
1UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  ABRIL 2017  |

A liberdade religiosa parece estar em perigo. Recentes atentados contra os cristãos 
coptas, no Egito, levantam novas discussões. A Rússia expulsa Testemunhas de Jeová. 
No Brasil, há registro de ações contra terreiros de Umbanda.
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

Uma invenção?
DEUS

RENÉ GIRARD, pensador católico francês (1923-2015), 
indagado sobre a realidade de Deus como uma invenção 
humana, prontamente respondeu pela negativa, com base 
em sua crença cristã e em sua epis-
temologia mimética. Não obstante, 
o que esta teoria do conhecimento 
quer dizer? Ora, justamente o fato de 
que tudo o que o ser humano com-
preende, é, no final, apenas uma 
abstração, tendo  por base, porém, 
suas condições primárias de emba-
samento.

Dessa forma, as invenções huma-
nas sofrem sempre um limite, aque-
le dos condicionamentos de suas 
afirmações, que resultam sempre 
atreladas à natureza das coisas, não 
impedindo, contudo, que nossa ima-
ginação a ultrapasse, construindo 
os mitos e as utopias. Assim, nossa 
criatividade mental sempre estaria 
condicionada a um mimetismo gno-
siológico criativo, fornecendo então 
um índice de veracidade razoável 
para as  nossas afirmações culturais.

Ora, aplicadas estas condições ao 
conceito de Deus, RENÉ GIRARD 
pôde sustentar sua negativa à ques-
tão tão crucial, lugar comum das ar-
gumentações de todos aqueles ateus 
por convicção ou movidos pelo de-
sejo de que Deus não exista. Sem 
dúvida, há argumentos fortes de natureza antropológica 
que nos asseguram a existência de um animismo primitivo 
já nas primeiras gerações humanas, que nos permitam afir-
mar uma universalidade de reações aos fenômenos como 
induzidos por uma ou mais divindades, o que a ciência 
posteriormente deu explicações naturais, não retirando, 
contudo, seu caráter inusitado como condicionante de 
uma realidade cósmica sui generis.

O conceito de Deus seria, pois, um pressuposto natural 
acessível à nossa inteligência, como argumentaram Platão, 
Aristóteles, Santo Anselmo, Santo Tomás de Aquino, Spi-
noza, Descartes e Leibniz, bastando apenas nosso assenti-
mento a uma situação única, esta de uma causa transcen-

dente a tudo o que existe.  Não obstante, verifica-se que a 
tendência moderna é minimizar este afastamento, enten-
dendo melhor que Deus é imanente ao Universo, causa 
sui dos milagres que observamos a nossa volta e que não 
são desprezíveis.

Outro problema interessante abor-
dado por RENÉ GIRARD é o do surgi-
mento histórico do sagrado, que para 
ele está sempre relacionado à violên-
cia, como forma de redimir a condi-
ção humana precária, única forma 
encontrada de superar a transgressão 
do viver (sic). Terá sempre que existir 
um bode expiatório para resgatar a 
condição humana, um sacrifício te-
lúrico que impeça a sociedade de se 
destruir, permitindo assim a existên-
cia ordenada da sociedade.

Desde o Antigo Testamento são 
comuns as manifestações de assassi-
natos cometidos com a intenção de 
pacificar os deuses insatisfeitos ou 
como formas de demonstração de fi-
delidade, como ocorreu no caso cé-
lebre de Abraão e seu filho Isack ou 
nos casos históricos de civilizações 
baseadas apenas nessas crenças, 
como os Incas e tantas outras.

Finalmente, não há que despre-
zar o argumento antropomórfico, 
o fato de que a evolução culminou 
até agora com a nossa presença viva 
no Universo, nossa espiritualidade e 
nossos valores. Ora, tal arrumação 

é muito original para ser considerada apenas como um 
acaso, ressaltando a necessidade de um Guia que pudesse 
fazer o caos da matéria se transformar em cosmo organiza-
do. Deus não é, portanto, uma hipótese inventada.

“Seria desejável que 
voltássemos a uma concepção 
de Deus mais modesta, menos 
dogmática e, de preferência, 
mais simples” (Deus: Uma 
invenção? -René Girard)

LIBERDADE RELIGIOSA?
É só dar uma olhada nos noticiários de jornais (impres-

sos ou eletrônicos) para vermos um aumento preocupante 
de ações contra a liberdade religiosa. Uma situação que 
não isenta nações, nem etnias, ou fé. Nos Estados Unidos, 
nos últimos dez anos, houve discussão acirrada, quando o 
govneo tentou impor aos hospitais religiosos a prática do 
aborto. No Brasil, depredação e vandalismo aos terreiros 
de Umbanda se tornaram corriqueiros. Até a afronta aos 
católicos por extremistas que quebram estatuas de santos 
impunemente.

Os Europeus, cada vez mais secularizada, são obrigados 
a engolir princípios ateus e agnósticos. Fatos que ocorrem 
nas escolas e até nas empresas onde cristãos buscam tra-
balho.

No Oriente Médio, as mais variadas tendências islâmicas 
pressionam e perseguem cristãos. Alguns mais restritos, 
outros um pouco mais tolerantes. Nota-se, no entanto, que 
onde os cristãos alcançam maior poder também perseguem 
cristãos. Na França, uso do véu islâmico [é proibido. Justa-
mente no país onde nasceu o princípio da liberdade religio-
sa iluminista surgiu.

Mas o mais chocante são as ações do Estado Islâmico. 
Sua violência sem limites tem aterrorizado o mundo. Essa 
foi a repercussão dos atentados ocorridos no dia 9 de abril, 
no Egito, contra igrejas dos cristãos coptas. Justamente 
após o anúncio que no fim do mês o papa Francisco visita-
ria o país. Um grupo extremista, que controla o deserto do 
Sinai, o ISIS (braço de ação do Estado Islâmico no Egito) 
ter divulgado que o Papa sofreria um atentado, se fizesse 
essa visita.

Mas os coptas não sofrem só perseguição os extremis-
tas. Nos últimos anos, eles foram perdendo seus bens e 
reduzidos a catadores de lixo. Suas reivindicações contra 
atentados têm sido sistematicamente ignoradas pela polí-
cia, apesar da promessa de proteção do Estado.

Esse é um tema para reflexão e discussão.
Nosso conselheiro do Instituto Ciência e Fé de Curitiba, 

Evaristo Eduardo de Miranda, por sua vez apresenta re-
sultado do levantamento agrícola do país. Uma surpresa: 
quem preserva o meio ambiente é o agricultor, não o gover-
no ou outras entidades.

Roberto Romano traz a preocupação de envolvimento 
dos juízes com a política; Carlos Alberto Di Franco argu-
menta que a democracia brasileira existe graças aos jor-
nais. Antonio Celso Mendes comenta pensamento de René 
Girard, que pôs em discussão se Deus é invenção humana, 
e Leandro Karnal sugere que entremos nos pensamentos 
de Jesus, na última semana, que terminou em sua crucifi-
cação.

Isso e mais esse número tem para seus leitores.

ODAILSON ELMAR SPADA
editor
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Às vezes derivo para um viés político 
nesta coluna que originalmente tem uma 
preocupação com qualidade de vida e saú-
de. Quando isto se dá, é muito mais por 
indignação do que por vontade própria, 
ainda que, é inegável, a política interfira na 
nossa qualidade de vida. Mas não deixa de 
ser uma ousadia de minha parte.

Há muito tempo trago uma inquietação 
no tocante aos financiamentos de campa-
nha política. Acho que essa inquietação é 
a mesma de todas as outras pessoas, e pode 
ser traduzida por uma única questão:  Por 
que, raios, existem as doações para as cam-
panhas políticas?

Você que lê este artigo no momento, 
pare e pense: Quanto e para quem você já 
doou em campanhas políticas? Com raríssi-
mas exceções, um ou outro ajudou um pa-
rente próximo, talvez quando esse incau-
to se aventurou em alguma  eleição. Para 
depender da sua ajuda, provavelmente seu 
parente tentou uma vaga como vereador. 
Porquê afirmo isso sem medo de errar? 
Porque de  deputado estadual em diante, 
entra em campo um  lobby de  empresas 
que mantém “negócios” com governos  e a 
partir daí os interesses ficam mega, e nestes 
casos, meu querido cara pálida, você é car-
ta fora do baralho e suas merrecas suadas 
não representam nada.

Acompanhando as prestações de contas 
dos políticos e seus partidos, já percebe-
ram as cifras? Fazem sentido? Através dos 
salários jamais recuperariam o investido. E 

olha que os horários de tv e rádio são gra-
tuitos. E o que cobram os Joãos Santanas 
da vida pela  indústria marqueteira? Aonde 
vamos parar?

Vamos ampliar essa discussão? Já  vi em 
alguns carros um adesivo que diz “Política 
não deveria ser profissão”. Sou totalmen-
te contra essa proposta, inclusive propon-
do o inverso, ou seja, a profissionalização 
dos políticos, bem formados e informados. 
Como? Da maneira lógica, graduando-se. 
Por exemplo: Sou médico. Não foi através 
de campanha que tive certo número de 
votos e que me elegeram médico. Como 
também não é assim que as pessoas se tor-
nam advogados, jornalistas, engenheiros, 
professores, etc.

Deveríamos pensar na criação da profis-
são  de político, com curso dentro das Uni-
versidades. Cursinho, vestibular e banco uni-
versitário! Teria que ser uma formação em 
nível superior. Isso é de uma necessidade tão 
premente que me espanto com a paternidade 
da ideia. Se é que já não tenha havido al-
guma proposição neste sentido, e neste caso, 
me desculpo pela ignorância e pretensão. 
Fato é que nunca ouvi nada a respeito.

Somos representados pelo Zé do suco, 
pelo João do posto ou pelo Antonio da far-
mácia.  Absolutamente nada contra qual-
quer um deles ou quem quer que seja, mas 
que formação eles tem para o exercício 
da representatividade de pessoas. Temos 
casos de semiletrados, que se vangloriam 
disso, inclusive. Que descaso é esse com a 
formação de quem pretende representar as 
pessoas em todos os níveis??

