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A humanidade em

2050

A visão do futuro da humanidade está cada vez mais difícil de ser otimista. O que
vemos são caminhos possíveis, sempre acompanhados do “se...”.
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NESTA EDIÇÃO:

O FUTURO DA HUMANIDADE
A mídia e a ficção são líderes em mostrar um futuro
róseo para a humanidade, levando em conta o grande
avanço tecnológico que experimentamos hoje. Mas, de
vez em quando, a própria ficção mostra a possibilidade de desvios na aplicação da tecnologia. Desvios que
podem levar a humanidade do domínio das máquinas,
ou a criação de um “super-homem” – não no sentido mitológico dos super-heróis -, fazendo surgir uma classe
dominante em detrimento do resto da humanidade. Ela
passaria a ser uma massa controlada e destinada a uma
vida miserável.
Ficção ou não, o que realmente nos reserva o futuro. Rafael Bachiller, diretor do Observatório Astronômico
Nacional (Espanha) numa análise, mesmo que superficial, afirma que estamos numa encruzilhada e em 2050,
apesar da tecnologia avançada, teremos mais problemas
que soluções. A superpopulação terrestre (teremos cerca
de 9 bilhões de habitantes), terá que enfrentar reservas
limitadas do planeta. As megalópoles colossais resultantes da explosão populacional serão são cada vez mais
difíceis de administrar, mudança climática, contaminação generalizada, transportes, saúde, se acumularão
sobre as cabeças pensantes. Isso se (sempre o “SE...”)
a tecnologia que vem sendo despejada no mundo atual
for controlada por cidadãos e governos realmente interessados em solucioná-los.
Bachiller deixa um alerta: “As ferramentas tecnológicas podem servir para destruir completamente o planeta
ou para nos proporcionar um futuro melhor”. Leia o artigo.
Um dos grandes problemas do jornalismo, com as
novas tecnologias de informação é o “Fake News” (notícias e informações falsas que são jogadas diariamente nas redes sociais). Como enfrentar essa avalanche
que ameaça o verdadeiro jornalismo. Profissionais vem
buscando caminhos dentro de um limite estreito. De um
lado, é necessário conferir a notícia, buscar a comprovação da verdade. De outro é a busca do sucesso (o furo)
na divulgação da notícia em primeira mão. Mas, para
Carlos Alberto Di Franco, mudanças na forma de fazer
jornalismo, principalmente o jornalismo investigativo, já
está dando uma vitalidade não vista antes ao setor. Basta apenas a adaptação às tecnologias e às mudanças
sociais.
Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor

Crianças Estressadas
O resultado da exposição ao excesso de estímulos é uma condição de estresse. Mesmo nas
crianças, os hormônios que acompanham essa situação aumentam o nível de açúcar no sangue, o
que estimula a atividade cerebral. Os neurônios se
tornam mais ágeis, processam mais informações e
requerem maior atenção e concentração. Quando
estes hormônios predominam por um tempo maior
do que suportável, a criança começa a se mostrar
irritada e chora. Para a criança, chorar estressada
é um pedido de socorro. A atitude correta nessa
hora é tomá-la no colo, alimentá-la, dar-lhe carinho. Isso reduz o ritmo de atividade do cérebro e
baixa o nível dos hormônios estressantes.
O estresse infantil se mostra inicialmente na
dificuldade para dormir, no cansaço e irritação.
Os sinais podem variar de idade para idade. Entre
os principais, destacam-se o choro constante e a
agressividade. “A criança estressada agride outras
crianças, morde, faz birra e dorme pouco”; uma
situação de estresse só pode ser definida a partir de
um estudo de todo o comportamento da criança e
da família.
O sentimento de insegurança é forte aliado do
estresse infantil. Crianças carentes, que convivem
com a ausência da mãe, são mais susceptíveis. O
aumento desse tipo de estresse se deve a pequena
atenção que os pais lhes dispensam.
Na medida apropriada, o estresse é um mecanismo benéfico. Desperta a atenção para o perigo e
para os desafios. As condições psicológicas desencadeadas por ele ajudam a reagir ao que é novo
e desconhecido. Acionado por estímulos adequados, o estresse contribui para o desenvolvimento
emocional da criança. Nunca deve ser eliminado,
mas usado em níveis toleráveis e saudáveis.
Porém as situações de estresse positivas são
aquelas para as quais a criança se sente habilitada.
Se a criança se sente capaz de superar o desafio,
seu cérebro mobiliza energia para tanto. O problema é quando se sente incapaz de lidar com a
circunstância. “Isso abala a estrutura física e emo-

