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Enquanto se debate detalhes teóricos, a violência vai vitimando mulheres, crianças, 
homoafetivos, negros e pobres. Como mudar esse quadro?
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

Por que existem as coisas em vez do nada é 
pergunta recorrente na história do pensamento 
humano e qualquer resposta natural não esgota o 
mistério de sua ocorrência (sic). Trata-se aqui do 
surgimento de uma compreensão só acessível ao 
seu humano, através de sua capacidade mental, 
espiritual e abstrata, algo ainda mais notável que a 
própria concretude do Universo! 

Mesmo assim, todos estamos conscientes das 
dificuldades que a inteligência humana tem tido 
nas tarefas de explicar e compreender os aspectos 
excepcionais que têm envolvido o surgimento do 
mundo criado, dando margem à complexas ver-
sões. Não obstante, o desejo humano de compre-
ender tudo tem superado essas dificuldades, pela 
potencialidade do Espírito que o anima. 

Assim, para a maioria dos cientistas, o fenôme-
no da vida não é comum no Universo, dadas as 
condições físicas e biológicas raras que implicam 
o seu aparecimento. Muitos pesquisadores vão 
ainda mais além, ao constatar a ocorrência de um 
verdadeiro milagre no surgimento na combinação 
das proteínas necessárias à conformação do DNA 
dos seres vivos, o que implicaria a interferência 
de uma Mão Divina no surgimento do processo. 
Assim, eis mais um motivo para o fortalecimento 
de nossas atitudes de humildade e graça por uma 
existência que nos é dada de forma excepcional, 
uma consciência explícita de estarmos vivos. 

De igual maneira, é nosso dever nos mostrar-
mos preocupados com o descaso com que a cultu-
ra permite e incentiva a destruição da vida, tendo 
por base a degradação do meio-ambiente, as con-
quistas econômicas, as guerras e os armamentos, 
produtos perversos de nossa ganância ou desejo 
de hegemonia política, gerando uma sociedade 
maléfica em seus desígnios, uma verdadeira mi-
mética de Caim.

Além do mais, está ainda incompreensível para 
nós o fato de a matéria física ter gerado os proces-
sos vitais, autônomos e anti-entrópicos, criando 
uma variedade de formas vegetais e animais que 
nos assustam por sua beleza e excentricidade, co-
locando a sua finitude como despicienda e neces-
sária à renovação da própria vida, a hegemonia do 
dinâmico sobre o estático. Mesmo assim, a vida 
não perde seus desejos de perenidade.

Ora, tudo isso é muito original pelas condições 
de seu surgimento, cabendo agora muita cautela de 
nossa parte como seres dotados de reflexão, para 
entendermos nossas responsabilidades diante do 
viver, nossa obrigação de correspondermos a este 
chamado divino, concedido a nós gratuitamente, 
sem termos tido nenhum mérito anterior, o milagre 
de termos sido retirados do nada para participar de 
um momento da evolução histórica.

Só assim fica explicado em que possa consistir 
nosso viver, que não será outro senão aquele de 
realizar a parte mais nobre de nossa espirituali-
dade, os valores que o Espírito nos sugere, acima 
do tempo e manifestação de Sua Originalidade. A 
transcendência de nossa espiritualidade é abertu-
ra para a fé, a atitude mais coerente em relação 
ao mistério do existir, pois Deus, que participa de 
todos os seres, ainda mais está presente em nosso 
ser, garantindo assim nossa permanência além da 
morte, mesmo que isto seja para nós incompreen-
sível!

Do nada à 
existência

PRECONCEITO E VIOLÊNCIA
A despeito de avançarmos no conhecimento e infor-

mação, a realidade é que a violência contra mulheres, 
crianças, homo afetivos, negros e pobres está cres-
cendo. Não só por agressão e homicídios. Os crimes 
que mais cressem são de estupro e pedofilia. Dados 
levantados no último ano dão conta de que a cada 11 
minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Quadro 
que levou a OAB do Paraná a realizar campanha de 
conscientização e apelo para que se tome medidas 
educacionais e coercitivas contra essa mancha da 
nossa sociedade.

Recentemente, o Instituto Hamunitas Unisinos – 
IHU abriu debate sobre o assunto. E o resultado foi 
que não temos só homo afetivos sendo vítimas. Os 
LGBT realmente são alvo de preconceito, mas não 
são os únicos. A mulher, a criança, o negro e o pobre 
são vítimas históricas, devido a tradições culturais de 
nossa sociedade.

Há a necessidade de rompermos o “tabu” e buscar-
mos soluções. Uma delas é proposta por educadores 
preeminentes. Já que em casa, os pais, parentes pró-
ximos, que seriam os primeiros responsáveis por esse 
esclarecimento aos seus filhos, têm sido apontados 
como os que mais cometem crimes sexuais e de vio-
lência. Sobra a instituição educacional. A proposta é 
de um programa sério de esclarecimento, ensinando 
a criança não só a conhecer fisiologia. Ela precisa dis-
cernir entre o que é certo e o errado. Vai mais além: 
na escola ela pode ser educada a identificar e superar 
preconceitos arraigados nos costumes e cultura da 
sociedade brasileira. Ensino válido contra a violência 
doméstica e crimes sexuais.

Há, no entanto, de se tomar cuidado para que os 
professores não acabem fazendo apologia deste ou 
aquele elemento social. A discussão está aberta. A 
partir da leitura do tema podemos avançar e buscar 
soluções.

Três outras matérias trazem elementos de análise à 
realidade de pensamento do papa Francisco. Uma é 
a reportagem sobre a reabilitação de dois sacerdotes 
que eram considerados ‘incômodos’. Noutra, ele auto-
riza a formação de grupo de estudo para averiguarem 
a “possiblidade de excomunhão de corruptos e mafio-
sos”. Afinal, o papa é ‘bonzinho’ ou ‘durão’?

Além disso, vale a pena ler o que o jornalista Car-
los Alberto Di Franco escreveu sobre o fundador da 
Opus Dei, Josemaria Escrivá, o “santo da liberdade 
e da alegria”.

Boa leitura

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor



3UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  JUNHO 2017  |

Luigi Sandri  (*)

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

O Papa reabilita 
sacerdotes incômodos

Os túmulos de dois padres, padre 
Primo Mazzolari e padre Lorenzo 
Milani - em sua época e ainda hoje 
um "sinal de contradição" na Igreja 
italiana – foram no dia 20 a meta de 
uma peregrinação singular do Papa 
Francisco, que, meio século após a 
sua morte, decidiu render-lhes ofi-
cialmente justiça. Padre Mazzolari 
morreu em abril de 1959, dois meses 
depois de ser recebido em audiên-
cia por João XXIII e ter sido saudado 
como "a trombeta do Espírito Santo, 
no Vale Padano". Palavras fortes que 
compensavam o sacerdote por tantas 
amarguras sofridas pelas hierarquias 
eclesiásticas.

A reportagem é de Luigi Sandri, pu-
blicada por Trentino, 19-06-2017. A tra-
dução é de Luisa Rabolini para o IHU.

Capelão militar durante a Primeira 
Guerra Mundial, pároco de Bozzolo 
(diocese de Cremona, na província 
de Mântua), de 1932 até sua morte, 
ele pregou uma Igreja confiante no 
Senhor, longe das lógicas mundanas 
e aberta ao sofrimento das pessoas. 

Por suas críticas ao comprometimen-
to da Igreja de Roma com o poder 
político, foi extremamente malvisto 
por Roma; também foi considerado 
um "inimigo" pelo regime fascista du-

rante a Segunda Guerra Mundial, por 
ser favorável à Resistência, fato que 
o obrigou a viver na clandestinidade 
por determinado tempo.

Após a guerra, por causa de suas 
orientações pastorais, publicadas es-
pecialmente pela revista "Adesso", 

muitas vezes divergentes daquelas 
oficiais - embora, como será visto 
mais tarde, antecipatórias de teses 
assumidas pelo Concílio Vaticano II 
- foi marginalizado pelos superiores 
eclesiásticos.

AMADO E ODIADO
Diferente, mas, sob alguns aspec-

tos bastante similar, é a história de 
padre Milani. Malvisto pela Cúria 
de Florença, em 1954 foi "exilado" 
como prior de Barbiana, uma peque-
na aldeia de Vicchio, nas colinas de 
Mugello, onde fundou uma escola 
para meninos que já na época gerou 

controvérsias entre quem a conside-
rava "tendenciosa", e quem, incrivel-
mente frutífera.

O resultado daquele projeto foi a 
"Carta a uma professora", um livro 
"odiado" por muitos e "amado" por 
tantos outros. Além da escola, ele 

envolveu-se em várias frentes, espe-
cialmente no pacifismo: quando um 
grupo de capelães militares toscanos 
que haviam considerado "um insulto 
à pátria" a objeção de consciência ao 
serviço militar - tema em discussão 
também no Concílio - ele respondeu 
com uma carta na qual defendia tal 
escolha. Por isso, foi levado a jul-
gamento por "apologia ao crime": 
foi absolvido em primeira instância, 
mas, em segunda, foi condenado: 
crime, porém, "extinto pela morte do 
réu" (26 de junho de 1967).

Do ponto de vista estritamente reli-
gioso, o seu livro mais importante foi 
"Experiências pastorais" (1958): obra 
altamente criticada pela cúpula eclesi-
ástica, porque balançava desde a raiz 
uma religiosidade superficial e vazia, 
mesmo que acriticamente aceita, sal-
vo exceções, pelo clero. Em entrevista 
à Rádio Vaticana sobre a viagem do 
papa para rezar nos túmulos de padre 
Mazzolari e padre Milani, o trentino 
monsenhor Giancarlo Bregantini, ar-
cebispo de Campobasso, comentou: 
"É uma redescoberta e uma repara-
ção. Ambos foram feridos pela Igreja 
oficial: ambos estão agora reabilita-
dos, recuperados, relançados".