Chegamos a um ponto da política que 
o sistema ruiu. É o fim da linha. Com o 
advento da Lava jato não sobrará quase 
ninguém. Raríssimas e honrosas  serão as 
exceções.

O “modus operandi” da classe política 
é o que vemos estabelecido de há muito, 
ou seja, é o toma lá dá cá. A obra só sai 
se for superfaturada para que haja dinheiro 
para todos os envolvidos, e assim, vão se-
torizando  e montando as quadrilhas. Mo-
dernas capitanias hereditárias, que estão 
tendo o mesmo destino que aquelas.

Tem de  haver um corte profundo na pró-
pria carne neste momento. Ninguém mais 
suporta o ponto em que tudo isso chegou. 
O barulho foi feito, as ruas foram tomadas 
e os protestos já aconteceram, dos últimos 
quatro presidentes, dois saíram pelo impe-
achment. Alguém quer prova mais cabal da 
falência do sistema político vigente?

Preocupa-me muito a sequência dos 
fatos, pois se não houver punições exem-
plares e a mudança radical desse sistema, 
as ruas se esvaziarão, as vozes se calarão, 
pois ficarão perplexas, indignadas em seu 
grau extremo e se recolherão no mais pro-

fundo silêncio da dor, da desilusão e da 
incredulidade. A partir daí , meus amigos, 
só mesmo a providência Divina para  orga-
nizar o caos.

As ações devem ser realizadas agora, 
pois temos todas as possibilidades judiciais 
superiores fortalecidas, estas se mostrando 
céleres em suas ações, manterão a chama 
acesa e o grito do povo continuará ecoan-
do. Ao contrário disso, o grito ficará na gar-
ganta e as lágrimas no rosto. Nesse ponto 
vale lembrar Martin Luther King, “O que 
me preocupa não é o grito dos maus, é o 
silêncio dos bons”.

Ou profissionalizamos nossos políticos 
exigindo deles toda a formação   que é exigi-
da de todas as outras  profissões, ou eles per-
petuam o caos e mantém seu “status quo”.

* EDMILSON MARIO FABBRI é 
clínico e cirurgião geral, dirige a 
Stressclin - Cílcina de Preven-
ção e Tratamento dp Stress, é 
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POLÍTICA
uma arte desacreditada
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A discussão sobre liberdade religiosa 
pegou fogo nos Estados Unidos na última 
década. Tentativas de obrigar hospitais re-
ligiosos a fazerem abortos e oferecerem an-
ticoncepcionais, projetos de lei para forçar 
orfanatos religiosos a oferecerem em ado-
ção crianças para casais de mesmo sexo 
e ações para impedir judeus de matarem 
galinhas no Yom Kippur foram algumas 
das tentativas de restringir a liberdade de 
atuação de religiosos no espaço público. O 
Judiciário americano barrou a maior parte 
delas. No Brasil, porém, a temperatura des-
sa discussão está aumentando, como mos-
tram alguns relatórios internacionais, e es-
tudiosos veem no próprio Poder Judiciário 
o maior perigo para a liberdade religiosa 
no país.

Marcelo Azevedo, advogado e doutor 
em Direito pela PUC-SP, é estudioso do 
tema e um dos que veem na postura do 
Supremo Tribunal Federal (STF) uma ame-
aça à liberdade religiosa no Brasil. “O 
papel iluminista da Suprema Corte, que 
alguns ministros defendem, é uma burla à 
democracia e, talvez, o maior perigoso à 
liberdade religiosa no Brasil”, afirma. Aze-
vedo refere-se à compreensão equivocada 
de que o Estado brasileiro, por ser laico, 
deve banir as religiões da esfera pública, 
relegando a experiência espiritual à es-
fera privada. “A Constituição reconhece, 
prestigia e protege a dimensão espiritual, 
porque entende que religião é indispen-
sável para a formação integral da pessoa 
humana”, resume.

Azevedo destaca que, para entender a 
proteção constitucional à liberdade reli-
giosa, é preciso enxergar essa opção do 

constituinte no âmbito de uma tradição 
mais ampla. “A Constituição federal con-
sagra a visão de que existem duas ordens 
autônomas, independentes e soberanas, a 
ordem temporal e a ordem espiritual. Se-
gundo esta ótica, o Estado não deve in-
terferir na ordem espiritual”, resume. Isso 
significa, na prática, que o rito, a doutrina, 
a auto compreensão e a auto-organização 
de cada religião são imunes à ação do Es-
tado.

Azevedo pondera que, em matéria re-
ligiosa, não existe uma visão neutra que 
possa ser a pedra de toque das demais. 
Ateus e agnósticos têm sua liberdade de 
não crer protegida pelo ordenamento ju-
rídico, mas sua compreensão sobre os te-
mas públicos não tem prioridade sobre as 
demais. “Eu falo como católico, baseado 
na doutrina da Igreja, mas há problemas 
sérios também para religiões minoritárias”, 
completa. A imunidades de rito, doutrina, 
auto compreensão e auto-organização de 
que a ordem espiritual goza frente ao Es-
tado valem para todas as manifestações 
religiosas.

AMEAÇAS À LIBERDADE RELIGIOSA
Em matéria de perseguição religiosa, o 

Brasil pode não ser a China ou o Irã, mas 
tampouco é o país da cordialidade. O re-
latório “Últimas Tendências em Restrições 
e Hostilidades Religiosas”, publicado pelo 
PewResearch Center em 2015, com base 
em dados coletados de 198 países até 2013, 
mostrou que, embora o Brasil possua pou-
cas restrições estatais à liberdade religiosa, 
figurava na lista de países onde um alto ní-
vel de violência e intimidação limitam as 
práticas religiosas no dia-a-dia. Todos os 
nossos vizinhos latino-americanos estavam 
em melhor situação.

DEBATE JURÍDICO

Liberdade 
religiosa enfrenta 
constante 
ameaça

Em matéria de perseguição religiosa, o Brasil pode 
não ser a China ou o Irã, mas tampouco é o país da 

cordialidade

Renan Barbosa (*)

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantin-
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas enti-
dades civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de con-
vicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 
todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o fun-
cionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência 
ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos 
que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, en-
tendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica 

Em 2015 o mapa mostrava 50 países onde a prática da intolerância religiosa era comum. Hoje o extremismo e o fundamentalismo leva a perseguição a outras regiões.

NO BRASIL

CONHEÇA
Dispositivos constitucionais que protegem
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Os dados brutos referentes ao ano de 
2014 colocam o Brasil na categoria “mo-
derada” de violência e intimidação, mas 
o país continua no limiar do alto risco. 
As principais ocorrências detectadas pelo 
estudo, no tocante à convivência inter-
religiosa no Brasil, referem-se a crimes, 
intimidações e assédios, a danos à pro-
priedade privada, à violência entre grupos 
sociais e à mudança forçada de residên-
cia, todos motivados por ódio ou viés reli-
gioso; à tentativa de silenciamento de al-
gumas religiões por outras; e à ocorrência 
de violência com a finalidade de aplicar 
normas religiosas.

O último relatório internacional sobre 
liberdade da Fundação “Ajuda à Igreja 
que Sofre”, publicado em 2016, identifica 
ocorrências semelhantes. De acordo o es-
tudo, entre 2011 e 2014, o Disque 100 da 
Assessoria de Diversidade Religiosa e Di-
reitos Humanos registrou 543 denúncias 
de violações. Dos 216 em que houve re-
gistro da religião da vítima, 35% eram do 
candomblé e umbanda, 27% eram evan-
gélicos, 12% espíritas, 10% católicos, 4% 
ateus, 3% judeus, 2% muçulmanos e 7% 
de outras religiões. Dos casos em que foi 
possível uma identificação do agressor, 
86% eram evangélicos ou evangélicos 
pentecostais. As agressões mais comuns 
são violações de terreiros, perseguições 
a pessoas paramentadas e profanação de 
símbolos católicos.

Azevedo ressalta, dentre três grandes 
ameaças à liberdade religiosa no Brasil, 
justamente as ofensas de caráter sim-
bólico, como a ridicularização da fé na 
esfera pública e profanação de imagens, 
objetos e ritos. Segundo Azevedo, uma 
resposta possível a essas situações é a 
tutela penal do artigo 208 do Código Pe-
nal, que prevê o crime de ultraje a cul-
to, e a responsabilidade civil por danos 
morais.

As outras duas grandes ameaças, na 
visão de Azevedo, rondam como um es-
pectro um Brasil cujo Judiciário é crescen-
temente ativista. Elas ainda não aparecem 
nos relatórios internacionais, uma vez que 
estes se concentram nas garantias formais 
que constam na legislação dos Estados 
quando os pesquisadores mensuram res-
trições estatais à liberdade religiosa. O 
advogado é claro ao iluminar esses espec-
tros: a indevida intromissão do Estado na 
esfera espiritual, como nas recentes tenta-
tivas de criminalização da homofobia; e 
a ameaça de vedação da participação de 
cristãos e das Igrejas na discussão pública, 
restringido a experiência religiosa à vida 
privada.

PROTEÇÃO JURÍDICA 
À LIBERDADE RELIGIOSA

Curiosamente, a expressão “liberdade 
religiosa” não está na Constituição de 1988, 
mas isso não significa que o Brasil não a 
proteja. Jayme Weingartner, desembarga-
dor do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul (TJ-RS), escreveu sua tese de dou-
torado sobre o tema. “A partir de todos os 
dispositivos textuais [ver box] sobre o tema 

é que se caracteriza, no direito brasileiro, o 
que tenho chamado de ‘liberdade religiosa 
como um todo’, que tem mais de oitenta 
posições jurídicas, entre direitos subjetivos 
de particulares, de instituições religiosas e 
princípios e garantias institucionais”, resu-
me Weingartner.