cional e a resposta é criar mecanismos para evitar
a situação”. A exposição a estímulos e a desafios
superiores á capacidade emocional, gera ansiedade e estresse excessivo. Nesse caso os pais devem
avaliar que situações estão alem da capacidade
das crianças e poupá-las.
Situações desgastantes vividas ininterruptamente ao longo de semanas afetam mesmo as defesas
do corpo. Elas têm efeito cumulativo e podem alterar o comportamento e, a longo prazo, provocar
mudanças de personalidades. As crianças estressadas adoecem mais facilmente, uma vez que as
resistências estão fragilizadas e o apetite, desequilibrado.
Assim sendo ,pequenas atitudes podem evitar
desnecessários que alteram o comportamento das
crianças. A atenção dos pais é fundamental neste
quesito.

* EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e cirurgião
geral, dirige a Stressclin - Cílcina de Prevenção e
Tratamento dp Stress, é um dos diretores do Instituto
Ciência e Fé.
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A tríade psíquica de
Malebranche
Resulta assaz estimulante a intuição
mística criada pelo pensador francês
NICOLAS MALEBRANCHE (16381715), segundo a qual Deus ocupa
um lugar de destaque em nossa psique, mantendo nossa vida, resumida
em sensibilidade, imaginação e racionalidade (Nós vemos todas as coisas
em Deus). Tal ocasionalismo nos dá
assim a garantia de nossa importância
como seres viventes, confirmando a
afirmação de São Paulo no areópago: “NEle vivemos, nos movemos e
existimos”(At: 17, 28). Sem dúvida, a
única forma de resgatarmos a dignidade humana será através de sua vinculação essencial a algo divino, depois
que DARWIN nos igualou a meros
macacos que evoluíram (sic)!
Sob a influência de DESCARTES
e STO. AGOSTINHO, Malebranche
deu ênfase peculiar ao racionalismo,
porém sem perder o lado místico de
sua feição aberta ao transcendente.
Contudo, uma análise atual de seu
pensamento não pode deixar de levar em conta a crise atual que atinge
o racionalismo clássico, afetado por

A Procura da Verdade, Malebranche nos propõe como
fontes originárias de nosso conhecimento os sentidos, a
imaginação e a razão.
suas dimensões linguísticas e semióticas. Dessa forma, suas intuições sobre a descoberta da verdade podem
ser examinadas sobre novas ilações
paradigmáticas, mais consentâneas
ao momento cultural que estamos vivendo, sem deixar de assimilar a originalidade de seu pensamento.
Assim, em sua obra principal, A
Procura da Verdade, Malebranche
nos propõe como fontes originárias
de nosso conhecimento os sentidos,
a imaginação e a razão. Não obstante, há uma disfunção entre estas três
fontes de nosso saber, motivada por
uma falha desconhecida (um pecado
original?), que não permite um equilíbrio saudável entre elas, que deveriam testemunhar DEUS de uma forma natural. Por isso, a todo momento
os sentidos nos enganam, assim como
a imaginação, que facilmente se perde nos desvarios das alucinações; o