(*) LUIGI SANDRI, jornalista e 
professor, correspondente da 
Ansa da Mosca e da Tel Aviv, é 
vaticanista da Revista “Confronti” 
sobre assuntos de ecumenismo.

Pe. Mazzolari e Pe. Milani
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Para a grande maioria, o Papa 
Francisco é o rosto da compaixão do 
catolicismo hoje.

Ele resgatou refugiados, abriu as 
portas do Vaticano aos sem-teto e 
disse aos católicos que não há peca-
do que Deus não perdoe.

Mas há algo mais que tem chamado 
a atenção para o pontífice argentino 
nos últimos dias: a disposição de mos-
trar a que veio e estabelecer as regras.

A reportagem é de Christopher 
Lamb, publicada por Religion News 
Service, 19-06-2017. A tradução é de 
Luísa Flores Somavilla, para o IHU:

LADO DE AÇO
Debaixo da face de compaixão 

do Papa, há um lado de aço, que ele 
lança mão principalmente em rela-
ção a sacerdotes, bispos ou cardeais 
que ele sente que estão prejudicando 
a missão da Igreja.

Isso ficou evidente no início deste 
mês, quando o Papa repreendeu du-
ramente os sacerdotes da Diocese de 
Ahiara, na Nigéria. Os sacerdotes se 
recusaram a aceitar a nomeação de 
2012 de um bispo de outro clã.

Ao encontrar-se com o clero de 
Ahiara, ele ordenou que cada um dos 
sacerdotes se desculpasse por escrito, 
prometesse "total obediência" ao pa-
pado e aceitasse quem quer que fosse 
designado para a liderança a diocese.

Para completar, ele disse aos sa-
cerdotes que se eles não enviarem 
a carta dentro de 30 dias, eles serão 
automaticamente suspensos. A disci-
plina papal não tem como ser muito 
mais rígida que isso.

SEM TRIBALISMOS
O Papa ficou furioso porque as 

diferenças entre clãs estavam sendo 
colocadas antes da unidade e da mis-
são da Igreja. Se há uma coisa que 
Francisco realmente não gosta, é que 
a Igreja seja usada para agendas polí-
ticas, sectárias ou tribais.

"Considerar Francisco ‘bonzinho’ é 
um ledo engano", disse um dos seus 
assessores. O Papa, ele explicou, é 

uma pessoa ‘radical’ que tem uma 
missão.

Um dia depois, em 9 de junho, 
Francisco foi duro novamente. O Va-
ticano anunciou que o Papa havia 
aceitado a saída do arcebispo Alfre-
do Zecca de Tucumán, na Argentina, 
por razões de saúde.

A carta afirmava que, aos 68 anos, 
ele não se aposentaria antes do pre-
visto simplesmente, mas permane-
ceria como arcebispo ‘titular’, o que 
significa que, tecnicamente, ele ain-
da tem que servir.

Isso foi alguma punição? Zecca 
teria chateado o Papa por não ter 
defendido um de seus padres, Juan 
Viroche, uma voz forte contra trafi-
cantes locais.

Em outubro, Viroche foi encontra-
do enforcado, mas Zecca resistiu aos 
pedidos de que fosse colocada uma 
placa em sua homenagem na paró-
quia de Viroche. Pelo contrário, ele 
acreditou na versão oficial de que 
Viroche havia se suicidado. Muitos 
moradores locais suspeitam que o 
suicídio tenha sido encenado.

CATÓLICO HIPÓCRITA
Em ambas as ocasiões percebe-se 

que Francisco tem uma verdadeira 
aversão à hipocrisia. O Papa já cri-
ticou várias vezes os cristãos que le-
vam uma "vida dupla", argumentando 
que é melhor ser ateu do que ser um 
"católico hipócrita", que condena os 
outros, mas não pratica o que prega.

Ao contrário, o Papa quer uma 
Igreja inclusiva. Ele quer que os líde-
res católicos sejam pacifistas em suas 
sociedades e possam "atacar as feri-
das" da divisão. Ver um bispo fazen-
do o contrário ferveu seu sangue.

Há 18 meses, durante uma visita 
à África, Francisco fez um apelo no 
Quênia contra o "espírito do mal" 
que "nos leva à falta de unidade". 
Em observações não escritas durante 
uma reunião com jovens em Nairó-
bi, o Papa pediu que eles dessem as 
mãos como "sinal contra o mal do 
tribalismo".

Bonzinho ou durão?
As duas faces do Papa Francisco

CAVALEIROS DE MALTA
O Papa também demonstrou seu 

lado severo ao agir contra os Cava-
leiros de Malta, uma antiga ordem 
cavalheirista católica, depois de seu 
então líder, Matthew Festing, ser acu-
sado de despedir indevidamente um 
assistente idoso em um conflito sobre 
a distribuição de preservativos em 
projetos de saúde para os pobres.

Quando o Papa anunciou uma in-
vestigação sobre o assunto, a disputa 
fervilhou em uma guerra fria entre 
Francisco e os que se opuseram à di-
reção de seu papado, com o carde-
al Raymond Burke - um dos críticos 
mais ferozes do Papa, que tinha sido 
considerado a ligação do Vaticano 
com a ordem -, com um papel funda-
mental na saga. O Papa venceu.

Em relação a repreensões, vale a 
pena lembrar que Francisco é um je-
suíta, membro de uma ordem religiosa 
fundada pelo ex-soldado Santo Inácio 
de Loyola, que incorporou princípios 
militares em sua governança interna. 
Uma delas é a obediência.

LIDER JESUÍTA
Relativamente jovem, aos 36 anos, 

Jorge Bergoglio liderou os jesuítas na 
Argentina, período em que ele mais 
tarde confessou ter cometido erros 
devido a uma "maneira autoritária e 
rápida de tomar decisões".

Embora muito tenha mudado des-
de então, parte dele ainda desempe-
nha o papel de superior religioso.

Esta semana, vazou uma carta que 
revelava que o Papa quer que os 
cardeais que moram em Roma o in-
formem quando saírem da cidade e 
para onde vão.

Escrita pelo cardeal Angelo Soda-

no, decano do Colégio dos Cardeais, 
a carta pede que os prelados reavi-
vem esta "nobre tradição" de infor-
mar o papado e o Vaticano sobre sua 
movimentação, principalmente por 
longos períodos.

Tal prática seria rotina para qual-
quer padre ou religioso morando em 
um mosteiro, convento ou seminário, 
mas mostra que o Papa quer respon-
sabilidade de seus conselheiros mais 
próximos. Também é taticamente 
inteligente, pois garante que o Papa 
saiba se algum cardeal sair para algu-
ma grande palestra ou fala que possa 
ser crítica para seu papado.

Durante todo o seu papado, Fran-
cisco procurou governar a Igreja cole-
gialmente, criando um corpo consulti-
vo de cardeais que se reuniu em Roma 
pela vigésima vez nessa semana.

Eles discutiram como delegar mais 
poder às igrejas locais, e o Vaticano 
também anunciou que queria ouvir a 
opinião dos jovens antes da grande 
reunião da Igreja para os jovens que 
acontecerá em 2018.

Seus defensores argumentam que 
o Papa precisa ser duro para imple-
mentar as reformas da Igreja, pois ele 
está enfrentando oposições internas.

A ironia, no entanto, é que para tra-
zer o lado da Igreja mais misericordio-
so e centrado nas pessoas que ele tanto 
deseja, Francisco está tendo que exer-
cer uma autoridade firme no processo.

(*) CHRISTOPHER LAMB, jorna-
lista, vive em Roma e é correspon-
dente do The Tablet e do Sunday 
Times, contribui também para a 
BBC no Vaticano.
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Esta é uma antiga reivindicação, 
tanto na América Latina como em 
outras partes do mundo. Especial-
mente ali onde religiosidade popu-
lar e crime organizado se cruzam 
tecendo um perverso sincretismo. 
Uma exigência natural, naqueles 
lugares onde os narcotraficantes se 
encomendam a Nossa Senhora e aos 
santos. Agora, um grupo do Vatica-
no vai estudar as implicações, “em 
nível internacional” e “segundo a 
doutrina jurídica da Igreja”, da apli-
cação da excomunhão aos corrup-
tos, mafiosos e expoentes do crime 
organizado.

A reportagem é de Andrés Beltra-
mo Álvarez, publicada por Vatican 
Insider, 17-06-2017. A tradução é de 
André Langer, publicada na Newslet-
ter IHU (Instituto Humanitas Unisi-
nos), de 19/09/2017.

EXCOMUNHÃO POR CORRUPÇÃO
Esta é a conclusão mais relevante 

do primeiro Debate Internacional so-
bre a Corrupção, que aconteceu no 
dia 15 de junho na Casina Pio IV, um 
prédio histórico situado no centro 
dos Jardins Vaticanos. Um encontro 
convocado pela Pontifícia Academia 
para as Ciências Sociais e pelo Di-
castério para o Serviço do Desenvol-
vimento Humano Integral.

Segundo confidenciaram alguns 
participantes ao Vatican Insider, a 
reunião contou com poucos partici-
pantes considerando a importância 
do tema. Reuniu apenas cerca de 50 
pessoas entre magistrados anti-máfia 
e anticorrupção, bispos, personalida-
des de instituições vaticanas, líderes 
de movimentos, vítimas, jornalistas, 
estudiosos, intelectuais e embaixado-
res. Cada participante pôde tomar a 
palavra durante três a cinco minutos.