O desembargador exemplifica que, en-
tre os direitos das pessoas físicas protegi-
dos pelo direito geral de liberdade religiosa 
estão, a liberdade de escolher livremente 
as próprias crenças, a liberdade de atuar 
segundo a crença escolhida, a liberdade de 
professar a própria crença, a liberdade de 
proselitismo, o direito a educar os próprios 
filhos em coerência com as convicções re-
ligiosas, o direito à objeção de consciên-
cia, entre. Entre os direitos subjetivos das 
confissões religiosas, Weingartner lembra 
os direitos de autodeterminação, auto-
organização, de autofinanciamento e de 
exercer suas funções religiosas e de culto 
sem interferência do Estado.

As garantias institucionais da liberdade 
religiosa, que são a dimensão objetiva da 
liberdade religiosa, compreendem, entre 
outros princípios destacados por Weingar-
tner, a separação entre as confissões reli-
giosas e a estrutura político-administrativa 
do Estado, que garante a liberdade de atu-
ação das Igrejas; a não confessionalidade, 
que significa que o Estado não pode adotar 
qualquer religião nem deve se posicionar 
sobre questões religiosas; e o pluralismo, 
que garante que o espaço público esteja 
aberto a diversas formas de manifestação 
religiosa.

Nem tudo, porém, está resolvido no 
Judiciário. O desembargador lembra que 
estão pendentes de julgamento no STF a 
previsão de ensino religioso nas escolas 
públicas, na Concordata de 2008 entre o 
Brasil e a Santa Sé, e a possibilidade de 
sacrifício ritual de animais por religiões de 
matriz africana e por ramos do judaísmo e 
do islamismo. Também há ações no STF, 
ainda sem decisão definitiva, questionan-
do a existência de feriados religiosos e o 
limite da acomodação entre das crenças 
religiosas e as exigências de concursos 
públicos.

O advogado Sandro Mansur, membro 
da Comissão de Liberdade Religiosa da 
OAB do Paraná, ressalva que nem todas 
as questões envolvendo liberdade religiosa 
já chegaram ao Poder Judiciário. É muito 
comum, segundo Mansur, que as disputas 
sejam mediadas e resolvidas antes de se-
rem judicializadas. Por isso, ainda há pou-
cas decisões dos tribunais superiores sobre 
o tema e ainda menos clareza sobre como 
um STF cada vez mais ativista julgaria ca-
sos como estes.

(*) RENAN BARBOSA é 
Jornalista. Formando em Direito 
pela USP. Foi pesquisador da 
FAPESP e professor de História 
e de Filosofia. Hoje na Gazeta 
do Povo

Em 2015 o mapa mostrava 50 países onde a prática da intolerância religiosa era comum. Hoje o extremismo e o fundamentalismo leva a perseguição a outras regiões.

ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.
§ 2º As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 
tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:
b) templos de qualquer culto;

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais 
e regionais.

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horá-
rios normais das escolas públicas de ensino fundamental.

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser diri-
gidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filan-
trópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas 
atividades.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

A LEI
a “liberdade religiosa como um todo”.
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Durante a chamada Primavera Árabe, ce-
nas de cristãos e muçulmanos protestando 
juntos no Cairo, a capital do Egito, e se prote-
gendo mutuamente das forças de segurança, 
causaram comoção no mundo. A esperança 
daqueles dias de 2011 há muito se tornou 
uma lembrança saudosa para quase todos 
os egípcios, mas as minorias, entre as quais 
os cristãos coptas são a mais numerosa, so-
frem de maneira desproporcional. Seis anos 
depois do levante contra Hosni Mubarak, a 
comunidade copta é vítima de níveis de vio-
lência sem precedentes em sua história.

No Domingo de Ramos (9 de abril), uma 
das datas preparatórias para a Páscoa cris-
tã, os coptas sofreram um ataque de grande 
repercussão. A igreja de São Jorge, em Tan-
ta (100 km ao norte do Cairo), e a catedral 
de São Marcos, em Alexandria, foram alvo 
de ataques simultâneos, que deixaram 44 
mortos e centenas de feridos.

O atentado terrorista foi reivindicado 
pelo Estado Islâmico. Ativo na Península 
do Sinai, o ISIS, como também é conhecido 
o grupo, age no Egito da mesma forma que 
faz na Síria e no Iraque. Ataca o governo, 
mas também as minorias religiosas.

O atentado provocou condenações in-
ternacionais, em especial no Ocidente. Há 
pouco, entretanto, que europeus e norte-
americanos podem fazer pelos cristãos 
egípcios enquanto sua política externa 
apoiar o autoritarismo no Oriente Médio.

A igreja copta, uma denominação da or-
todoxia oriental que teria sido fundada pelo 
apóstolo Marcos, existe desde o século I. 
Essa comunidade cristã, que hoje compõe 
cerca de 10% da população egípcia, sobre-
viveu ao Império Bizantino, à conquista mu-
çulmana do que hoje é o Egito e experimen-
tou seu momento mais próspero durante a 
dinastia de Muhammad Ali (18051952), na 
qual o Egito moderno foi fundado.

No século XIX e na primeira metade do 
século XX, os coptas exerceram papéis de 
destaque na política e na sociedade egípcias. 
Era um período no qual o cristianismo e o islã 
conviviam de forma harmoniosa. No levante 
nacionalista contra o Império Britânico, em 
1919, por exemplo, imãs oraram em igrejas e 
padres realizaram celebrações em mesquitas, 
em uma prova de solidariedade local contra 

os invasores. Os ventos mudaram quando a 
monarquia foi derrubada no golpe que levou 
Gamal Abdel Nasser ao poder. A partir de 
1952, os coptas foram marginalizados pelo 
Estado, uma situação que se agravou em 
1970, quando o pan-arabista Nasser foi subs-
tituído por Anwar al-Sadat.

A ascensão de Sadat coincidiu com o 
empoderamento dos islamistas, os adeptos 
do islã político, uma ideologia segundo a 
qual o islã pode e deve resolver todos os 
problemas da sociedade. A intenção de 
Sadat era fortalecer os religiosos para con-
trapor o peso dos socialistas apoiadores de 
Nasser. Esta política, associada ao ganho 
de poder político e econômico por parte da 
Arábia Saudita naquele período, e ao inter-
câmbio entre islamistas sauditas e egípcios, 
foi uma das molas propulsoras da radicali-
zação do islã no Oriente Médio.

COPTAS: ALVO
O Egito foi um dos países que mais so-

freu com a radicalização e os coptas, em 
particular, se tornaram um alvo primor-
dial. Com Hosni Mubarak (19812011), o 
Egito se transformou no principal exemplo 
do processo que Peter Demant chama de 
“acomodação de determinadas exigências 
das populações e dos islamistas por meio 
de uma democratização limitada”.

Pressionado por forças políticas e so-
ciais radicalizadas, o governo cede a extre-
mistas religiosos em assuntos que são caros 
a esses (como por exemplo a forma de lidar 
com uma minoria religiosa) para manter o 
controle sobre a sociedade. Este é um pro-
cesso comum em todo o Oriente Médio.

Partidos políticos, sindicatos, entidades 
estudantis e outras associações são fracas 
ou não existem. As mesquitas, entretanto, 
estão sempre disponíveis e muitas vezes li-
deradas por radicais.

Este ciclo de autoritarismo e radicaliza-
ção religiosa provoca o crescimento e a le-
gitimação de uma tendência fundamenta-
lista, que gera uma “islamização rastejante 
da sociedade, cuja tendência política é an-
tidemocrática ou pelo menos antiliberal”, 
como também afirma Demant. É o caldo 
político, social e cultural no qual viceja o 
jihadismo. É de onde o Estado Islâmico re-
tira suas forças, ao se postar como único e 
legítimo defensor dos muçulmanos contra 
os regimes autoritários e "infiéis" de Sissi.

Em um contexto no qual a força domi-
nante é o Estado autoritário e em que a 
principal contestação vem do islã político 
(islamismo), a única escolha dos coptas é 
buscar alguma proteção no Estado, ainda 
que este seja o promotor de uma discri-
minação sistemática que gere em muitos 
cristãos a sensação de serem cidadãos de 
segunda classe. Esta complexa realidade fi-
cou evidente após a Primavera Árabe.

A abertura política pós-Mubarak catapul-
tou a Irmandade Muçulmana e os salafistas 

(ambos islamistas, de diferentes vertentes) 
para um papel de proeminência na política 
egípcia. Em 2013, após um ano de presidên-
cia da Irmandade Muçulmana, veio o golpe 
liderado por Abdel Fattah al-Sissi. Muitos 
coptas apoiaram a nova ditadura.

Quase quatro anos depois, o apoio min-
guou. Parte significativa da atuação de Sissi 
é perseguir o islã político em todas as suas 
formas, onde for possível. Em um único dia 
de agosto de 2013, seu regime assassinou 
cerca de mil irmãos muçulmanos a luz do 
dia, no Cairo, em uma carnificina compará-
vel ao Massacre da Praça da Paz Celestial, 
em Pequim, em 1989. Ações como essa 
exacerbaram a violência sectária no Egito, 
ampliando a vulnerabilidade da comuni-
dade copta, uma vez que o Estado, preocu-
pado em garantir a existência do regime, é 
incapaz de proteger seus cidadãos.

IGREJAS VANDALIZADAS
Desde 2013, inúmeras igrejas foram van-

dalizadas, mas as comunidades cristãs não 
receberam autorização para repará-los. O 
Estado prometeu se responsabilizar por isso, 
mas jamais levou a promessa a cabo. Muitos 
templos seguem em ruínas e os coptas tam-
bém não conseguem erguer novas igrejas.

O processo de autorização é burocrático 
a ponto de, na prática, inviabilizar o surgi-
mento de novos templos cristãos. Uma nova 
lei aprovada no governo Sissi deveria corri-
gir isso, mas acabou dando ainda mais poder 
para o Estado gerir a comunidade copta.

A violência estatal contra a religião se 
junta aos ataques aos fiéis. Em 2016, alguns 
episódios aterradores atingiram a comuni-
dade copta. Em maio, uma mulher cristã 
de 70 anos cujo filho era "acusado" de ter 
relacionamento com uma muçulmana foi 
despida e arrastada pela rua de Minya.