mesmo acontecendo com a razão,
sempre às voltas com seus sofismas.
Dessa forma, nossas ideias perdem a
sua eficácia, permanecendo apenas
como simbolismos desconexos.
Dessa forma, esta percepção imediata da realidade de Deus mantendo
a vida a todas as formas da criação
seria para nós algo evidente, não
fosse aquela falha original. Assim,
segundo Malebranche, estas são as
causas de nossas falhas na percepção
de Deus, que é de fato a fonte e a origem de todas as nossas experiências,
pois sem Ele nada teria vida e muito
menos consciência. Não obstante,
nossas ideias permanecem abstratas
e simbólicas, impedindo suas relações essenciais com a Divindade.
Como inovação, mesmo assim são
possíveis ilações paradigmáticas sobre
a tríade de Malebranche, dizendo que
o mundo de nossos sentidos refere-

se ao macrocosmo ou o universo de
Deus-Pai; o mundo de nossa imaginação se refere ao microcosmo, aquele
dos milagres quânticos, similares ao
Deus-Filho; por fim, nossa razão diz
respeito ao mundo virtual, as criações
da cultura, tendo correspondência
com as ações do Espírito Santo.
Como conclusão, nada impede nossas analogias de compreensão, frutos de
nossa capacidade inteligente, permitindo
assim que possamos unir o céu e a terra,
uma constatação de vitalidade conceitual que une o ser humano ao Universo e
às Fontes de seu surgimento. Não obstante, tudo isso só se torna possível, se
mantivermos as intuições imediatas que
nos sugerem a existência de um Criador,
a presença do infinito e do bem como
frutos pela presença de Deus.

* ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e
Doutor em Direito pela UFPR, é professor
do curso de Direito da PUCPR e membro
da Academia Paranaense de Letras. Autor
de “Introdução ao Universo dos Símbolos”.
e-mail: antcmendes@gmail.com;
site: www.folosofiaparatodos.com.br
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Pós-capitalismo
a dimensão sensível
Qualquer projeto político precisa propor, também, outros modos
de sentir e desejar. Como superar a
competição perpétua, acumulação
obsessiva e banalização dos afetos
que caracterizam o neoliberalismo?
O artigo é de Amador FernándezSavater, publicado por Outras Palavras, 20-07-2017. A tradução é de
Inês Castilho.
Amador Fernández-Savater (Madri,
1974) vai e vem entre o pensamento crítico e a ação política, buscando sempre seu encontro. É editor da
Aquarela Livros, dirigiu durante anos
a revista Archipiélago e participou ativamente em diferentes movimentos
coletivos e de base em Madri. É autor
de Filosofia e Ação (Editorial Limite,
1999), coautor de Red Ciudadana tras
el 11-M; cuando el sufrimiento no impide pensar ni actuar (Acuarela Livros,
2008). Atualmente transmite na Rádio
Círculo o programa Uma linha sobre o
mar, dedicado à filosofia de garagem.

EIS O ARTIGO

Nos anos 70, o cineasta italiano
Pier Paolo Pasolini propôs pensar o
conflito político como uma disputa
fundamentalmente antropológica: entre diferentes modos de ser, sensibilidades, ideias de felicidade. Uma força
política não é nada (não tem nenhuma
força) se não se enraíza em um “mundo” que rivalize com o dominante em
termos de formas de vida desejáveis.
Enquanto os “homens políticos” de
seu tempo (dirigentes de partido, militantes de vanguarda, teóricos críticos)
miravam o poder estatal como o lugar
privilegiado para a transformação social
(toma-se o poder e muda-se a sociedade a partir de cima), Pasoliniadvertia – com sensibilidade poética, isto é,
sismográfica – que o capitalismo estava
avançando mediante um processo de
“homologação cultural” que arruinava
os “outros mundos” (campesinos, proletários, subproletários), contagiando os
valores e modelos de consumo “horizontalmente”: através da moda, da publicidade, da informação, da televisão,
4

