificação’ para checklist, ou escrever 
chequelist. Mas football transformou-se em futebol. Depois futebol society 
virou futebol soçaite. Porém, drive de disquete, apesar de alguns afirmarem 
que há correspondente em português (acionador de disquete), continua sen-
do chamado de drive.

Gosto pessoal: eu sou simpático à iniciativa de um SITE de língua portu-
guesa empregar Sítio. Saite me parece estranho e site é o que eu vou conti-
nuar usando.” Patrick

“O Aurélio já nos traz a forma aportuguesada [site] e a população em geral 
está se acostumando com ela. É a melhor forma, sem dúvida!” Vitor

Vamos deixar claro: escrever site é usar o inglês. A palavra aportuguesada 
(isto é, escrita de acordo com as normas ortográficas do português) é saite. A 
discussão está boa mas acabou o espaço de hoje.
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R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
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com.br

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

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

Sua Biblioteca

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

PISCINAS
Nereu Mello de Souza e Yoshiro Akiyama

“Apresentamos aqui uma obra 
didática abrangendo a maioria das questões 

teóricas e práticas de água de piscinas. O livro 
representa uma experiência de mais de quinze 

anos sobre o assunto – água -, não apenas 
de piscinas, como no tratamento de águas 

industriais”, os autores.
Páginas: 118

Preço provável: 30,00

TODO 
DEKASSEGUI É 

UM URASHIMA TARO
Toshiro Akiyama

O presente livro está nascendo no Japão 
e tem por finalidade relatar as razões da 
imigração japonesa no Brasil há mais de 100 
anos. Os 188.000 imigrantes escolheram 
o em busca de um sonho. Seus ideais e a 
esperança por dias melhores ofuscaram o 
medo de deixar o Japão para se aventurar 
em uma longa viagem rumo a uma terra nova.
Nº Páginas: 110
Preço Loja Virtual: R$ 20,00

CRIAR O 
HÁBITO DE 

LER
A narrativa 
heroica na 

literatura 
juvenil

Maria Del Gallardo Samper e Isabel Romero 
Tavares

O livro reúne amplo material de apoio a 
professores de português no processo de 

criar o hábito da leitura em alunos do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio. Entre as 
obras trabalhadas encontram-se: A trilogia O 

Senhor dos Anéis (J. R. R. Tolkien); A série 
Harry Potter (J. K. Rowling) e a História sem 

Fim (Michael Ende). 
Páginas: 264

Preço Loja Virtual: R$ 43,80

FILOSOFIA DA RELIGIÃO
Jeffrey J. Jordan (org.)

As discussões a respeito da existência e da 
natureza de Deus têm sido um dos principais 
componentes da filosofia ocidental por mais 
de dois mil anos. Este livro oferece uma 
abrangente visão histórica deste campo 
fascinante. 
Páginas: 240
Preço Loja Virtual: R$ 49,50

LAMENTO 
DOS 

MORTOS
A psicologia 

depois de 
O Livro 

Vermelho 
de Jung

James Hillman, Sonu Shamdasani

O Lamento dos Mortos resulta dos diálogos 
de Sonu Shamdasani, historiador e editor do 
Livro Vermelho, com James Hillman, falecido 
em 2011, um dos grandes nomes da psicologia 
de C.G.Jung. Esses diálogos foram realizados 
para aprofundar as questões abordadas por 
Jung em seu Livro Vermelho.

Páginas: 248
Preço Loja Virtual: R$ 49,00

PENSAR BEM NOS FAZ BEM! – 4º vol.
Vivência familiar, vivência profissional, 

vivência intelectual, vivência moral
Mario Sergio Cortella

Apresenta temas bastante relevantes para 
o ser humano na busca pela construção de 
um indivíduo. Pode não parecer, mas todos 
têm uma ligação entre si. Como os volumes 
anteriores, o livro é baseado nas falas 
diárias do autor na rádio CBN e trazem o 
olhar da Filosofia sobre temas do quotidiano.

Páginas: 136
Preço Loja Virtual: R$ 25,00

AS CONSEQUÊNCIAS DA MODERNIDADE
Antony Giddens

Pai fundador da terceira via e reitor da London 
School of Economics, Giddens procura 
abranger o quadro geral da contemporanei-
dade. Contra a leitura pós-moderna da época 
atual, o sociólogo inglês desenvolve o que 
chama de "alta modernidade”.

Páginas: 180
Preço Loja Virtual: R$ 38,00

VALORES DA EDUCAÇÃO DOMINICANA
Para o uso inteligente da liberdade

Gabrielle Kelly e Kevin Sauders (orgs.)

Esta obra reúne um conjunto expressivo de 
reflexões de autores de vários países entre 
filósofos, educadores, formadores, teólogos, 
artistas, pregadores e professores para 
oferecer uma introdução às fontes e aos 
princípios da educação dominicana.

Páginas: 160
Preço Loja Virtual: R$ 45,00



15UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  NOVEMBRO 2015  |

Sua Biblioteca

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

15UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  NOVEMBRO 2015  |

Diretoria
de Ciência

e Tecnologia

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

Coordenador
de Obras Sociais

Reverendo Carlos Alberto Rodrigues 
Alves

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

PENSAMENTO 
COMUNICACIONAL 

BRASILEIRO
O legado das Ciências 

Humanas
Volume 3

José Marques de Melo/
Guilherme Moreira 
Fernandes (orgs.)

A novidade desta obra 
não está na emersão 
da Comunicação a partir 

das “ciências humanas”. A 
novidade está na segmentação e sistematização 
dos mais variados campos da progressão científica 
brasileira, em articulação com as principais correntes 
do pensamento europeu, nos espaços da sociologia, da 
psicologia, da antropologia etc.
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