No mês seguinte, famílias cristãs foram 
atacadas, um jardim da infância foi incen-
diado e um padre foi assassinado. Em ju-
lho, uma freira e um farmacêutico coptas 
foram assassinados. Em novembro, uma 
vila cristã foi atacada por uma gangue de 
2 mil pessoas após a notícia de que uma 
residência funcionaria improvisadamente 
como templo religioso.

Todos esses episódios acirraram os âni-
mos da comunidade copta, que tem reali-
zado inúmeros protestos contra o regime. 
Ocorre que o Egito tem hoje uma das di-
taduras mais draconianas do mundo, que 

reprime a liberdade de expressão e reunião 
de maneira contumaz. O governo teme sua 
própria população e, dessa forma, os cop-
tas, como o restante dos egípcios, têm pou-
cas formas de manifestar sua indignação.

AGRAVANTES
Há ainda dois agravantes importantes. O 

primeiro é que a cúpula da igreja copta é cada 
vez mais vista com suspeição pela própria co-
munidade. O papa Tawadros II é um ferrenho 
apoiador de Sissi, mas suas ações e declara-
ções não escondem a clivagem existente entre 
o establishment religioso e a massa.

O segundo complicador é a própria pos-
tura de Sissi. O ditador vende a si mesmo 
como um campeão do nacionalismo egíp-
cio, protetor de muçulmanos e cristãos. 
Seus atos são, no entanto, meramente sim-
bólicos. Sissi condena a violência contra os 
cristãos e, em janeiro de 2015, se tornou 
o primeiro presidente do Egito desde 1952 
a participar da celebração do Natal copta, 
festejado em 7 de janeiro.

Na prática, seu regime continua incapaz 
de proteger os coptas, mantém a margina-
lização da comunidade e impede manifes-
tações por mudanças. Sua "solução" para o 
ataque do Domingo de Ramos foi restabe-
lecer o Estado de Emergência, que no Egito 
é sinônimo de ainda mais repressão contra 
toda a população.

De Washington, o presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, que recebeu 
Sissi na Casa Branca na semana passada, 
condenou o ataque. E disse ter "grande 
confiança de que o presidente Sissi vai 
lidar com a situação corretamente". Não 
vai. Sissi continuará sendo um bastião do 
autoritarismo que, em combinação com 
invasões estrangeiras e com o radicalis-
mo religioso, transforma o Oriente Médio 
em um caldeirão prestes a explodir, como 
comprova a existência do Estado Islâmico. 
É uma situação que penaliza a todos, espe-
cialmente os coptas.

Não há luz no fim do 
túnel para os cristãos 
coptas no Egito
Por mais brutais que 
sejam, os ataques do 
Estado Islâmico em 
Alexandria e Tanta são 
apenas uma amostra da 
situação dramática dos 
coptas

José Antonio Lima (*)

Igreja copta de Tanta depois da explosão.
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(*) JOSé ANTONIO LIMA, edi-
tor Geral do site CartaCapital.
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O Supremo Tribunal da Rússia proibiu 
na quinta-feira, dia 20/04, as atividades das 
Testemunhas de Jeová. A corte aceitou um 
requerimento do Ministério da Justiça para 
que a organização religiosa fosse conside-
rada um grupo extremista.

O tribunal ordenou a suspensão deste 
tipo de culto e o encerramento imediato 
das atividades da sede central do grupo e 
das suas 395 filiais na Rússia, e a confisca-
ção das respectivas propriedades.

"A organização religiosa Testemunhas 
de Jeová mostra indícios de extremismo. 
Representa uma ameaça para nossos cida-

dãos, a ordem pública e a segurança da so-
ciedade", afirmou Svetlana Borisova, repre-
sentante do Ministério da Justiça, durante a 
audiência do Supremo.

Borisova alegou que a organização pro-
pagou literatura incluída na lista de publi-
cações extremistas e disse que a proibição 
das transfusões de sangue por seus segui-
dores ameaça a vida das pessoas, além de 
violar leis de saúde do país.

As Testemunhas de Jeová afirmaram que 
as acusações da Justiça são falsas, gratuitas 
e caluniosas. A organização religiosa re-
pudiou a decisão do Supremo e disse que 

r e c o r r e r á 
ao Tribunal 
E u r o p e u 
de Direitos 
Humanos.

Há vá-
rios meses, 
r ep re sen -
tantes da 
o rgan iza -
ção denun-

ciam perseguição por parte das autoridades 
russas, às quais acusam de usar falsos de-
poimentos para atingi-la.

O grupo foi proibido ainda de distribuir 
literatura que supostamente violaria as leis 
antiterrorismo em vigor no país.

O porta-voz das Testemunhas de Jeo-
vá na Rússia, Ivan Belenko, afirmou que a 
decisão das autoridades russas privará do 
direito à liberdade de culto os 175 mil se-
guidores que a organização tem no país.

O combate ao grupo religioso conta 
com o apoio do presidente da associação 
russa para o Estudo de Religiões e Seitas, 
Alexandr Dvorkin, que considera as Teste-
munhas uma seita que giraria em torno de 
seu próprio mundo, se isolando do resto da 

sociedade.
Dvorkin também criticou e tachou como 

seitas os Mórmons e a Igreja da Cientolo-
gia, proibida pela Justiça russa em novem-
bro de 2015.

A campanha contra essas crenças coin-
cide com um aumento sem precedentes 
da religiosidade entre os russos, embora 
menos de 10% dos cidadãos compareçam 
regularmente a cultos.

A organização de direitos humanos Hu-
man Rights Watch (HRW) criticou a deci-
são do Supremo Tribunal e afirmou que a 
proibição é um golpe contra a liberdade 
religiosa.

(*) Fonte: Deutsche Welle/CN/efe/lusa/ap

QUEM SÃO OS COPTAS, OS CRISTÃOS ATACADOS NO EGITO?
Diogo Bercito (*)

Explosões mataram dezenas de pessoas em duas igrejas egípcias du-
rante as celebrações de Domingo de Ramos (9). Foram mais de cem feri-
dos, em ações reivindicadas pela organização terrorista Estado Islâmico 
— um preocupante episódio semanas antes da visita do papa Francisco.

Os cristãos egípcios, conhecidos como coptas, são uma minoria no 
país. Falantes de uma língua que remonta aos tempos dos faraós, eles 
correspondem a 10% de uma população de 90 milhões. Os ataques con-
tra seus locais de culto têm se intensificado. É um grupo também econo-
micamente marginalizado, que concentra, por exemplo, uma comunida-
de de catadores de lixo no Cairo.

A precariedade da situação quase não deixa antever que esse grupo 
foi, nos primeiros séculos da era cristã, um de seus centros religiosos. A 
ideia de monges se isolarem em desertos foi criada ali e seus teólogos 
ajudaram a definir os rumos dessa crença em diversos de seus concí-
lios. A importância do cristianismo egípcio é bem descrita pelo romance 
“Azazel”, publicado no Brasil em 2015.

É um episódio tão importante da história desse país que ainda hoje 
coptas costumam dizer que são herdeiros dos verdadeiros egípcios. O 
próprio nome “copta” está relacionado a “egípcio”, na origem dos termos 
em grego. O cristianismo remonta ali, segundo a narrativa tradicional, à 
presença de São Marcos em Alexandria em 50 d.C. Seu declínio data do 
século 7 e das conquistas árabes.

Hoje a população copta se concentra no centro e no sul do Egito e é, 
em sua maioria, ortodoxa. A sede desse ramo está em Alexandria e seu 
patriarca é Tawadros — escolhido em 2012 quando seu nome foi sortea-
do dentro de um cálice. Outra parte desses fiéis é católica e protestante.

Houve uma série de ataques contra essa comunidade desde o golpe 
de Estado que removeu o islamita Mohammed Mursi do poder em 2013. 
Tawadros apoiou o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, na manobra. 
Radicais, portanto, culpam cristãos por ter tido parte na derrubada.

A situação foi agravada pelo surgimento da organização terrorista Esta-
do Islâmico, que tem um importante braço no norte do deserto do Sinai. 
Com base em uma interpretação radical do Alcorão, essa facção consi-
dera cristãos como infiéis e defende sua conversão obrigatória ou morte.

(*) Diogo Bercito é jornalista, produz blog sobre o Oriente Médio (Orientalíssimo). O 
repórter foi correspondente da Folha de SP em Jerusalém e é mestre em estudos ára-
bes pela Universidad Autónoma de Madrid.

Rússia proíbe atividades 
de Testemunhas de Jeová
Supremo Tribunal classifica grupo religioso como 
organização terrorista, determina sua suspensão 
imediata e o confisco de suas propriedades. ONG 
Human Rights Watch condena proibição.

Testemunhas de Jeová distribuem panfletos na Alemanha
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O MAIOR PROGRAMA DE 
DUPLICAÇÃO 
E RECUPERAÇÃO 
DE RODOVIAS 
DA HISTÓRIA DO PARANÁ.

Em meio à crise nacional, 
o Paraná fez os ajustes 
necessários e agora amplia 
os investimentos. 