“Segundo Max Weber, a cultura burguesa teve sua
origem, motor e combustível na ética protestante.
Através da reconceituação do trabalho como
‘profissão’ e da teoria da predestinação, gera-se uma
subjetividade que coloca no centro da vida o dinheiro e o
enriquecimento”

da cultura de massas etc. O novo poder
não emana, irradia ou desce de um lugar central, antes se propaga “indiretamente, na vivência, no existencial, no
concreto”, dizia Pasolini.
No vestir e no andar, na seriedade
e nos sorrisos, na gesticulação e nos
comportamentos, o poeta decifrava
os signos de uma “mutação antropológica” em marcha: a revolução do
consumo. Freá-la a partir do poder
político seria como tratar de conter
uma inundação com uma mangueira.
Não é possível impor outros conteúdos ou finalidades a um mesmo marco de acumulação e crescimento. É
antes o contrário: o modo de produção-consumo será o que determina
as margens do poder político. Só se
interrompe uma civilização com outra. São necessários outros vestires
e outros andares, outra seriedade e
outros sorrisos, outra gesticulação e
outros comportamentos.
A disputa política (a que não é simples
jogo de tronos) expressa um “desacor-
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do ético” entre diferentes ideias sobre a
vida, ou melhor, a boa vida. Não ideias
que flutuam por aí ou se enunciam retoricamente, mas ideias práticas encarnadas, materializadas, inscritas nos gestos
e dispositivos mais cotidianos (Facebook, Uber ou Airbnb são expressões
do desejo, daí sua força). O que poderia
nos contar um olhar antropológico sobre a política? Que mundos chocam-se
hoje? Em que desacordos éticos sobre a
vida boa poderiam aflorar ações políticas transformadoras?

O VELHO ESPÍRITO DO CAPITALISMO

Vamos primeiro dar um passo atrás.
Onde nasceu a ideia de organizar a
vida inteira em torno do trabalho, a
eficiência e a produtividade? Segundo Max Weber, a cultura burguesa
teve sua origem, motor e combustível na ética protestante (sobretudo
do protestantismo ascético). Através
da reconceituação do trabalho como
“profissão” e da teoria da predestinação (só no êxito terreno podemos

encontrar sinais de nossa salvação),
gera-se uma subjetividade que coloca no centro da vida o dinheiro e
o enriquecimento, que aspira à “racionalização” de toda a existência
(a relação com o tempo, o corpo, a
honra, a educação dos filhos), que
condena a pobreza como o pior dos
males (“escolher a pobreza é como
escolher a doença”), etc.
Essa subjetividade não é um “reflexo automático” da objetividade econômica, mas um elemento decisivo
da “cultura capitalista”, sem a qual
simplesmente não há capitalismo. Somente um novo tipo de imaginário e
subjetividade (uma nova organização
do desejo) poderia ter a força suficiente para quebrar a “mentalidade tradicionalista” (então dominante). Segundo esta, não se vive para trabalhar
(isso seria absurdo), antes trabalha-se
para viver; e quem dispõe de riqueza
(por trabalho próprio, alheio ou boa
sorte), dedica-se à contemplação ou à
guerra, a brincar ou a caçar, a dormir
tranquilo ou ao gozo sensual da vida,
mas não lhe passa pela cabeça reinvesti-la para continuar acumulando.
A cultura burguesa nasce portanto da
potência de um imaginário religioso que
logo abandona, laicizando seus valores:
o sentido da responsabilidade individual, o self made man, a meritocracia, o
crédito, o progresso, a sensibilidade puritana e severa etc. A modernidade foi
predominantemente uma “cultura do
Norte”: anglo-saxã, masculina, branca
e protestante. Mas o domínio deste imaginário (viver para trabalhar, investir os
lucros para obter mais lucros, submeter
todos os aspectos da vida a um controle
regulamentado e sistemático etc.) nunca foi completo.