As discussões aconteceram a portas 
fechadas. Esperava-se que, no final 
do dia, fosse emitido um importante 
comunicado. Finalmente, dois dias 
depois, a Sala de Imprensa vaticana 
divulgou um breve boletim com pou-

co conteúdo. Não obstante, incluiu 
algumas significativas novidades. Por 
um lado, fez referência, ainda que de 
maneira genérica, à formação de um 
“grupo de trabalho” que dará prosse-
guimento a iniciativas na luta contra 
a corrupção.

“O grupo está avançando na ela-
boração de um texto compartilhado 
que irá nortear os trabalhos sucessi-
vos e as futuras iniciativas”, precisou. 
E depois, estabeleceu que o grupo 
abordará “a necessidade de aprofun-
dar a questão relativa à excomunhão 
por corrupção e associação mafio-
sa”.

Ponto. Não foram dadas maiores 
informações. Assim, fica eviden-
te que a iniciativa, por enquanto, 
encontra-se em estado embrionário 
e não se pode afirmar que, no final, 
seja colocada em prática. Mas este é 
um primeiro passo.

PECADO GRAVE
Embora o crime orga-

nizado seja um pecado 
grave, as normativas da 
Igreja não contemplam 
– até agora – que quem 
incorrer nele seja exco-
mungado, a pior punição 
que pode ser aplicada a 
um católico. Segundo o 
Código de Direito Ca-
nônico, a excomunhão 
é uma “pena medicinal” 
que implica praticamen-
te a expulsão da vida da 
Igreja de uma pessoa, 
que é suspensa de todos 
os seus direitos na comu-
nidade católica.

Contudo, não se trata 
de uma “pena de morte 
da alma”, já que o exco-
mungado pode pedir (e 
até exigir) ser readmitido 
na Igreja, caso se com-
prometa formal e publi-
camente a abandonar o 
estado de coisas que o le-

vou a ser punido. Segundo a tradição 
eclesiástica, a excomunhão é aplica-
da aos atos considerados gravíssimos, 
como o aborto (que, para a Igreja, é o 
assassinato de um inocente indefeso) 
ou a ordenação de um bispo sem a 
autorização expressa do Papa.

Existem dois tipos de excomu-
nhão. Uma é automática (latae sen-
tentiae) e nela incorre um fiel no 
momento mesmo em que comete o 
ato em questão. A outra se aplica 
após um processo formal (ferendae 
sententiae). A segunda requer uma 
declaração pública por parte da au-
toridade eclesiástica, ao passo que 
a primeira não. Em ambos os casos, 
a absolvição pode ser concedida 
pelo Papa, pelo bispo do lugar ou 
por sacerdotes especialmente auto-
rizados.

O cardeal africano Peter Turkson, 
prefeito do Dicastério para o Serviço 

Vaticano estuda
excomunhão de corruptos e mafiosos

do Desenvolvimento Humano Inte-
gral, foi um dos organizadores do de-
bate sobre a corrupção. “Pensamos, 
neste encontro, em enfrentar um fe-
nômeno que leva ao afastamento da 
dignidade da pessoa. Nós queremos 
afirmar que não se pode jamais negar 
ou obstruir esta dignidade. Por isso, 
queremos chamar a atenção para 
este ponto”, explicou.

O arcebispo Silvano Tomasi, se-
cretário do dicastério, por sua vez, 
precisou que o objetivo do debate é 
sensibilizar a opinião pública, além 
de identificar passos concretos que 
possam ajudar a promulgação de leis 
contra a corrupção, um “cupim” que 
“acaba com as relações entre as pes-
soas e as instituições”.

“Portanto, o esforço que estamos 
fazendo é o de criar uma mentalida-
de, uma cultura da justiça que com-
bata a corrupção para favorecer o 
bem comum”, disse.

(*) ANDRÉS BELTRAMO ÁLVA-
REZ é jornalista correspondente 
em Roma da agencia mexicana 
Notimex e da Radio La Red de 
Buenos Aires. Escrive para a 
Vatican Insider a La Stampa de 
Turín.
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Quem teve, como eu, a experiên-
cia de conhecer um santo sabe que 
certas datas têm o condão de desper-
tar muitas lembranças e imensa sau-
dade. Na segunda-feira 26 de junho, 
a Igreja Católica celebrou a festa de 
São Josemaría Escrivá. Na Catedral 
da Sé, em São Paulo, às 19 horas, 
foi celebrada missa em honra de São 
Josemaría. O mesmo ocorreu em di-
versas outras capitais e cidades bra-
sileiras.

Há 43 anos, em maio e junho de 
1974, São Josemaría visitou o Brasil 
e se apaixonou pelo que viu: a diver-
sidade de raças, o convívio aberto e 
fraterno, a alegria, a musicalidade da 
nossa gente. Apalpam-se no Brasil, 
dizia ele, comovido, todas as combi-
nações que o amor humano é capaz 
de realizar. Liberdade, tolerância e 
cordialidade, traços característicos de 
nosso modo de ser, atraíram profun-
damente o fundador do Opus Dei.

A figura amável de São Josemaría 
e a força de sua mensagem tiveram 
grande influência em minha vida 
pessoal e profissional. Aproveitando 
a efeméride, quero compartilhar com 
você, amigo leitor, algumas ideias re-
correntes na vida e nos ensinamentos 
de São Josemaría: seu amor à verdade 
e sua paixão pela liberdade. Trata-se 
de convicções que constituem uma 
pauta permanente para todos os que 
estamos comprometidos com a tarefa 
de apurar, editar, processar e trans-
mitir informação.

“Peço a vocês que difundam o 
amor ao bom jornalismo, que é 
aquele que não se contenta com ru-
mores infundados, com boatos in-
ventados por imaginações febris. In-
formem com fatos, com resultados, 
sem julgar as intenções, mantendo 
a legítima diversidade de opiniões, 
num plano equânime, sem descer 
ao ataque pessoal. É difícil que haja 
verdadeira convivência onde falta 

verdadeira informação; e a informa-
ção verdadeira é aquela que não tem 
medo da verdade e que não se deixa 
levar por desejos de subir, de falso 
prestígio ou de vantagens econômi-
cas.” A citação, extraída de uma das 
entrevistas do fundador do Opus Dei 
à imprensa, é um estímulo ao jorna-
lismo de qualidade.

Apoiado na força de sólidas con-
vicções, o pensamento de São Jose-
maría suscita ao mesmo tempo uma 
visão aberta, serena, pluralista. Sem-
pre me impressionou o tom positivo 
da sua pregação. Sua defesa da fé 
não é, de fato, antinada, mas a fa-
vor de uma concepção cristã da vida 
que não pretende dominar à força da 
imposição, mas, ao contrário, quer 
se apresentar como uma alternativa 
cuja validade depende da resposta 
livre do homem.

Sua doutrina se contrapõe a uma 
doença cultural do nosso tempo: o 
empenho em confrontar verdade e 
liberdade. Frequentemente as con-
vicções, mesmo quando livremente 
assumidas, recebem o estigma de fun-
damentalismo. É o covarde recurso de 
rotular negativamente quem pensa de 
modo diverso. Impõe-se, em nome da 
liberdade, o que se poderia chamar 

de dogma do relativismo. Essa relati-
vização da verdade não se manifesta 
apenas no campo das ideias. De fato, 
tem inúmeras consequências na práti-
ca jornalística.

A tendência a reduzir o jornalis-
mo a um trabalho de simples trans-
missão de diversas versões oculta a 
falácia de que a captação da verdade 
é um sonho romântico. Com efeito, 
se a verdade fosse impossível de al-
cançar, a simples apresentação das 
versões (ouvir o outro lado) represen-
taria o único procedimento válido. 
Josemaría Escrivá rejeita essa atitude 
míope e empobrecedora. “Informar”, 
diz ele, “não é ficar a meio caminho 
entre a verdade e a mentira.” O bom 
jornalista é aquele que aprofunda, 
vai atrás da verdade que, como dizia 
o grande jornalista Claudio Abramo, 
frequentemente está camuflada atrás 
da verdade aparente. É, sobretudo, 
aquele que não se esconde por trás 
de uma neutralidade falsa e cômoda.

Ao mesmo tempo que defende os 
direitos da verdade, São Josemaría 
Escrivá não deixa de enfatizar o va-
lor insubstituível da liberdade huma-
na – particularmente da liberdade de 
expressão e de pensamento – contra 
todas as formas de sectarismo e de 

Carlos Aberto Di Franco (*)

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

Santo da liberdade e da alegria
O pensamento de São 
Josemaría Escrivá suscita 
uma visão aberta, serena, 
pluralista

intolerância. E ao contemplar o dog-
matismo que tantas vezes preside as 
relações humanas, manifesta uma 
sentida queixa: “Que coisa triste é ter 
mentalidade cesarista e não compre-
ender a liberdade dos demais cida-
dãos, nas coisas que Deus deixou ao 
juízo dos homens”. Para ele, o plu-
ralismo nas questões humanas não 
é apenas algo que deve ser tolerado, 
mas, sim, amado e procurado.

Na sua defesa da liberdade, no en-
tanto, não ficava num conceito des-
comprometido, mas mergulhava na 
raiz existencial profunda da liberda-
de: o amor – amor a Deus, amor aos 
homens, amor à verdade. O bom jor-
nalismo, verdadeiramente livre, está 
profundamente comprometido com 
a dignidade do homem e com uma 
perspectiva de serviço à sociedade.

Simpático e carismático, São Jose-
maría vislumbrava no cotidiano, nas 
coisas simples e comuns, o ponto de 
encontro entre Deus e os homens. 
“A vocação cristã consiste em trans-
formar em poesia heroica a prosa de 
cada dia”. A família, o trabalho, as 
relações sociais, tudo o que compõe 
o mosaico da nossa vida é matéria 
para ser santificada. O cristianismo 
encarnado nas realidades cotidianas: 
eis o miolo da proposta de Escrivá. E 
sublinhava, numa advertência contra 
todas as manifestações de espiritua-
lismo mal-entendido e de beatice: 
“Ou sabemos encontrar o Senhor na 
nossa vida de todos os dias, ou não o 
encontraremos nunca”.