• 500 km de vias em duplicação

• Mais de 11 mil km de estradas 

   restauradas por todo o Estado

MARINGÁ, 
PARANAVAÍ E REGIÃO
•  Recuperação de 27 km da PR-466,  

entre Rio Bom, Kaloré e Marumbi

•  Novo aterro na PR-218, no distrito  
de Graciosa, em Paranavaí

•  Duplicação da BR-376, entre 
Nova Esperança e Paranavaí

•  Duplicação da PR-323,  
entre Maringá e Paiçandu

LONDRINA, 
APUCARANA E REGIÃO
•  Duplicação da PR-445, 

na área urbana de Londrina

•  Novo entroncamento no km 245 
da BR-376, em Apucarana

•  Construção de ponte na PR-436 
entre Bandeirantes e Itambaracá 

•  Duplicação da PR-445, 
em direção a Mauá da Serra

PONTA GROSSA E REGIÃO
•  Recuperação de 22 km na PR-151  

e na PR-438 até Guaragi

•  Entroncamento da PR-151,  
entre Jaguariaíva e Piraí do Sul

•  13 km em novas faixas na PR-160,  
entre Telêmaco Borba e Ortigueira

•  Duplicação da BR-376, na região  
dos Campos Gerais

CURITIBA E REGIÃO 
METROPOLITANA
•  Duplicação da Rod. Curitiba – Piraquara

•  Duplicação da Rod. Curitiba – Alm.Tamandaré

•  Duplicação da Rod. Curitiba – Colombo

• Revitalização da Estrada do Cerne

GUARAPUAVA E REGIÃO
•  Duplicação da BR-277, na área urbana  

de Guarapuava

• Entroncamento da BR-277 com a PR-364

•  Pavimentação e novas pontes na PR-459,  
entre Reserva do Iguaçu e Pinhão

•  Pavimentação e novas pontes na PR-364,  
entre Inácio Martins e Góes Artigas

•  Trincheira na BR-277, no acesso  
ao distrito de Guairacá

FRANCISCO BELTRÃO,
PATO BRANCO E REGIÃO
•  Construção de trincheira na PR-486,  

na saída para Realeza, em Francisco Beltrão

•  Prolongamento da Av. Júlio Assis Cavalheiro,  
até o Contorno Leste, em Francisco Beltrão

•  Entroncamento da PR-281 com a BR-373, 
em Pato Branco

•  Recuperação da PR-592, na região  
de Nova Prata do Iguaçu

FOZ, CASCAVEL E REGIÃO
• Novo viaduto na BR-277, em Foz do Iguaçu

• Duplicação da BR-277, na área urbana de Cascavel

•  Recuperação de 50 km da PR-488, entre  
Vera Cruz do Oeste e Diamante do Oeste

•  Conservação da PR-574, entre Cafelândia  
e Penha e Recuperação da PR-574,  
entre Nova Aurora e Iracema 

•  Duplicação da BR-369 e construção  
de novos viadutos, na região de Corbélia

Produtores rurais 
preservam mais 
o meio ambiente

A agricultura brasileira conta com um 
novo e poderoso instrumento de plane-
jamento e análise: o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). Seus dados revelam o pa-
pel decisivo da agropecuária na preser-
vação ambiental e apontam tendências, 
até então desconhecidas, na ocupação 
das terras.

Criado pela Lei 12.651/2012, o CAR é 
um registro eletrônico, obrigatório para 
imóveis rurais. Até 31 de dezembro de 
2016, mais de 3,92 milhões de imóveis, 
ocupando um total de 399.233.861 
hectares, estavam inseridos no Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental Rural 
(Sicar).

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) integrou ao seu Siste-
ma de Inteligência Territorial Estratégica 
os dados geocodificados do CAR com o 
perímetro dos imóveis e os mapas das 
áreas exploradas, consolidadas, de pre-
servação permanente, de reserva legal, de 
interesse social, de utilidade pública, etc. 
São 18 categorias de uso e ocupação das 
terras, geocodificadas em cada imóvel. E 
para cada categoria há, em geral, mais de 
um polígono ou mancha demarcada. São 
centenas de milhões de polígonos, com 
bancos de dados associados, trabalhados 
pela equipe do Grupo de Inteligência 
Territorial Estratégica da Embrapa.

Evaristo de Miranda (*)
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O MAIOR PROGRAMA DE 
DUPLICAÇÃO 
E RECUPERAÇÃO 
DE RODOVIAS 
DA HISTÓRIA DO PARANÁ.

Em meio à crise nacional, 
o Paraná fez os ajustes 
necessários e agora amplia 
os investimentos. 

• 500 km de vias em duplicação

• Mais de 11 mil km de estradas 

   restauradas por todo o Estado

MARINGÁ, 
PARANAVAÍ E REGIÃO
•  Recuperação de 27 km da PR-466,  

entre Rio Bom, Kaloré e Marumbi

•  Novo aterro na PR-218, no distrito  
de Graciosa, em Paranavaí

•  Duplicação da BR-376, entre 
Nova Esperança e Paranavaí

•  Duplicação da PR-323,  
entre Maringá e Paiçandu

LONDRINA, 
APUCARANA E REGIÃO
•  Duplicação da PR-445, 

na área urbana de Londrina

•  Novo entroncamento no km 245 
da BR-376, em Apucarana

•  Construção de ponte na PR-436 
entre Bandeirantes e Itambaracá 

•  Duplicação da PR-445, 
em direção a Mauá da Serra

PONTA GROSSA E REGIÃO
•  Recuperação de 22 km na PR-151  

e na PR-438 até Guaragi

•  Entroncamento da PR-151,  
entre Jaguariaíva e Piraí do Sul

•  13 km em novas faixas na PR-160,  
entre Telêmaco Borba e Ortigueira

•  Duplicação da BR-376, na região  
dos Campos Gerais

CURITIBA E REGIÃO 
METROPOLITANA
•  Duplicação da Rod. Curitiba – Piraquara

•  Duplicação da Rod. Curitiba – Alm.Tamandaré

•  Duplicação da Rod. Curitiba – Colombo

• Revitalização da Estrada do Cerne

GUARAPUAVA E REGIÃO
•  Duplicação da BR-277, na área urbana  

de Guarapuava

• Entroncamento da BR-277 com a PR-364

•  Pavimentação e novas pontes na PR-459,  
entre Reserva do Iguaçu e Pinhão

•  Pavimentação e novas pontes na PR-364,  
entre Inácio Martins e Góes Artigas

•  Trincheira na BR-277, no acesso  
ao distrito de Guairacá

FRANCISCO BELTRÃO,
PATO BRANCO E REGIÃO
•  Construção de trincheira na PR-486,  

na saída para Realeza, em Francisco Beltrão

•  Prolongamento da Av. Júlio Assis Cavalheiro,  
até o Contorno Leste, em Francisco Beltrão

•  Entroncamento da PR-281 com a BR-373, 
em Pato Branco

•  Recuperação da PR-592, na região  
de Nova Prata do Iguaçu

FOZ, CASCAVEL E REGIÃO
• Novo viaduto na BR-277, em Foz do Iguaçu

• Duplicação da BR-277, na área urbana de Cascavel

•  Recuperação de 50 km da PR-488, entre  
Vera Cruz do Oeste e Diamante do Oeste

•  Conservação da PR-574, entre Cafelândia  
e Penha e Recuperação da PR-574,  
entre Nova Aurora e Iracema 

•  Duplicação da BR-369 e construção  
de novos viadutos, na região de Corbélia

DIFERENÇAS
O Censo do IBGE de 2006 registrou 

5.175.636 estabelecimentos agrícolas no 
Brasil. O conceito de imóvel rural do CAR 
e o de estabelecimento agrícola do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
são bastante próximos. Até o final de 2016, 
um total de 2.923.689 imóveis rurais estava 
cadastrado no Sicar, 75,8% do esperado, 
tendo 2006 como base. As unidades ainda 
não cadastradas – 1.251.947 – estavam lo-
calizadas essencialmente no Nordeste.

No Censo de 2006 havia 3.454.060 
estabelecimentos agrícolas no Nordeste, 
mais da metade dos agricultores do Brasil. 
Destes, apenas 836.169 estavam cadastra-
dos no Sicar em 2016, algo como 34% do 
esperado. Como disse o ex-ministro Aldo 
Rebelo, no semiárido a maioria dos produ-
tores nunca ouviu falar nem de CAR nem 
de internet.

No restante do Brasil, os imóveis rurais 
pulularam. No Norte, o número de imóveis 
cadastrados no CAR é 23,3% maior do que 
os detectados no Censo de 2006. O aumen-
to também se verificou no Sul (14%), no 
Centro-Oeste (12,5%) e no Sudeste (8,1%).

O CAR não é um censo, mas é muito 
preciso para certas variáveis ao trabalhar 
com declarações expressas em mapas sobre 
imagens de satélite. A área dos imóveis no 
CAR, cerca de três quartos do total dos esta-
belecimentos agrícolas de 2006, já totalizou 
399.233.862 hectares. A área apropriada 

pela agricultura teria crescido 65.553.825 
hectares (19,6%) em dez anos.

PARADOXAL
O dado é paradoxal. De acordo com 

o IBGE, a área total da agricultura bra-
sileira vinha declinando. Em 1985, era 
de 374.934.797 hectares; em 1995, 
353.611.191 hectares; e em 2006, 
333.680.037 hectares. Uma redução cons-
tante da área total da ordem de 12% ou a 
perda de 45 milhões de hectares entre 1985 
e 2006. Os dados iniciais do CAR parecem 
negar essa tendência.

O maior aumento da área declarada com 
relação ao Censo de 2006 ocorreu no Nor-
te: 133,6%! No Centro-Oeste, o crescimen-
to foi de 13,8% e no Sudeste, de 5,9%. Até 
o Nordeste, tão pouco cadastrado no CAR 
(34%), já totaliza uma área de 55.788.137 
hectares, ou 73% dos 76.074.411 hectares 
do Censo 2006! Única exceção: a redução 
de 7,3% na área declarada no Sul, apesar 
de um número de imóveis cadastrados 
14% superior ao do Censo de 2006.

A área apropriada pela agricultura em 
dez anos passou de 38,7% para 47% do 
território nacional? Seria uma inversão na 
tendência declinante da área da agricul-
tura? O tamanho médio dos imóveis teria 
passado de 64 hectares em 2006 para 102 
em 2016? Não é o que parece. Ou, ao me-
nos, as primeiras análises da Embrapa indi-
cam outras realidades.

ReflexO
No Norte, a expansão seria em parte o 

reflexo de políticas de regularização fun-
diária e da tentativa de muitos de mate-
rializar uma posse precária de terras. Isso 
causa uma grande sobreposição de áreas. 
Em todo o País, outros fenômenos se con-
jugam: imprecisões na delimitação dos 
imóveis, sobreposições, diversos erros de 
registro e inconsistências na base de dados. 
Ainda assim, merecem aplausos os organi-
zadores do CAR e os gestores do Sicar, por 
obterem o resultado de um extraordinário 
trabalho coordenado e coletivo junto a 
quase 4 milhões de produtores rurais.