A SOCIABILIDADE DO SUL

Segundo o sociólogo (da vida cotidiana) Michel Maffesoli, sempre existiu, insistiu e resistiu uma “sociabilidade do Sul”. Uma sociabilidade difusa,
submersa e oculta, difícil de ver, porém, presente, capaz de revelar-se e
ativar-se quando está ameaçada. Uma

dinâmica informal (formas de vínculo,
de pertencimento subjetivo, de fazer
prático) determinante na vida diária,
como substrato ou “manto freático”
da existência coletiva.
Em que consiste essa sociabilidade
do Sul? Em primeiro lugar, é um impulso vital, não racional. Uma vontade de viver, um querer viver. Mas
não viver de qualquer modo, e sim
afirmando um tipo de vínculo, um
tipo de existência, uma certa ideia
de felicidade: um estar-juntos antropológico. É também um conjunto de
saberes e estratégias para reproduzir
esses vínculos, essas formas de vida.
Esse “Sul” refere-se original e historicamente aos países mediterrâneos
e latino-americanos, mas converte-se
em seguida na obra do autor numa
noção mais movediça que aponta
para “valores” e “climas afetivos”,
mais que a uma localização geográfica. Nesse sentido, há “Sul no Norte”,
como também há “Norte no Sul”. Colônia (viva, alegre, falante, proletária)
seria o “Sul” na Alemanha; Frankfurt,
das finanças, o “Norte”.
Podemos agora enunciar cinco
“valores” (o que vale) para esta sociabilidade do Sul:
– em primeiro lugar, o presente: a
vida não se projeta “para diante” (um
futuro de salvação, de perfeição), mas
se afirma “agora”. Esta certa despreocupação quanto ao amanhã não exclui
(paradoxalmente?) uma obstinação
por reproduzir-se e durar. A temporalidade da sociabilidade do Sul é intensa e não extensa, mas ela se empenha
em “perseverar em seu ser”.
– em segundo lugar, o vínculo. A
vida se dá em continuidade com os
outros, entrelaçada com outros, enredada com outros. Não somente por
necessidade, mas também pelo prazer de compartilhar. O vínculo mais
apreciado é o vínculo estreito, próximo, ao alcance da mão (o tátil como
valor). Este “aqui” não nos separa do
que está “ali” (o distante), antes pelo
contrário: a partir do que vivemos
“aqui” nos pode ressoar algo “ali”.
– em terceiro lugar, o trágico, a
assunção da anarquia do que há, do
que é. Não se trata de “solucionar”
ou “superar” o que está dado (incerto,
obscuro, múltiplo), antes muito mais
de saber “compor-se” com ele. Outra
relação, pois, com o mal, o risco ou
a morte, que não são algo a ser erradicado (segundo as lógicas reinantes
do controle, da segurança e da previ-

sibilidade total), mas um lado da vida
(e também podem ser força, alavanca,
se sabemos como nos compor).
– em quarto lugar, o dionisíaco,
não a vida encerrada em si mesmo
(trabalho, sucesso, progresso), mas
a vida “enlevada” que busca sair de
si através do gozo do corpo, o gosto
pela máscara e o disfarce (as aparências), a fusão com o outro nas celebrações coletivas (musicais, esportivas,
religiosas) etc. Excesso, desperdício,
vertigem, entrega, destruição: o “dionisíaco” é uma exploração da alteridade.
– por último, o jogo duplo, não a paixão pelo direto, frontal e explícito, mas
pelo desvio, a astúcia, o rebuscado, a
burla, a duplicidade, a dissimulação, o
jogo com a lei e a norma, as estratégias
informais de conservação e sobrevivência (minha de dos meus). Não a paixão
por corrigir e endireitar, mas por sortear,
regatear, driblar e enganar.