São Josemaría, um santo alegre e 
otimista, olha a vida com uma lente 
extremamente positiva: “O mundo 
não é ruim, porque saiu das mãos de 
Deus”. O autêntico cristão não vive 
de costas para o mundo nem encara 
o seu tempo com inquietação ou nos-
talgia do passado. “Qualquer modo 
de evasão das honestas realidades 
diárias é para os homens e mulheres 
do mundo coisa oposta à vontade de 
Deus.” A luta do nosso tempo, com 
suas luzes e suas sombras, é sempre 
o desafio mais fascinante.

São Josemaría Escrivá, fundador do Opus Dei
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Uma pessoa começa a contar uma 
história e baixa o tom da voz para 
falar que alguém é homossexual. O 
jornal noticia a morte de uma mulher 
trans, mas usa um nome masculino 
para identificar a vítima. O evento 
é sobre abertura de espaços na em-
presa para contratação de travestis, 
mas as principais palestras são sobre 
a arte das drag queens e como pro-
gramas de televisão as tornaram mais 
visíveis ao público de classe média. 
Essas situações, que aos olhos de ati-
vistas, com razão, causam indigna-
ção, também geram medo de come-
ter erros ao falar sobre a questão em 
pessoas que estão começando a se 
familiarizar com o tema. Se, por um 
lado, é obrigação de quem pretende 
se posicionar sobre um assunto bus-
car informações sobre ele, por outro, 
é bastante difícil se manter atualiza-
do acerca das constantes mudanças 
em torno do tema.

Viemos de uma tradição de produ-
ção do conhecimento que valoriza as 
definições duras e imutáveis. A credi-
bilidade da ciência, para muitas pesso-
as, ainda é relacionada com a capaci-
dade de calcular e de transformar em 
números, causas e efeitos os fenôme-
nos da natureza. Quando falamos em 
questões sociais, mais especificamente 
gênero e sexualidade, essa maneira de 
pensar pode não se encaixar de forma 
adequada ou generalizada. A formação 
semântica dos termos é fruto de disputa 
entre diferentes correntes teóricas e de 
movimentos sociais que tentam trans-
formar suas vivências e reflexões em 
verbetes ou até mesmo desconstruí-los 
e questionar a necessidade de designa-
ções. Afinal, será que é possível encai-
xar as inúmeras possibilidades de sen-
tir e se posicionar perante o mundo em 
caixas com formato preestabelecido e 
com limites tão rígidos?

UM ACRÔNIMO
O acrônimo que designa pessoas 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis 
e transexuais (LGBT) é um exemplo 
dessas disputas. Durante um tempo 
considerável, se utilizou o termo GLS 
para se referir a esse público de for-
ma a agrupar, talvez com objetivos 

comerciais, aquelas pessoas que se 
identificavam como gays e lésbicas e 
os simpatizantes, para dizer que espa-
ços eram abertos ou tinham progra-
mações voltadas a esse público. Com 
o passar dos anos, passou-se a utilizar 
o termo GLBT, para identificar, além 
desse estrato da população, um mo-
vimento político que englobasse as 
pessoas bissexuais e transgênero, ex-
cluindo os simpatizantes por entender 
que não se luta pelos direitos deles. 
Posteriormente, os movimentos de 
mulheres lésbicas reivindicaram que a 
letra L fosse posta na frente para sinali-
zar o quanto o movimento era capita-
neado por homens gays que, mesmo 
tendo uma parcela da sua identidade 
desviante da norma heterossexista, 
ainda se beneficiavam do machismo 
estabelecido, então se passou a utili-
zar a sigla LGBT.

No Brasil, o uso da sigla foi referen-
dado pela 1ª Conferência Nacional de 
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais, realizada em 2008, em 
Brasília. No entanto, ainda existem va-
riantes: em países da América Latina, 
da América do Norte e da Europa, é co-
mum utilizar o termo LGBTI para englo-
bar também pessoas intersexo. O termo 
LGBTQ tenta abarcar quem se identifica 
como queer (Teoria Queer: gíria inglesa 
usada em referência a homossexuais). 
LGBTTT engloba as identidades de tra-
vestis, transexuais e transgêneros.

Qual é o mais correto? Depende de 
contexto e consenso. E para saber dis-
so, apenas observando as discussões 

sobre os temas que se atualizam com 
frequência, sem se apegar ao que di-
cionários estabelecem como o mais 
correto. Se fosse por eles, continua-
ríamos entendendo que travestis são 
pessoas que optaram por não realizar 
uma cirurgia de transgenitalização e 
que devem ser tratadas por pronomes 
masculinos. As pessoas que vivem o 
termo devem ser mais ouvidas sobre 
como devem ser chamadas e tratadas 
do que as normas que nos acostuma-
mos a obedecer.

SIGLA OU PRECONCEITO
Isso não significa que devemos nos 

despreocupar com os termos e ser-
mos desleixados em relação a como 
falar sobre o assunto. Pelo contrário: 
é obrigação de quem pretende com-
preender um novo campo ou con-
texto se colocar numa posição de 
constante curiosidade e investigar as 
melhores formas de evitar confusões, 
desrespeitos e generalizações errô-
neas. Tratamentos preconceituosos e 
estigmatizantes reforçam a violência 
sofrida por LGBTs diariamente. Como 
no exemplo citado anteriormente, um 
jornal que nega o direito à identidade 
de uma pessoa transexual ao noticiar 
uma violência sujeita essa pessoa a 
uma segunda morte: a causada pela 
invisibilidade e pela negação de um 
direito humano. É preciso ressaltar 
que o preconceito e o estigma são de-
terminantes estruturais na vida da po-
pulação LGBT e criam um cenário de 
vulnerabilidade social bastante grave, 

podendo colaborar para uma série 
de agravos e entraves, que vão desde 
complicações de saúde mental, bar-
reiras no acesso à saúde, maiores ta-
xas de rejeição familiar e comunitária, 
maior suscetibilidade ao desemprego 
e à evasão escolar, até a exposição à 
violência física e assassinato.

Por outro lado, para ativistas, colo-
car-se em uma posição de patrulha em 
relação ao desconhecimento alheio 
geral é mais um equívoco do que uma 
virtude. Devemos reconhecer que che-
ga um momento, depois que se é tão 
discriminado, que nem sempre é fácil 
se colocar em uma postura de educa-
dor e ser tolerante à indiferença das 
pessoas a situações que nos são caras. 
Não podemos exigir que todas as pes-
soas ajam de forma acolhedora e aber-
ta. É legítimo não ser assim. Porém, é 
necessário reconhecer que o escracho 
daqueles que cometem erros gera uma 
sensação constante de medo ao se falar 
do tema, que pode resultar em mais in-
visibilidade sobre ele. Talvez seja mais 
interessante ver pessoas falando sobre 
o preconceito contra o homossexualis-
mo (sic), alertar sobre o erro e manter-
se em uma postura de diálogo, do que 
aceitar que o tema não seja debatido, 
e a discriminação, mais disseminada. É 
preciso criar espaços de diálogo e con-
vergência para que possa haver pro-
dução de características comuns que 
coloquem as pessoas em sintonia, en-
tendendo e validando suas diferenças, 
semelhanças e criando interfaces para 
um mundo com menos iniquidade e 
mais diversidade.

Gabriel Galli e Ramiro Figueiredo Catelan (*)

Entre equívocos e disputas
Em meio a debates sobre conceitos de gênero e 

sexualidade o preconceito continua fazendo vítimas, 
seja de LGBT, mulher, raça, crianças, etc. A violência 
normalmente é ligada ao sexo e as maiores vítimas 

são mulheres, hommossexuais e crianças. Trazemos à 
discussão esse assunto - tabu - mostrando a necessidade 
de educação sexual na escola e um retrado da condição 
deplorável da mulher negra e pobre. Situação que exige 
tomada de posição. É preciso mudança de postura, de 
forma equilibrada sem contaminação preconceituosa, 
varrendo essa mancha arraigada na cultura brasileira.

(*) GABRIEL GALLI é jornalista e mestrando em 
Comunicação Social pela PUCRS, coordenador geral do 
grupo SOMOS – Comunicação, Saúde e Sexualidade e 
cofundador do grupo Freeda – Espaços de Diversidade, 
além de editor da Roxa Newsletter (http://roxa.jor.br), que 
discute gênero e sexualidade.

(*) RAMIRO FIGUEIREDO CATELAN é psicólogo, psico-
terapeuta, mestrando em Psicologia Social e Institucional 
pela UFRGS e pós-graduando em Terapia Cognitivo-Com-
portamental pelo CEFI. É pesquisador do Núcleo de Pes-
quisa em Sexualidade e Relações de Gênero (NUPSEX/
UFRGS) e do Grupo de Pesquisa Preconceito, Vulnerabili-
dade e Processos Psicossociais (PVPP/PUCRS).

(*) Reportagem para a Revista do IHU On Line - Edição 
507 de 19 junho 2017
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Vitor Necchi (*)

As estatísticas sobre violências 
cometidas contra mulheres revelam 
que as negras são mais vulneráveis. 
É por isso que a feminista negra Julia-
na Borges afirma que “não se pode, 
jamais, em nosso país pensar em po-
líticas públicas sem o devido recorte 
racial”. Ela salienta que “a violência 
é fruto do sexismo, e não se pode 
indissociá-la do racismo quando a 
maioria das mulheres que relatam 
variadas experiências de violência 
são negras em nosso país”. Analisan-
do o contexto, resume: “Racismo, 
machismo e classismo são estruturais 
e indissociados de nossa sociedade”.