Área apropriada não significa área explo-
rada. O início do tratamento dos dados do 
CAR pela Embrapa apresenta fatos incontor-
náveis sobre o papel da agricultura na pre-
servação de ecossistemas e biodiversidade. 
Boa parte dessas áreas agrícolas é ocupada 
por florestas, água e vegetação nativa.

Em São Paulo, de longa história agrícola, 
áreas de preservação permanente, reserva 
legal, vegetação excedente, ambientes lacus-
tres e palustres, em 302.337 imóveis rurais 
já cadastrados, totalizam 3.808.519 hectares, 
15,3% do Estado ou 22% da área rural.

Os produtores preservam 21,3% do bio-
ma Cerrado no Estado e 12,4% da Mata 
Atlântica. A área total preservada pelos 
agricultores é maior do que todas as uni-
dades de conservação e terras indígenas 
existentes em São Paulo.

Em Mato Grosso, de agricultura mais re-
cente, as áreas agrícolas preservam quase 
o dobro do existente em unidades de con-
servação e terras indígenas! E novas áreas 
serão ainda agregadas, pois restam imóveis 
por cadastrar.

A Embrapa divulgará novos resultados 
agregados do CAR para Estados, municí-
pios e cadeias produtivas. E com análises 
e mapas detalhados das áreas preservadas 
e do custo decorrente para o produtor, sem 
contrapartida da sociedade. Eles revelarão, 
conforme dados iniciais indicam e ao con-
trário do que alguns des-in-formados afir-
mam, que no Brasil a salvação da biodiver-
sidade, do meio ambiente e da economia 
está na lavoura.

OBS.: Recomendo assistir reportagem no 
Jornal da Band: https://www.youtube.com/
watch?v=AtPct5nknsg

Fonte: http://www.evaristodemiranda.com.
br/postagens/produtores-rurais-ajudam-na-
preservacao-do-meio-ambiente/

(*) EVARISTO EDUARDO DE 
MIRANDA é doutor em ecologia, 
pesquisador da Embrapa, favo-
rável ao porte de armas, como 
canivetes, pelo cidadão. Diretor 
do Instituto Ciência e Fé de 
Curitiba e consultor da ONU.
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* ROBERTO ROMANO é pro-
fessor da Unicamp e é autor de 

‘Razão de Estado e Outros Es-
tados da Razão’ e ‘Brasil: Igreja 
Contra Estado’ (Kayrós Ed.)

Alguém se candidata ao cargo de juiz. 
Para ganhar votos, distribui bolinhos, 
cupons de gasolina, pizzas para professo-
res de escolas públicas, bebidas grátis para 
a patuleia. É assim que a campanha elei-
toral de Thomas Spargo lhe fornece a toga 
em Nova York, no ano da graça de 1999. 
Eleito, Spargo cria elos com políticos que 
arrecadam estranhos fundos partidários. 
Sua esperteza lhe garante lugar elevado na 
judicatura, pois chega em 2001 à Suprema 
Corte do Estado. Ele sofre processo na Co-
missão de Conduta Judicial, mas não muda 
o comportamento. Em 2006 é destituído 
por exigir propina de advogados, sua con-
denação sai em 2009.

A crônica não é lisonjeira, na terra que 
preza a dupla Law and Order. Mas boa 
maioria dos juízes norte-americanos ope-
ra na mesma zona cinzenta entre ativida-
des judiciais e partidárias. É o que o jornal 
The New York Times batizou de “realismo 
legal”. Os magistrados labutam, na essên-
cia, em horizonte político (J. Bybee, k.: All 
Judges are Political, except when they are 
not, acceptable hypocrisies and the Rule of 
Law, Stanford Law Books, 2010).

Se nos Estados Unidos ocorre o conúbio 
de tribunal e política, que dizer do Bra-
sil? A União Nacional dos Juízes Federais 
(Unajuf) quer magistrados em pleitos e par-
tidos (Estado, 14/3). Mas aqui nenhum juiz 
é sufragado pela stulta plebs. Nossas togas 
são escolhidas em concursos, sem favores 
e votos do eleitor. A dignidade do tribunal, 
em terras brasileiras, não seria conspurca-
da por ofertas de pizzas e bebidas gratuitas 
aos cidadãos. Os juízes pertencem a uma 
estirpe superior. Seu ânimo e suas senten-
ças nada devem aos escrutínios em que 
se pronuncia o “leigo”. Tais enunciados, 
entretanto, resumem uma ilusão. Estamos 
aqui em pleno domínio do mito, cauim 
sorvido em talagadas que reiteram a dor-
mência geral.

Segundo Thomas Spargo, os juízes são 
políticos “except when they are not”. O 
sentido da frase é tarefa da mais árdua her-
menêutica. Nos Estados Unidos, adianta 

Bybee, “muitos reconhecem que o proces-
so judicial é permeado pela política. Outros 
parecem acreditar que as decisões judiciais 
são definidas por fundamentos puramente 
legais”. Mas cerca de 87% dos juízes, em 
39 unidades da Federação, passam pelas 
urnas. Aqueles pleitos não diferem dos efe-
tivados para os demais Poderes públicos. 
E eles custam muito financeiramente. Em 
2004 a eleição para a Suprema Corte de 
Illinois gastou mais do que 18 das 34 elei-
ções para o Senado realizadas no mesmo 
ano. Anúncios na TV e outros meios são 
garantidos por grupos de interesse e parti-
dos políticos (Cf. Bybee, J. (Ed): The Colli-
sion of Courts, Politics, and the Media, 
Stanford, 2007).

Custos chamam doadores, doadores 
nem sempre (o Brasil é prova) buscam al-
vos legais. Logo, a fé na obediência impar-
cial e objetiva à Constituição sofre abalos. 
A média das pesquisas feitas entre 1989 e 
2009 mostra que 67% dos entrevistados 
consideram os juízes imparciais. Mas 70% 
têm certeza que as sentenças trazem má-
culas políticas. Para atenuar o problema 
desde 1940 alguns Estados empregam re-
crutamento diverso do das urnas. É o “Pla-
no Missouri”. Comissões não partidárias 
avaliam candidatos e os recomendam. Aos 
cidadãos é perguntado apenas se aprovam 
ou não os juízes; 34 Estados usam varian-
tes do “Plano Missouri”. Tais consultas são 
menos onerosas do que as outras.

Mas, cautela! O processo ordenado 
supostamente no mérito dos candidatos, 
adianta Bybee com provas, “pode envolver 
politicagem (politicking) e lobbies nos bas-
tidores”. O âmbito federal, no qual os juízes 
não passam por eleições, é mais confiável? 
Indicados pelo presidente, acolhidos por 
senadores, magistrados têm permanência 
garantida, desde que seus costumes sejam 
pautados pelo decoro. Encantador universo 
do sonho. Na vida real não é assim. Na Su-
prema Corte “independente do povo, dos 
legisladores e de todo poder sob o firma-
mento”, os juízes “percebem a si mesmos 
independentes do próprio céu” (Shklar, J. 
N., Legalism: Law, Morals, and Political 
Trials). A seleção para os pretórios federais, 

hoje, “é um assunto altamente político, 
com funcionários eleitos que perseguem os 
nomeados para resolver problemas impor-
tantes de partidos e proeminentes grupos 
de interesse” (Hart, H. L.A., The Concept 
of Law). Poderíamos seguir as teses do 
autor e de outros sobre a Justiça enleada 
em política nos Estados Unidos, na Fran-
ça, na Alemanha, na Itália, etc. Do jurista 
Bybee, urge consultar a importante resenha 
“Electing Judges: The Surprising Effects of 
Campaigning on Judicial Legitimacy”, em 
Book Review 22, 2012. Para uma análise 
diversa, Tamanaha, B. Z., Beyond the For-
malist-realist Divide: The Role of Politics in 
Judging, 2010.

No Brasil, causa tristeza a mendicância 
– ou o termo chulo usado por Romero Jucá 
– de quem deseja lugar nos tribunais supe-
riores e no Supremo. A lista de votos inclui 
muitos fornecidos por congressistas corrup-
tos. Candidatos prometem a políticos, de-
pois presos e condenados, “matar no pei-
to” processos contra eles. Outros aceitam 
parolagens em chalanas e são aprovados, 
mesmo constatado plágio em seu doutora-

mento. Uma consulta à biografia de Saulo 
Ramos ilustra o ponto. Há diferença entre 
tais zumbaias e a demagogia dos juízes 
eleitos pelos cidadãos? Os nossos can-
didatos à toga não distribuem pizzas aos 
parlamentares. Eles prometem – se entre-
gam é outro assunto – leniência explícita 
ou velada. São curiosos os encontros en-
tre julgadores e réus, no segredo dos ga-
binetes ou no exterior. Salamaleques, num 
Congresso que tudo troca, parecem piores 
do que a bajulação das massas. A promis-
cuidade se transforma em regra. Procure-
mos saídas que mantenham a dignidade do 
juiz, da lei, do cidadão honesto. O Estado 
brasileiro, nos três Poderes, exala miasmas 
irrespiráveis.

Juízes 
políticos?
O estado brasileiro, nos três Poderes, 
exala miasmas irrespiráveis

Roberto Romano (*)

Popularidade crescente dos juízes pode levar a politização do judiciário?



11UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  ABRIL 2017  |

Passamos do mundo orde-
nado de Leonardo para uma 
rave.

Na última ceia, Jesus diz 
algo comovente: eu desejei 
ardentemente comer esta ceia 
pascal antes de padecer (Lc, 
22-15). É uma frase muito hu-
mana de compartilhar mesa e 
afeto com quem se ama antes 
do fim. Aqueles eram os 12 
homens que o acompanha-
vam havia anos. Alguns ti-
nham gênio complexo. Tiago 
e João eram chamados de “fi-
lhos do trovão” pelo tempera-
mento. Pedro era decidido e 
líder, mas negaria três vezes o 
Mestre na madrugada seguin-
te. Mesmo Judas estava ali. 
Talvez o Mestre tivesse uma 
dor dupla com seu tesoureiro: 
sabia que ele iria traí-lo, mas 
sabia que ele cometeria sui-
cídio, o grande tabu judaico. 
Qual das dores mais incomo-
dava ao Nazareno? Ser traído 
pelo discípulo-amigo ou per-
ceber que Judas se condena-
va à danação? Era uma noite de emoções 
intensas. Os Evangelhos nunca narram Jesus 
sorrindo, mas descrevem inúmeros momen-
tos do Messias chorando.