Ela reconhece que houve “avan-
ços importantíssimos para eviden-
ciar e combater a violência contra 
as mulheres nos últimos anos, mas é 
preciso pensar aonde estas políticas 
chegam e a quem alcançam”. Em en-
trevista concedida por e-mail à IHU 
On-Line, diz que precisamos “de um 
olhar integral, interseccional e com-
plexo diante de um país com a inter-
seção de opressões tão complexas e 
articuladas entre si”.

Ao falar sobre o feminismo negro, 
destaca que ele “tem sua própria 
epistemologia, modo de ver e de-
fender um projeto de emancipação”. 
Tal vertente “não se trata de uma rei-
vindicação identitária, mas de uma 
disputa de projeto e visão de mun-
do e, portanto, trata de relações de 
poder”. Borges é categórica ao dizer 
“que não haverá conquista possível 
de liberdade e justiça enquanto mu-
lheres negras seguirem sem liberdade 
e justiça”.

VISÃO PUNITIVISTA
Ao refletir sobre o combate às vio-

lências a que são submetidas mulhe-
res negras, manifesta que não acre-

dita em uma “visão punitivista para 
entender e olhar o mundo”, pois “o 
Brasil já é um país extremamente vio-
lento, repressor e punitivo” onde “a 
Justiça pune com o olhar racializado 
e classista, ou seja: negros e pobres”.

A ativista defende a importância 
de se focar na prevenção e em direi-
tos à cidadania plena, ao exercício 
democrático e à participação com 
decisão real. “Questões estruturais 
demandam respostas estruturais e in-
tegradas”, defende.

Juliana Borges é feminista negra. 
Pesquisa na área de Antropologia o 
que se tem chamado geração tomba-
mento. Estuda Sociologia e Política 
na FESPSP. É colunista do Blog da 
Boitempo Editorial e do site Justifi-
cando. Foi Secretaria Adjunta de Po-
líticas para as Mulheres da Prefeitura 
de São Paulo na gestão Haddad no 
ano de 2013. É articuladora política 
da Iniciativa Negra por uma Nova 
Política sobre Drogas.

Confira a entrevista:

No ambiente familiar, é comum que 
o patriarcado e a violência de gênero 
se reproduzam de geração a geração, e 
muitas mulheres acabam introjetando 
o papel submisso que lhes é atribuído. 
Nesse sentido, qual a importância das 
políticas públicas para se combater a 
violência de gênero?

O patriarcado como sistema de 
poder é uma estrutura que articula 
e organiza toda a sociedade. Neste 
sentido, está presente e perpassa to-
das as relações e instituições sociais. 
A família é uma destas instituições 
sociais constituída sob esta lógica 
do controle. Seja do controle da pro-
le e, portanto, da herança, seja do 
controle de quem “gera” a prole, as 
mulheres. O que quero dizer é que a 

família, que hoje chamamos de “fa-
mília tradicional”, é uma instituição 
com uma função central no patriar-
cado. Hoje, já há certos avanços, em 
determinadas áreas, sobre o entendi-
mento do que constitui uma família. 
No direito da família, por exemplo, o 
conceito ampliou-se, compreenden-
do a família pelos laços de afetivida-
de, mais do que uma estrutura fixa e 
rígida de pai/mãe-filhos.

Por ser estrutural e estruturante e 
perpassar todas as relações sociais, 
marcas do machismo também per-
passam a constituição sócio psicoló-
gica dos sujeitos que sujeita. Simone 
de Beauvoir já disse, certa vez, que 
“o opressor não seria tão forte se não 
tivesse cúmplices entre os próprios 
oprimidos”. Claro que ela não estava 
falando da dimensão puramente indi-
vidual, mas de como as opressões são 
uma forte teia estrutural e que, por-
tanto, várias são as dimensões neces-
sárias para desconstruí-la: no campo 
político, social, psicológico etc.

Por isso que políticas públicas 
são importantes. No entanto, não 
qualquer tipo de política pública. As 
políticas públicas precisam ser mais 
embasadas no acúmulo político e 
epistêmico sobre estas temáticas e 
garantir uma perspectiva intersec-
cional e intersetorial. O patriarcado, 
pela dimensão sistêmica e complexa, 
demanda políticas públicas à mesma 
altura.

O ciclo da violência contra a mu-
lher é tão perverso a ponto de ela 
ser agredida, não se insurgir e ainda 
tentar se reconciliar com o homem 
agressor porque não tem condições 
emocionais e financeiras de buscar 
uma vida longe dele. Como lidar 
com essa situação?

Não se pode pensar em 
políticas públicas sem o 
devido recorte racial

Para Juliana Borges, violência é fruto do sexismo e não se pode indissociá-la do 
racismo, quando a maioria das mulheres que sofrem agressões são negras

Eu não sei, exatamente, como inter-
pretar esta questão. Porque parto de 
outras premissas. Há variados tipos de 
violência. As violências simbólicas e 
psicológicas são mais complexas de 
se combater, justamente, pela sutile-
za em que são colocadas e vividas. 
Talvez não seja o caso de insurgir-se, 
ou de demandarmos da mulher uma 
postura única frente a estas situações. 
Vejo muitas mulheres que criam mo-
dos outros de viver. Não estou, abso-
lutamente, defendendo uma vida de 
violência, mas pontuando quão com-
plexas são as teias da violência em que 
vivem estas mulheres. E, talvez, pen-
sarmos menos em vítimas e mais em 
mulheres em situação de violência. 
O estigma da vítima também é muito 
intenso. E o que estas mulheres vivem 
é uma situação que lutamos para que 
seja transitória e para que elas sejam 
sujeitas de si. Uma das dimensões da 
violência de gênero, e psicológica 
sobretudo, é fazer a pessoa agredida 
desacreditar de suas potencialida-
des, de suas capacidades. Penso que 
trabalhar este lado psicoemocional 
é um ponto de partida muito impor-
tante. O machismo faz com que nos 
vejamos incapazes. Uma estudiosa 
afro-americana chamada bell hooks, 
com minúscula mesmo, ao falar de 
racismo, escreveu um belíssimo texto 
chamado “Vivendo de amor” sobre a 
importância da reconstrução da auto-
estima para que seja possível resistir 
e reconstruir-se. Acho que vale muito 
para este caso e pergunta também.

(*) VITOR NECCHI, jornalista 
ligado à Revista IHU (Instituto 
Humanitas Unisinos) e professor 
na Unisinos. Entrevista produzi-
da para a Revista IHU - edição 
507 - 19 junho 2017

Por ser mulher, negra e probre lidera as 
estatísticas de estupro e de violância
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O debate em torno das questões 
de gênero vem contemplando as 
questões próprias das mulheres ne-
gras com o grau de importância que 
essa especificidade requer?

Outra questão intrigante. Na ver-
dade, como feminista negra inter-
seccional, não consigo enxergar de 
modo apartado as questões de gêne-
ro das questões das mulheres negras. 
E entendo menos como uma espe-
cificidade e mais como uma parte, 
dentre várias, que constitui o que 
chamamos, hoje, “feminismos”. A 
socióloga Patricia Hill Collins, ao te-
orizar sobre o que seria o feminismo 
negro, vai falar de modo taxativo que 
não somos um complemento ao “fe-
minismo”. O “feminismo negro” tem 
sua própria epistemologia, modo de 
ver e defender um projeto de eman-
cipação. O feminismo negro não se 
trata de uma reivindicação identitá-
ria, mas de uma disputa de projeto e 
visão de mundo e, portanto, trata de 
relações de poder. O que dizemos é 
que não haverá conquista possível de 
liberdade e justiça enquanto mulhe-
res negras seguirem sem liberdade e 
justiça. Isto é muito maior e global do 
que específico.

É possível tratar de violência con-
tra mulheres sem discutir racismo e 
sexismo no Brasil?

Não. A violência é fruto do sexis-
mo, e não se pode indissociá-la do 
racismo quando a maioria das mu-
lheres que relatam variadas experi-
ências de violência são negras em 
nosso país. Racismo, machismo e 
classismo são estruturais e indisso-
ciados de nossa sociedade. Segundo 
o Mapa da Violência de 2015, temos 
cerca de 13 homicídios femininos di-
ários no país, e 50,3% destes assas-
sinatos foram cometidos por familia-
res e pouco mais de 33% praticados 
pelo parceiro ou ex parceiro dessas 
mulheres. Além disso, nos últimos 
10 anos houve aumento de 54% 
de assassinatos de mulheres negras, 
enquanto que, no mesmo período, 
registrou-se a diminuição do assas-
sinato de mulheres brancas. Vemos 
aí explicitamente uma disparidade e 
que comprova que estes debates, de 
raça, gênero e classe devem ser feito 
de modo interseccionado.

No que se refere às mulheres ne-
gras, a violência de gênero adquire 
contornos distintos? De que manei-

ra?
Os contornos diferenciados podem 

ser apontados com a intersecção ne-
cessária ao analisarmos os dados 
sobre estas violências. Pela falta de 
acesso à cidadania para uma grande 
parcela da população negra, e quan-
do digo isso, estou afirmando que o 
fato de a população negra estar mais 
presente, pelo histórico escravocrata 
do país, em territórios sem quaisquer 
serviços públicos de qualidade – seja 
saneamento, educação de qualidade, 
acesso à justiça, saúde etc. –, as vul-
nerabilidades, portanto, são maiores. 
O Estado só se faz presente, na maio-
ria das periferias brasileiras, pelo seu 
braço repressor, que é a polícia. Não 
estou dizendo que são vulnerabili-
dades que criam a violência, porque 
isso seria romantizar as classes mais 
abastadas, mas estou afirmando, pe-
los dados, que a situação de vulnera-
bilidade social se torna um obstáculo 
para que essas mulheres, que vivem 
nas periferias, possam superar o ciclo 
de violência. A socióloga Heleieth Sa-
ffioti, no livro Gênero, patriarcado e 
violência, faz muito bem este recorte 
focado em classe. Se somarmos aos 
dados do Mapa da Violência, garan-
tindo o recorte racial, estas distinções 
e maiores vulnerabilidades das mu-
lheres negras ficam explícitos. Princi-
palmente se pensarmos que violência 
contra mulheres tem formato variado, 
passando desde abusos psicológicos, 
sociais, físicos e médicos também, 
ao analisarmos os dados de violência 
obstétrica no país.