Uma das virtudes de Jesus era a capaci-
dade de surpreender. De repente, para es-
panto geral, Ele se levanta e começa a lavar 
os pés dos discípulos. Quer mostrar o grau 
de amor heroico que reverte hierarquias. 

Quem comanda é o primeiro servidor dos 
comandados. A lição é permanente e ain-
da não aprendida. Pedro, sempre cheio de 
arroubos teatrais, pede para ser lavado por 
completo. Jesus deve ser paciente. O pes-
cador de homens está em formação. Pedro 
é um herói ainda imperfeito, que afunda na 
água quando tem medo, que nega o Mes-
tre, que cochila enquanto Jesus agoniza e 
que, ao final, vira a pedra sobre a qual toda 
a obra seria edificada. Pedro, a “pedra”, 
é humano. Jesus não escolheu anjos, mas 
seres humanos. Conhece seus discípulos 
e, curiosamente, ama-os do mesmo jeito. 

Amar conhecendo é um dom único e uma 
generosidade épica.

A cena mais tocante da última Páscoa 
de Jesus é dada pelo afeto de João, o mais 
novo. Ele pousa a cabeça no peito do Mes-
tre. É o benjamim do grupo e será o último 
a morrer. Ao redor daquela mesa estavam 
sentados o tema principal e cinco autores 
do Novo Testamento:

Mateus, João, Pedro, Tiago e Judas Ta-
deu. Foi um encontro notável.

Gosto de imaginar que, ali perto, numa 
cerimônia mais ortodoxa, estava o maior 
autor individual do Novo Testamento: Sau-
lo de Tarso, sem saber que sua vida seria 
mudada pelos acontecimentos que transcor-
riam no Cenáculo. A ceia foi a última alegria 
de Jesus nas terríveis horas seguintes.

Como funciona a cabeça de alguém que 
sabe o futuro? Eu me casaria tendo pre-
sente todos os desentendimentos futuros? 
Conversaria com alguém que me causaria 
decepção anos mais tarde? Talvez por isso 

seja vedado aos homens o conhecimento 
do futuro. Não aguentaríamos a dor da ver-
dade pela frente.

James Jacques Tissot (1836-1902) retra-
tou o Calvário sob ângulo novo: a cena vista 
pelos olhos de Jesus (Ce Que Voyait Notre-
Seigneur Sur la Croix c. 1890. Brooklyn 
Museum, Nova York). Procure essa imagem 
e você será apresentado a uma interpreta-
ção pouco comum. Em vez de um Jesus 
centralizado, um que não está na cena (a 
não ser por um detalhe dos pés), entretanto, 
determina o horizonte de visão. Assumimos 
a posição dEle. A morte na cruz era excru-
ciante pela dor; terrível pela humilhação de 
tormento típico de escravo e, para piorar, 
era a chance para o Messias avaliar a natu-
reza humana que não cessa de surpreender 
pela pusilanimidade. Somos todos canalhas 
e, invariavelmente, covardes.

E Ele amou os homens apesar do que 
via.

O que Jesus 
pensava?

Leandro Karnal (*)

(*) LEANDRO KARNAL é 
historiador brasileiro. Atualmente 
ministra aulas na UNICAMP na 
área de História da América

Deveria sentir certa melancolia ao saber que os que 
gritavam ‘hosana’ berrariam ‘crucifica-o’

O que se passava na cabeça de Jesus na 
quarta-feira da Semana Santa?

Havia experimentado a maior glória da 
sua vida no domingo anterior. Ele fora sau-
dado com hosanas ao filho de Davi! A ci-
dade o recebera como um herói. A sagrada 
e tumultuada Jerusalém abrira suas portas 
de par em par. Mantos foram estendidos 
no chão, ramos de oliveira agitados em 
frenesi. Foi o apogeu de uma carreira de 
três anos. Ele conhecia a cidade há muito 
tempo. Perdeu-se nela aos 12 anos. Jerusa-
lém, a dourada, com o templo refeito por 
Herodes, o Grande, deveria impressionar 
um homem nascido em Belém e criado na 
pacata Nazaré.

Jesus amava a cidade santa. Em Lucas 19, 
41, lemos que ele chorou ao ver a cidade e 
antecipar sua destruição. Era uma paixão de 
verdade: sua maior crise de fúria tinha sido 
expulsar vendilhões do espaço sagrado. O 
gesto indicava seu zelo afetivo pelo lugar. 
Ninguém reconheceria o dócil pregador do 
Sermão da Montanha virando mesas e gri-
tando. Talvez os íntimos conseguissem vis-
lumbrar além: a cena impactante nascia do 
amor do Filho pela casa do Pai.

Quarta-feira, mês de Nisã no calendário 
judaico, primavera na cidade santa. Dias 
mais frescos, céu azul, a temperatura mais 
amena de uma cidade alta. Como supomos 
que ele tinha capacidade de saber o que 
estava à frente, deveria existir um pouco de 
melancolia em relembrar que alguns dos 
que o saudaram do Domingo de Ramos es-
tariam entre os que gritariam Barrabás na 
mesma semana. As mesmas bocas do “ho-
sana” berrariam “crucifica-o”.

Era a semana de Pessach, da celebração 
judaica que lembrava a libertação da es-
cravidão do Egito. Haveria uma ceia com 
os amigos.

Isso ocorreria amanhã, Quinta-Feira 
Santa no calendário católico, quinta de en-
doenças na tradição portuguesa.

No fim do século 15, Leonardo da Vinci 
canonizou a santa ceia como um ambien-
te centralizado, com 13 homens, sem em-
pregados ou mulheres (Convento de Santa 
Maria delle Grazie, Milão). Jesus anuncia 
que alguém vai traí-lo. O afresco mostra 
o espanto geral. Judas segura um saco de 
moedas e derruba sal, sinal de azar. Cem 
anos mais tarde, Tintoretto ampliou a cena 
no quadro A Última Ceia (Basílica de San 
Giorgio Maggiore, Veneza). Há funcioná-
rios, cachorros, anjos, louça sendo lavada. 

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

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

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

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

* Maria Tereza de Queiroz Piacentini, 
Diretora do Instituto Euclides da Cunha 
e autora dos livros ‘Só Vírgula’, ‘Só Pala-
vras Compostas’ e ‘Língua Brasil – Crase, 
pronomes & curiosidades’  
(www.linguabrasil.com.br)

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

--- Tenho notado em vários textos o uso da ' (aspa simples), mesmo fora das "(aspas duplas). Como explicar, então? É caso de facultatividade do uso? A. F. Araújo, Goiânia/GO

ASPAS SIMPleS ‘POR IRONIA’ VAleM?

O uso de aspas, travessão, parênteses e outras marca-
ções da escrita foi convencionado. Na língua portuguesa 
existe uma convenção apenas para o emprego das aspas 
duplas (chamadas ASPAS simplesmente). Mas essa con-
venção pode estar mudando. O fato de o consulente ter 
notado o seu uso “em vários textos” é uma evidência disso.  
Vejamos então, em primeiro lugar, em que circunstâncias 
se usam as aspas (duplas):

1) Para assinalar transcrições textuais.

No caso das transcrições, as aspas valem também para 
destacar, no texto que você está escrevendo, uma palavra 
ou expressão que foi usada pelo autor citado ou que cos-
tuma ser associada a ele:

Estaria aqui se materializando a “exclusão in-
cludente e inclusão excludente” nas relações entre 
educação e trabalho a que faz referência Kuenzer?

Não concordamos com análises que apontam 
para “ondas” (Toffler 1985), fases lineares, sucessi-
vas de passagens por diferentes “sociedades” (Dru-
cker 1993).

Quando no trecho citado entre aspas existem palavras 
aspeadas, você deve destacá-las com aspas simples. Em 
resumo, usam-se aspas simples dentro de aspas duplas:

Osvaldo Ferreira de Melo aponta para “a neces-
sidade de os indivíduos contarem com a certeza de 
que seus direitos ‘garantidos’ pela ordem jurídica 

sejam efetivos”.

2) Para marcar apelidos, nomes e títulos (de livros, re-
vistas, obras de arte, escolas etc.).

Atualmente há recursos melhores para esses nomes: o 
uso de grifo, caixa-alta, itálico, negrito ou outros é preferí-
vel, pois individualiza mais e ocupa menos espaço.

3) Para ressaltar gírias, neologismos, estrangeirismos 
ou quaisquer palavras estranhas ao contexto vernáculo. 

As palavras estrangeiras devem ser obrigatoriamente 
destacadas, mas não necessariamente por aspas; hoje é 
comum o uso do itálico, sendo aceito também o sublinha-
do. 

4) Para realçar palavras e expressões a que se quer dar 
um sentido particular ou figurado.

É neste último caso que tenho visto as aspas simples, 
especificamente quando o redator quer pessoalizar o tom, 
o sentido especial dado por ele a certos termos. Note-se 
o tom irônico das expressões colocadas entre aspas sim-
ples no texto abaixo, de um professor doutor da UFSC, que 
bem exemplifica a utilização das aspas de modo geral:

A escola ‘abre-se’ para os filhos dos trabalha-
dores

As iniciativas da burguesia relativamente à igual-
dade de acesso à escola apontam para a instaura-
ção da prática de uma ‘igualdade que diferencia’. 

A criação de escolas específicas ou a adaptação 
de construções existentes para abrigar e ‘educar’ 
os filhos dos trabalhadores veio acompanhada de 
elementos diferenciadores em termos de métodos, 
espaços, agentes responsáveis pela educação e, 
principalmente, objetivos. Como diria Cunha, ao re-
alizar uma análise marxista desse ‘acesso’: “Todos 
têm liberdade para se educar, mas não têm igual-
mente as mesmas condições, porque a realidade 
sócio-econômica das diversas classes dentro da 
sociedade burguesa não lhes permite uma mesma 
instrução”. 