Conforme o Mapa da Violência 
2015, no Brasil, a população negra 
é a mais atingida pelos homicídios; 
as taxas de homicídio de brancos 
tendem, historicamente, a cair, en-
quanto aumentam entre os negros. 
No que se refere especificamente à 
população feminina, o número de 

homicídios de brancas caiu de 1.747 
vítimas, em 2003, para 1.576, em 
2013 (queda de 9,8%); no mesmo 
período, os homicídios de negras 
cresceram de 1.864 para 2.875 ví-
timas (aumento de 54,2%). O que 
esses dados revelam?

Estes dados revelam que não se 
pode, jamais, em nosso país pensar 
em políticas públicas sem o devi-
do recorte racial. Tivemos avanços 
importantíssimos para evidenciar e 
combater a violência contra as mu-
lheres nos últimos anos, mas é preci-
so pensar aonde estas políticas che-
gam e a quem alcançam. Penso que 
este é um ponto central. Não estamos 
falando da criação de vários progra-
mas específicos, mas de um olhar 
integral, interseccional e complexo 
diante de um país com a interseção 
de opressões tão complexas e articu-
ladas entre si.

A vulnerabilidade da mulher negra 
se processa até mesmo nas gestações, 
o que também caracteriza violência 
de gênero. Conforme dados de 2012 
do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade do Ministério da Saú-
de (SIM/MS), negras são 62,8% das 
vítimas de morte materna, situação 
que, conforme especialistas, poderia 
ser evitada se houvesse acesso a in-
formações e acompanhamento ade-
quado no pré-natal. Isso é reflexo da 
combinação de racismo institucional 
e desigualdade de gênero?

Sem dúvida. As opressões são es-
truturais e estruturantes e perpassam 
todas as relações sociais e institucio-
nais de nossas vidas. Há variados mi-
tos em torno da mulher negra como 
reflexo e consequência dos mais de 
300 anos de escravização no nosso 
país. Angela Davis, em seu livro re-
centemente traduzido para o Brasil, 
Mulheres, raça e classe, ao falar de 
como as mulheres negras eram trata-

das no período escravocrata, aponta 
que nunca houve para elas o estere-
ótipo da docilidade, da sensibilida-
de e da fraqueza. Pelo contrário, as 
mulheres negras tinham que traba-
lhar tanto quanto os homens negros 
escravizados. A questão de gênero se 
evidenciava porque, além de ter que 
trabalhar do mesmo modo, as mulhe-
res negras também eram vítimas da 
lascívia dos donos de escravizados 
e do ódio e ciúme das esposas da-
queles homens. Em Dicionário da es-
cravidão no Brasil, de Clóvis Moura, 
o verbete sobre “mucama” explicita 
bem como era a situação da mulher 
negra escravizada no Brasil. Com 
isso, vários foram os estereótipos e 
estigmas de que mulheres negras são 
mais fortes e resistentes a dor, de que 
são lascivas e fáceis e, portanto, hi-
persexualizadas, etc. Estes estereóti-
pos, carregados no imaginário social, 
trazem consequências indeléveis na 
vida das mulheres negras, e os dados 
em torno da violência obstétrica evi-
denciam isso.

Como combater as diversas for-
mas de violência a que são submeti-
das mulheres negras? Educação, po-
líticas públicas, cotas, punição aos 
agressores?

Não acredito em uma visão puniti-
vista para entender e olhar o mundo. 
O Brasil já é um país extremamen-
te violento, repressor e punitivo. A 
questão é que a Justiça pune com o 
olhar racializado e classista, ou seja: 
negros e pobres. Penso que há uma 
série de questões que devem ser pen-
sadas antes. Geralmente, nós pensa-
mos no que fazer depois que estas 
mulheres já estão em uma situação 
de violência, e é importante focarmos 
na prevenção e em direitos. Educação 
de qualidade, acesso à Saúde Integral 
da População Negra, moradia, sanea-
mento básico, trabalho digno, acesso 
à Justiça e ao entendimento das leis e 
de seus direitos são questões chaves 
tanto para mulheres quanto para ho-
mens para quebrarmos estereótipos e 
a reprodução da violência. Direito à 
cidadania plena, ao exercício demo-
crático, à participação com decisão 
real. Estas são, para mim, as manei-
ras mais efetivas para combatermos 
a violência, a desigualdade política e 
social de gênero, bem como quais-
quer outras desigualdades. Questões 
estruturais demandam respostas es-
truturais e integradas.

Campanha da OAB no Paraná
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A ação de segmentos conservado-
res e religiosos para que temáticas 
relacionadas a gênero, sexualidade e 
respeito à diversidade não sejam in-
cluídas nos planos de educação é um 
fenômeno que preocupa a professora 
Jane Felipe de Souza. Para ela, isso 
mostra o quanto esses grupos estão 
organizados e conquistando postos 
importantes de decisão. Em entrevista 
concedida por e-mail à IHU On-Line, 
ela ressalta que esses grupos têm por 
lastro “concepções muito estreitas, 
baseadas apenas no senso comum”, o 
que indica falta de conhecimento téc-
nico e teórico a respeito da homosse-
xualidade e da transexualidade, além 
de um profundo e preocupante des-
respeito às identidades que fogem ao 
padrão heteronormativo. “Tal quadro 
demonstra o quanto é necessário dis-
cutirmos esses temas nas escolas.”

As perspectivas, no entanto, não 
são animadoras. A começar pela for-
mação docente, processo no qual a 
discussão sobre gênero e sexualidade 
é precária. Souza defende que, desde 
cedo, a escola debata esses temas na 
formação continuada. “A educação, 
em todos os níveis de ensino, deve se 
pautar pelo respeito às diferenças e 
pelo combate a toda e qualquer forma 
de preconceito e discriminação.”

Ao contrário do que versa o senso 
comum, sexualidade e gênero não 
são prerrogativas exclusivas das famí-
lias. “Todo e qualquer tema pode ser 
discutido em aula”, destaca a profes-
sora, pois nem sempre as famílias con-
seguem lidar com todos os assuntos, 
por isso existe a escola: “para ampliar 

esses conhecimentos e criar cidadãos 
éticos, que respeitem os direitos hu-
manos fundamentais”.

Jane Felipe de Souza é professora 
da Faculdade de Educação da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS. Tem graduação e licenciatura 
plena em Psicologia pela Universida-
de Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 
mestrado em Educação pela Univer-
sidade Federal Fluminense - UFF e 
doutorado em Educação pela UFRGS. 
Atualmente coordena a pesquisa in-
ternacional intitulada Violências de 
gênero, amor romântico e famílias: 
entre idealizações e invisibilidades, os 
maus-tratos emocionais e a morte.

Confira a entrevista.

No ambiente familiar, é comum que 
o patriarcado e a violência de gênero 
se reproduzam de geração a geração, e 
muitas mulheres acabam introjetando 
o papel submisso que lhes é atribuído. 
Nesse sentido, qual a importância das 
políticas públicas para se combater a 
violência de gênero?

As políticas públicas devem inves-
tir na área de saúde, segurança (jus-
tiça) e educação. Os postos de saúde 
e hospitais precisam estar preparados 
para notificar corretamente os casos 
de violência e oferecer tratamento 
psicológico e assistencial às vítimas. 
Em especial, promover programas de 
combate à violência pensando nas 
crianças que vivem em lares violentos 
e presenciam esse tipo de comporta-
mento entre os adultos. Em relação à 
segurança, os postos de atendimento, 
incluindo aqui as delegacias da mu-

lher, precisam ter uma infraestrutura 
adequada. O Estado deveria garantir 
casas de abrigo àquelas mulheres e 
crianças que saem de suas casas por 
conta da violência sofrida. O pesso-
al que atua nas delegacias precisa ser 
bem preparado para essa acolhida, 
em um momento tão delicado, de ex-
trema fragilidade.

No que se refere à educação, desde 
cedo é preciso que a escola, através 
de sua equipe técnica (professoras/es, 
direção, coordenação pedagógica e 
demais funcionários), possa debater 
esses temas na formação continuada, 
de modo que possam atuar de forma 
competente nas salas de aula. A li-
teratura infantil, os livros didáticos e 
paradidáticos, os brinquedos e brin-
cadeiras, as músicas, os filmes, as ati-
vidades propostas etc. devem primar 
pela equidade de gênero. A educação, 
em todos os níveis de ensino, deve se 
pautar pelo respeito às diferenças e 
pelo combate a toda e qualquer forma 
de preconceito e discriminação.

Em um estado laico como o Brasil, 
qual a influência das religiões nas es-
colas, fundamentalmente as públicas?

Nas escolas, mesmo nas públicas, 
é possível observar alguns sinais de 
que o ensino não é tão laico quanto 
deveria: o uso de crucifixo nas salas, 
a imagem de santos, o hábito de rezar 
ou ainda quando a professora impõe 
sua confissão religiosa aos demais 
alunos. Tal situação é desrespeitosa 
para aqueles que não professam reli-
gião. É preciso repensar tais práticas 
no âmbito escolar.

Vitor Necchi (*)

Escolas precisam 
debater equidade 
de gêneros

Jane Felipe de Souza defende que qualquer tema seja discutido em aula, pois nem 
sempre as famílias conseguem lidar com todos os assuntos

Como respeitar a religiosidade das 
famílias e, ao mesmo tempo, preser-
var o caráter laico da educação pú-
blica?