[...]
Seria essa ‘igualdade’ uma conquista frente à 

necessidade de produtores mais qualificados e con-
sumidores mais sofisticados? 

Enfim, as pessoas estão começando a usar aspas sim-
ples também por comodidade, ao digitar textos informais, 
para não ter de usar a tecla shift no computador. E talvez 
porque, em comparação com as duplas, as aspas simples 
resultem em economia.
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Inst ituto
ICHTHYS
de Psicologia Analítica

A técnica, criada por Carl Gustav Jung e 
sistematizada por Robert Johnson, vem sendo 
desenvolvida e ampliada no Brasil pela analis-
ta junguiana Sonia Lyra, PhD e por um grupo 

Sonia Regina Lyra, PhD, é analista jungui-

, da AJB 

 

Conheça a obra que traz ampla abordagem da técnica 
da Imaginação Ativa, diferentes abordagens e pesquisas

Adquira também os cadernos de Imaginação Ativa – Coleção Arquétipos – autoria da fotógrafa Sonia Lyra. 
o

ichthysinstituto.com.br/vendas-online.asp

neiro: Adelaide de Faria Pimenta; Albertina 

Sérgio Dohms, Karine Fernanda Perondi; Lu-

Cássia Moraes Pinotti; Sandra Regina Almei-

LIVRO: R$ 90,00 + frete

CADERNOS: 
Unidade: R$ 50,00 + frete
Kit com os 4 modelos:
R$ 180,00 + frete

(*) CARLOS ALBERTO DI 
FRANCO é jornalista,. colunista 
de O Estado de São Paulo - E-
mail: difranco@iics.org.br

A democracia reclama um jornalismo 
vigoroso e independente. A agenda públi-
ca é determinada pela imprensa tradicio-
nal. Não há um único assunto relevante 
que não tenha nascido numa pauta do jor-
nalismo de qualidade.

Alguns formadores de opinião utilizam 
as redes sociais para reverberar, multipli-
car, e cumprem assim relevante papel mo-
bilizador.

Mas o pontapé inicial é sempre das em-
presas de conteúdo independentes. Sem 
elas a democracia não funciona. Por isso 
são tão fustigadas pelos que costuram pro-
jetos autoritários de poder. Basta olhar para 
a tragédia venezuelana.

Se Lula e Dilma não tivessem apoiado o 

chavismo, um regime cruel, ditatorial e in-
competente, aquele país poderia estar em 
outra situação.

O mensalão, que Lula pateticamente in-
sistiu em dizer que não existiu, explodiu no 
novo e gigantesco assalto planejado pela 
máfia que tomou conta do País: o petrolão. 
Alguém imagina que o saldo extraordinário 
da Operação Lava Jato teria sido possível 
sem uma imprensa independente? Sem jor-
nais a democracia não funciona.

O bom jornalismo é substantivo. Sus-
tenta a democracia não com engajamentos 
espúrios, mas com a força informativa da 
reportagem e com o farol de uma opinião 
firme, mas equilibrada e magnânima. A 
reportagem é, sem dúvida, o coração da 
mídia.

As redes sociais e o jornalismo cidadão 
têm contribuído de forma singular para o 
processo comunicativo e propiciado novas 
formas de participação, de construção da 
esfera pública, de mobilização do cidadão. 
Suscitam debates, geram polêmicas (algu-
mas com forte radicalização) e exercem 
pressão.

Mas as notícias que realmente impor-

tam, isto é, as que são capazes de alterar os 
rumos de um país são fruto não de boatos 
ou meias-verdades disseminadas de forma 
irresponsável ou ingênua, mas resultam de 
um trabalho investigativo feito dentro de rí-
gidos padrões de qualidade, algo que está 
na essência dos bons jornais.

Navega-se freneticamente no espaço vir-
tual. Uma enxurrada de estímulos dispersa 
a inteligência. Fica-se refém da superficia-
lidade e do vazio. Perdem-se contexto e 
sensibilidade crítica. A fragmentação dos 
conteúdos pode transmitir certa sensação 
de liberdade. Não dependemos, aparente-
mente, de ninguém. Somos os editores do 
nosso diário personalizado. Será?

Não creio, sinceramente. Penso que 
existe uma crescente demanda de jorna-
lismo puro, de conteúdos editados com ri-
gor, critério e qualidade técnica e ética. Os 
jornais sérios fazem algo em que se pode 
confiar. Crescer no mundo digital significa 
apenas contar com novas ferramentas para 
fazer exatamente o mesmo. A experiência 
diária do jornalismo não muda, é essen-
cialmente única. Dela depende, e muito, o 
futuro da democracia.

Jornais, oxigênio da democracia
Sem eles teríamos 
desembocado no colapso 
institucional que destruiu 
a Venezuela

Carlos Alberto Di Franco (*)
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Sua Biblioteca

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

Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo, 
Campinas, SP  - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br

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

MENTIRAM PARA MIM SOBRE O 
DESARMAMENTO

Bene Barbosa, Flavio Quintela
Editora Vide Editorial

Flavio Quintela faz uma parceria de peso com 
Bene Barbosa para compor esta excepcional obra, 

que deixa as mentiras sobre o desarmamento de 
civis nuas no meio da sala. O livro oferece ótimas 

referências e informações precisas aos que não 
têm opinião formada, ou àqueles cujo conhecimen-
to é restrito à mídia e às campanhas do governo, o 
livro é um ponto de inflexão, um divisor de águas, 

com sua clareza e assertividade.
Número de Páginas: 176

Loja Virtual: R$ 29,93

CHESTERTON - AUTOBIOGRAFIA
G. K. Chesterton

“Não estou aqui defendendo doutrinas como a do 
Sacramento da Penitência, e tampouco aquela 
igualmente atordoante doutrina do amor divino pelo 
homem. Não estou escrevendo um livro de polemica 
religiosa, ... Estou aqui empenhado na mórbida e 
aviltante tarefa de estabelecer quais foram realmente 
os efeitos de tais doutrinas em meus próprios senti-
mentos e ações.
Páginas: 389
Loja Virtual: R$ 63,75

UM ESBOÇO DA SANIDADE - PEQUENO 
MANUAL DO DISTRIBUTISMO

G. K. Chesterton

Neste ensaio social, político e econômico, Chester-
ton demonstra ter conhecimento não apenas de áre-

as ligadas à literatura e à cultura, mas também das 
que tratam mais diretamente do aspecto comercial e 

de desenvolvimento das civilizações.
O autor diz que vivemos numa sociedade toda 
fissurada governada por duas filosofias sociais 

quebradiças: o socialismo e o capitalismo.
Páginas: 200

Loja Virtual: R$ 36,75

COMO VENCER A GUERRA CULTURAL
Peter Kreeft

Muitos Cristãos caíram na armadilha de proclamar 
“Paz! Paz!” quando não há paz alguma. Esconden-
do-se dos assuntos que os pressionam no dia-a-dia, 
acreditaram que resistir à cultura dominante é inútil. 
Ao mesmo tempo, outros Cristãos foram afoitos ao 
declararem guerra muito cedo, confundindo possí-
veis aliados com inimigos. Kreeft nos assegura que 
a guerra pode ser vencida – e de fato, será!
Páginas: 151
Loja Virtual: 33,92

INTRODUÇÃO à LóGICA - 2ª edição
Cezar A. Mortari

Ao contrário do que pensam alguns, a lógica 
é uma ciência apaixonante e viva, fruto de rica 

história de evolução e transformação. Essa mesma 
história dinâmica é refletida por este livro, no qual 
se constrói uma rigorosa e abrangente introdução 

aos desenvolvimentos recentes e ao conteúdo 
clássico dessa ciência ilustre. Esta edição, revista 

e ampliada, traz um novo apêndice com noções de 
teoria do silogismo.

Páginas: 525
Loja Virtual: R$72,00

TóPICOS EM ONTOLOGIA ANALíTICA
Décio Krause

Muitos dos problemas clássicos em filosofia são 
problemas de ontologia, que pode ser entendida, 
de modo geral, como o estudo daquilo que há, 
ou da natureza e constituição da realidade. Neste 
livro, Décio Krause examina alguns tópicos da 
ontologia do ponto de vista da filosofia analítica, 
constituindo um valioso ponto de partida para to-
dos os interessados nas relações entre ontologia, 
lógica e física.
Páginas: 238
Loja Virtual: R$55,00

O PODER DE UMA BOA CONVERSA
Comunicação e empatia para líderes, 

gestores, coaches, educadores, pais e demais 
facilitadores

Alexandre Henrique Santos

Esse livro trata de duas coisas essenciais: conver-
sa e empatia. Aqui você encontrará informações, 

técnicas e dicas da neurolinguística, neuroci-
ência, psicologia positiva e outras abordagens 

que ampliarão sua capacidade de criar diálogos 
empáticos.

Páginas: 304
Loja Virtual: R$ 49,00

ENTRAR NO ESPíRITO DA LITURGIA
Compreender e viver a missa
Michel Steinmetz

A presente obra não tem pretensões científicas no 
estrito senso da palavra. Ela não traz nenhuma 
descoberta sobre a história da liturgia e tampouco 
revoluciona a teologia litúrgica e sacramental. Ela 
tem por ambição colocar em ressonância o que, 
muito frequentemente, permanece separado. A 
liturgia apela para a inteligência, a fim de que a 
inteligência da liturgia se desdobre.
Páginas: 160
Loja Virtual: R$ 30,00
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SABER SOBREVIVER: A (O)MISSÃO DA FILOLOGIA
Ottmar Ette

O autor é catedrático de Letras Românicas na Universidade de 
Potsdam, Alemanha. Neste livro ele coloca a literatura como um 
suporte verbal, interativo e em transformação, do saber sobre 
a vida: conceito e horizonte de uma memória dinâmica para os 
acontecimentos do mundo. Estudos literários como Ciência de 
Vida?
Páginas: 320 
Preço: R$ 45,00 
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