No PPP [projeto político pedagógi-
co] da escola deveria haver um item 
reafirmando que uma das principais 
atribuições da escola é ampliar o co-
nhecimento dos/as alunos/as, portan-
to, não deve haver tema proibido na 
escola, e as famílias precisam saber 
disso. Cabe também ao corpo docente 
respeitar a religião das famílias, jamais 
desconstituir qualquer credo religio-
so. Uma estratégia muito interessante 
é propor uma pesquisa para a turma, 
sobre história das religiões, quais as 
concepções de masculino e femini-
no que apresentam, como encaram 
a sexualidade, os relacionamentos 
afetivo-sexuais, a visão que possuem 
de família etc. Estabelecer um debate 
sobre as diferenças entre religião e re-
ligiosidade, por exemplo.

Temas como sexualidade e gênero 
são prerrogativas exclusivas das famí-
lias ou as escolas devem discuti-los?

Todo e qualquer tema pode ser dis-
cutido em aula. O que vemos atual-
mente é uma confusão conceitual, em 
que se confunde scripts de gênero com 
sexualidade. O conceito de gênero dis-
cute as expectativas sociais, culturais e 
históricas em torno das masculinida-
des e feminilidades. Já as identidades 
sexuais dizem respeito aos nossos de-
sejos afetivo-sexuais, o modo como os 
direcionamos. Nem sempre as famílias 
conseguem dar conta de todos os te-
mas, por isso existe a escola: para am-
pliar esses conhecimentos e criar cida-
dãos éticos, que respeitem os direitos 
humanos fundamentais.

E na formação docente, como esses 
temas são discutidos?

Em geral, não são discutidos em 
profundidade. Há uma pesquisa da 
Unesco [Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura] que aponta tal problema 
na formação. Em mais de 2 mil cur-
sos de Pedagogia existentes no país, 
apenas pouco mais de 30 têm em seus 
currículos alguma menção a gênero e 
sexualidade. E, mesmo assim, aqueles 
cursos que tratam desses temas em 
sua grade curricular muitas vezes são 
em disciplinas eletivas, o que signifi-
ca dizer que o/a aluno/a pode passar 
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todo o tempo da sua formação sem ter 
visto nada sobre esses temas, o que 
pode comprometer a qualidade do 
seu trabalho diante da turma, quando 
ocorrer alguma situação que exija, por 
parte do/a professor/a, conhecimento 
para abordar de forma correta e sem 
discriminações as questões que envol-
vem gênero e sexualidade.

A escola é reflexo da sociedade, de 
um tempo? Como garantir no proces-
so educacional o ensino de princípios 
consagrados pelos direitos humanos 
e fundamentais?

A escola não está à parte da socie-
dade, ela (re)produz, por exemplo, os 
preconceitos nela existentes. Portanto, 
educar cidadãos éticos e voltados para 
a empatia, a solidariedade, dentro dos 
princípios dos direitos humanos fun-
damentais, nem sempre é tarefa fácil. 
Para tanto, é preciso ter uma equipe 
muito bem preparada e conectada 
com esses temas, de modo a poder 
atuar de forma eficiente e aprofunda-
da. Fazer também um trabalho com as 
famílias torna-se fundamental.

Segmentos conservadores e religio-
sos vêm conseguindo influenciar dife-
rentes instâncias legislativas para que 
não incluam nos planos de educação 
orientações de valorização e respeito à 
diversidade sexual, assim como de su-
peração das desigualdades de gênero. 
Qual sua avaliação desse processo?

Tal movimento mostra o quanto os 
grupos conservadores estão organiza-
dos, galgando postos importantes de 
decisão. A confusão conceitual que 
demonstram revela um profundo des-
conhecimento, aliada a inúmeras estra-
tégias de disseminação de ódio e pre-
conceito. O fato de cooptarem muitos 
outros grupos e a sociedade em geral, 
a partir de concepções muito estreitas, 
baseadas apenas no senso comum, si-
nalizam, por sua vez, a falta de conhe-
cimento técnico/teórico a respeito da 
homossexualidade e da transexualida-
de, além de um profundo e preocupan-
te desrespeito às identidades que fogem 
ao padrão heteronormativo. Tal quadro 
demonstra o quanto é necessário discu-
tirmos esses temas nas escolas.

Como a educação infantil deve ser 
pensada e praticada em tempos de 
retrocesso?

Em primeiro lugar, investir na for-
mação docente, tanto inicial quanto 
continuada. As escolas, os municípios 

e os Estados deveriam ter essa von-
tade política de incentivar seu corpo 
docente a se qualificar cada vez mais, 
além de fornecer materiais adequa-
dos nas salas referência. Em segundo 
lugar, ter um ótimo acervo literário, 
além de filmes, livros didáticos e pa-
radidáticos que contemplem as temá-
ticas de gênero, sexualidade, questões 
étnico-raciais, inclusão, diversidade. 
Por último, promover o debate sobre 
esses temas com alunos/as, família e 
toda a comunidade escolar.

Nos lares, crianças são vítimas indi-
retas, e até mesmo diretas, de maus-
tratos emocionais e violência psico-
lógica infringidos a mulheres. Qual o 
papel da escola e dos professores em 
relação ao amparo, à acolhida e à edu-
cação dessas crianças fragilizadas?

É preciso entender que o papel da 
escola é limitado, pois quase sempre 
não é possível resolver o problema da 
violência. Mas a escola tem um papel 
importante nessa acolhida, acompa-
nhamento e também na tarefa de de-
tectar o problema. É muito importante 
ter um olhar atento para a criança, 
ouvir o que ela quer dizer, pois mui-
tas vezes ela não tem quem a escute. 
Mas, na escola, ela poderá expressar 
seu sofrimento, angústia, caso ela per-
ceba tal acolhimento e solidariedade.

Em suas pesquisas, a senhora ope-
ra com o conceito de pedofilização 
como prática social contemporânea. 
Pode explicá-lo? Que processos con-
tribuem para a erotização de corpos 
infantis e quais os malefícios da sexu-
alização precoce?

Em 2002, quando comecei a utilizar 
este conceito, resolvi desdobrá-lo em 

dois aspectos que me pareciam fun-
damentais. O primeiro deles chamava 
atenção para o fato de termos leis de 
proteção à infância e à adolescência 
(Estatuto da Criança e do Adolescente, 
1990) e, por outro lado, convivermos 
ao mesmo tempo com o incentivo cons-
tante à erotização dos corpos infantis e 
juvenis, como se disséssemos: desejem 
esses corpos, vejam como eles podem 
ser tão desejáveis. Dentro de uma so-
ciedade de espetacularização do corpo 
e da sexualidade, em que a lógica do 
consumo se faz presente em todas as es-
feras, nada como visibilizar também os 
corpos infanto-juvenis. Vários trabalhos 
demonstraram esse fenômeno, inclusive 
na nossa linha de pesquisa Educação, 
sexualidade e relações de gênero, des-
tacando o trabalho de Dinah Beck, so-
bre a erotização dos uniformes escola-
res, a pesquisa de Bianca Guizzo, sobre 
a erotização das crianças, em especial 
das meninas, a construção das mascu-
linidades, de Alexandre Bello, dentro 
outros (ver os trabalhos completos em 
www.lume.ufrgs.br).

Desse modo, o primeiro aspecto 
do conceito de pedofilização refere-
se à exposição dos corpos infantis, 
colocados como objetos de desejo e 
consumo, interferindo nas formas de 
se vestir, de se maquiar, de andar, de 
se comportar (FELIPE, 2008).

O segundo aspecto refere-se à ex-
ploração do universo “infantil” como 
potencialmente erótico, em que a 
infância é usada como como fetiche 
para temática de sedução (infância = 
ingenuidade). Desse modo, objetos 
característicos do mundo infantil são 
acionados como cenários erotizados 
(ensaios fotográficos sensuais de mo-
delos usando bichinhos de pelúcia, 

uniformes colegiais, brinquedos etc.). 
Também na publicidade, na moda, 
nos sites de jogos para crianças é pos-
sível perceber esse processo.

O terceiro aspecto do conceito de 
pedofilização refere-se à ideia de que 
ele funciona como preparação, uma 
espécie de preâmbulo para o assédio 
sexual, a violência/abuso e exploração 
sexual. Ou seja, uma vez que a pedofi-
lização está calcada na erotização dos 
corpos infantis, ela alicerça, alimenta e 
naturaliza o assédio, banalizando as-
sim a cultura do estupro. Portanto, po-
demos dizer que a pedofilização é uma 
forma de violência contra as meninas 
(e também contra os meninos, porque 
os educa a ter um determinado tipo de 
olhar e de prática que promove o des-
respeito às meninas e às mulheres).

As estatísticas trazem dados alar-
mantes, mostrando que em 2011, 
por exemplo, 10.425 crianças e ado-
lescentes foram vítimas de violência 
sexual e que, de todas elas, cerca de 
83,2% era do sexo feminino. A maior 
incidência ocorreu na faixa etária dos 
10 aos 14 anos (23,8 notificações/100 
mil crianças e adolescentes). Entre 15-
19 anos, 93,8%. Foram 16,4 atendi-
mentos para cada cem mil (Fonte: Sis-
tema de Informações de Agravos de 
Notificação – SINAN/MS). Esses dados 
mostram o quanto precisamos discutir 
essas questões e o quanto as escolas 
precisam abordar esses temas.

Uma pergunta de natureza pessoal: 
quão frustrante é para a senhora, que 
pesquisa gênero, educação e infância, 
acompanhar a crescente intromissão 
de pensamentos conservadores, funda-
mentalistas e moralistas nas escolas?

É triste constatar que vivemos em 
uma sociedade conservadora, hipócri-
ta e ignorante, em que as pessoas têm 
uma compreensão muito rasa do que 
vem a ser gênero e sexualidade, ainda 
que sejam pessoas com grau de instru-
ção elevado. Ainda assim, muitas des-
sas pessoas demonstram grande desco-
nhecimento a respeito desses conceitos, 
que são diferentes e complexos. Lamen-
tavelmente muitos/as professores/as não 
conseguem compreender a importância 
de tratarem desses temas nas escolas. 
Tal onda conservadora começa agora a 
policiar livros de literatura infantil, por 
exemplo, vendo problemas em tudo. 
Parece que estamos numa onda perse-
cutória, em que páginas de livros são 
arrancadas, autores são praticamente 
colocados na “fogueira”.
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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 *

--- Trata-se do verbo bastar. Fico sempre na dúvida ao conjugá-lo. “Bastam alguns minutos e a tarefa estará pronta.” Está correta a construção? Roberta 
Rangel, Rio de Janeiro/RJ

 

FALTAM TRÊS MESES

Construção correta, sim, pois o verbo aí está no 

plural concordando com um sujeito plural [alguns 

minutos]. Todo mundo sabe que o verbo concorda 

com seu sujeito. O problema ocorre, porém, por 

não nos darmos conta de que o substantivo que 

vem depois do verbo é seu sujeito (o núcleo), em-

bora pareça objeto direto, como no caso do verbo 

haver impessoal. Por exemplo, em “há perguntas 

sem resposta”, o substantivo ‘perguntas’ é o objeto 

direto do verbo haver, que não tem sujeito. Use-

mos o verbo existir na mesma frase e já teremos 

‘perguntas’ como sujeito: “Existem perguntas sem 

resposta”.

 

Assim é que na nossa fala cotidiana se tornou 

comum a ocorrência de frases sem a concordância 

verbal exigida pela gramática normativa. Isso se dá 

com verbos que, ao serem usados intransitivamen-

te (sem complemento verbal), costumam vir antes 

do sujeito, como nos exemplos a seguir (o asteris-

co indica que está errado): 

 

*Segue em anexo os arquivos solicitados.

*Basta poucos minutos e estarei pronta.

*Falta três meses para o encerramento do curso.

*Apareceu na sua casa cinco sujeitos mal-encarados. 

*Surgiu de repente vários brotos.

*Ainda persiste as dúvidas.

*Vejo que permanece no texto algumas falhas. 

*Resta menos de dez reais e sobra dólares.

*Ficou só dois. 

 

Parece haver nesses casos uma tendência à im-

pessoalização, justificativa que não os torna acei-

táveis na linguagem culta. Observa-se também que 

o reconhecimento do sujeito plural é ainda menor 

quando ele não está imediatamente depois do ver-

bo (pode se dar a intercalação de outros termos, 

em geral um adjunto adverbial). 

 

Com esses verbos antecipados é preciso, pois, 

muita atenção, principalmente com bastar, faltar 

e seguir. Como dito, as construções acima, pela 

norma-padrão, não são corretas, devendo o verbo 

ser pluralizado quando o núcleo do sujeito (abai-

xo, sublinhado) está no plural:

 

Seguem em anexo os arquivos solicitados.

Bastam poucos minutos e estarei pronta.

Faltam três meses para o encerramento do curso.

Não faltam razões para apoiar o fechamento 

dos bingos.

Apareceram na sua casa cinco sujeitos mal-encarados.

Ainda persistem as dúvidas.

Surgiram de repente vários brotos.

Vejo que permanecem no texto algumas falhas.

Restam menos de dez reais e sobram dólares.

Ficaram só dois.

 

Estando o verbo nessa situação de intransitivida-

de, é bem menos comum o uso da ordem direta, 

com o sujeito encabeçando a oração: “alguns mi-

nutos bastam / três meses faltam para o encerra-

mento / razões não faltam / só dois ficaram” etc., 

cuja vantagem seria não induzir a nenhum erro 

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

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/

Rua João Negrão, 280-2ºAndar
Curitiba, PR - (41) 3360-7489
http://www.editora.ufpr.br/portal/#

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

DEMONOLOGIA E PSIQUIATRIA
Ir. Alexandre Mazzali

Como distinguir entre malefícios espirituais e 
problemas psíquicos? É possível determinar se 
alguém precisa das orações de um exorcista ou 
da cura de um psiquiatra? Trata-se de um assunto 
polêmico que vem ganhando destaque nas dis-
cussões modernas e que muitas vezes expõe uma 
relação nem sempre amigável entre fé e ciência
Páginas136
Preço Loja Virtual: R$ 24,90

UM ESBOÇO DA SANIDADE
Pequeno Manual do Distributismo
G. K. Chesterton

Neste ensaio social, político e econômico, Ches-
terton demonstra ter conhecimento não apenas de 
áreas ligadas à literatura e à cultura, mas também 
das que tratam mais diretamente do aspecto co-
mercial e de desenvolvimento das civilizações.
Páginas: 200
Preço Loja Virtual: R$ 36,75

O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO NO 
PARANÁ (1945-1965)
Alessandro Batistella 

Apesar de o PTB do Paraná enfrentar inúmeras di-
ficuldades estruturais e financeiras durante os seus 
primeiros anos de existência, foi o partido político 
que mais cresceu estruturalmente e eleitoralmente 
no estado ao longo dos anos 1945-1964. Embora o 
PTB não tenha conquistado o governo paranaen-
se, tornou-se uma importante força política.
Páginas: 336
Preço: R$ 46,00

TExTOS SOBRE CURITIBA
Investigações sobre a cidade e seus arredores
Alessandro Filla Rosaneli e Paulo Marcos 
Mottos Barnabé (orgs.)

A arte de entremear meadas díspares no terreno 
da Arquitetura e do Urbanismo ajuda a estabelecer 
afinidades entre os seres humanos e aquilo que 
os envolve, camadas sutis de objetos, espaços e 
pessoas, dos quais a cidade é constituída. Muitas 
vezes, revelam-se através dos espaços livres, das 
formas urbanas, das construções informais, etc.
Páginas: 192
Preço: R$ 45,00

A PROPENSÃO DAS COISAS
Por uma história da eficácia na China
François Jullien

Por que a reflexão estratégica da China Antiga, 
bem como certa vertente de seu pensamento 
político, rejeitam a intervenção de qualidades pes-
soais (coragem dos combatentes, moralidade do 
governante) para alcançar o resultado desejado? 
O objetivo deste estudo é encontrar, a partir da 
extrapolação de análises linguísticas, as linhas 
mestras subjacentes à cultura chinesa.
PÁGINAS: 342
Preço: R$64,00

MACHADO DE ASSIS, O ESCRITOR QUE NOS Lê
As figuras machadianas através da crítica e 
das polêmicas
Hélio de Seixas Guimarães

Há muitos anos o autor se debruça não só sobre 
a obra de Machado de Assis, mas também 
sobre sua recepção pela crítica e pelos leitores. 
Seu objetivo foi estabelecer quatro momentos 
considerados como de inflexão na percepção e 
no entendimento do que o autor entende como 
um processo de construção de quatro figuras de 
Machado: o escritor excêntrico, o mito nacional, o 
escritor internacionalizado e o autor realista.
PÁGINAS: 308
Preço: R$ 56,00

A CIVILIZAÇÃO DO OCIDENTE MEDIEVAL
Jacques Le Goff

Traduzido para mais de vinte idiomas, este livro 
é o breviário indispensável para quem deseja 
familiarizar-se com a Idade Média. Pois, entre a 
lenda escura de uma "idade das trevas" e a lenda 
áurea de um "belo período" medieval, há a realida-
de de um mundo de monges, clérigos, guerreiros, 
camponeses, artesãos, comerciantes que oscilam 
entre violência e aspiração à paz, fé e revolta, 
fome e expansão.
páginas: 392
Preço Loja Virtual: R$ 86,10

A CONSTITUIÇÃO DA HISTóRIA COMO CIêNCIA
De Ranke a Braudel
Julio Bentivoglio e Marcos Antônio Lopes 
(organizadores)

É um giro de mais de um século, uma seleção 
de dez autores que representam a invenção dos 
fundamentos modernos da história. A concepção 
teórica e o arranjo temático da obra, fundamental 
para a compreensão dos nossos questionamentos 
contemporâneos, insere-se nos esforços de ampliar 
o espaço acadêmico-institucional da área de teoria 
e história da historiografia.
Páginas: 320
Preço: R$ 74,40
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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 
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Euclides Scalco
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Aroldo Murá G. Haygert
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Antonio Carlos da Costa Coelho
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Eleidi Freire-Maia
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Newton Finzetto

Conselho
Fiscal

Jonas Pinheiro
Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
D. Ricardo Hoepers (Bispo de Rio 

Grande, RS)
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: D. Ricardo Hoepers (Bispo 

de Rio Grande, RS)
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli

Diretoria 
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Teológicos

Diretor: Jean Selleti
Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo 

de Rio Grande, RS)
Antonio Carlos da Costa Coelho

Diretoria
de Ciência

e Tecnologia

Diretor: Waldemiro Gremski
Membros: Evaristo Eduardo Miranda
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Raul Anselmi Junior
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Livraria da Folha
0800-140090
(11) 3224-4700
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A RAZÃO POPULISTA
Ernesto Laclau
Editora Três Estrelas

Sob o rótulo de “populismo”, o pensamento político tem caracte-
rizado manifestações em que o povo estabelece conexão direta 
com uma liderança, desestabilizando a democracia representa-
tiva. Mas para Ernesto Laclau a flexibilidade com que o conceito 
é aplicado a situações as mais contraditórias (tanto à direita 
como à esquerda) revela a dificuldade de entender o populismo.
Páginas: 384
Valor Loja Virtual: R$ 69,90
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