Eliminando as proteções sociais,
fragilizando os direitos associados
ao trabalho, favorecendo o endividamento geral dos estudantes e das
famílias, precarizando, reduzindo os
salários e o investimento social, trata-se de fomentar o “salve-se quem
puder” e destruir tudo aquilo que
permita às pessoas qualquer margem
de liberdade com relação ao mercado. Tudo o que há “entre” os seres
e faz deles algo mais que “partículas
elementais” em competência: laços
de mil tipos, direitos conquistados,
lugares vivos, recursos públicos e
comuns, redes de solidariedade e
apoio, circuitos não mercantis de
bens e serviços etc. A base material
de qualquer autonomia. Governar
hoje consiste precisamente em corroer esse “entre”, essa rede densa de
laços, afetos, apoio mútuo…
Mas bem quando se queria “extirpála”, a sociabilidade do Sul estende-se

“Uma vontade de viver, um querer viver. Mas não viver
de qualquer modo, e sim afirmando um tipo de vínculo,
um tipo de existência, uma certa ideia de felicidade: um
estar-juntos antropológico.”
A CRISE COMO OCASIÃO

Os economistas neoliberais fazem
sua própria leitura “antropológica”
do mundo e concluem que a crise
econômica de 2008 tem a ver com a
“insuficiente mobilidade geográfica”,
o “espírito empreendedor limitado”,
a “rede de proteção familiar”, o “trabalho informal” ou a “indiferença (inclusive a repugnância) com relação
ao enriquecimento” ainda muito presentes nos países do Sul (os chamados
PIGS: Portugal, Itália, Grécia, Espanha,
nenhum deles um país protestante,
por certo). À luz dessa análise, vemos
a sociabilidade do Sul em ação.
Podemos ler a gestão neoliberal da
crise como a tentativa de suprimir por
fim todas essas “inadequações culturais” e acelerar assim “o devir mundo
do capital” (Laval y Dardot)? A crise
da dívida seria, desse modo, a ocasião
perfeita para desatar a “destruição
criativa” de tudo aquilo que, dentro e
fora de nós mesmos, nos indispõe para
pensarmos e atuarmos como simples
átomos sociais, partículas egocêntricas desvinculadas, máquinas de cálculo egoístas. Costumes e vínculos,
apegos e solidariedades.

e ativa-se. Na Espanha da crise proliferaram, por exemplo, os microgrupos
informais de solidariedade e apoio
mútuo (familiares, de vizinhança, de
amizade) que suavizaram os efeitos
devastadores da gestão neoliberal da
crise: medo, solidão e desamparo.
Uma proliferação que contradiz em si
mesma o paradigma liberal-individualista: “cada um tem sua vida”.
Bem quando nos dizem que “havíamos vivido acima de nossas possibilidades” e devíamos expiar e pagar, os
valores do Sul vingam-se, afirmando e
difundindo outras ideias de riqueza e
felicidade: mais baseadas no presente que no futuro, nos vínculos que na
solidão, no tempo disponível e não na
vida para o trabalho, na empatia e não
na competição, no desfrute da graça,
mais que na culpa pela dívida.

O NOVO ESPÍRITO DO CAPITALISMO

Mais difícil ainda. Segundo alguns
autores, estaríamos hoje atravessando a passagem para a superação (intensificação? radicalização?) do antigo “espírito” do capitalismo, cujas
origens Max Weber estudou.
Por exemplo, segundo Franco Be-

rardi, a burguesia ainda “vivia nos
vínculos” (com uma comunidade, alguns lugares, alguns bens físicos, uma
classe trabalhadora que não podia suprimir, a relação entre valor e tempo
de trabalho). Porém, o capitalismo financeiro é muito mais abstrato: não se
identifica com nenhum lugar, com nenhuma população concreta, qualquer
tipo de trabalho, com nenhuma regra,
embora suas decisões tenham consequências (devastadoras) sobre lugares,
populações, trabalhadores etc.
Por outro lado, segundo Christian
Laval e Pierre Dardot, essa lógica de
acumulação infinita do capital tornou-se hoje uma “modalidade subjetiva”. Que quer dizer isso? Pois que
o “homo economicus” (definido pela
prudência, a ponderação, o equilíbrio nos intercâmbios, a felicidade
sem excessos, a paridade dos esforços e dos prazeres) é substituído o
“empresário de si mesmo” (definido
pela competência e a autossuperação
constante: viver no risco, ir além de
si mesmo, assumir um desequilíbrio
permanente, não descansar ou parar
jamais, colocar todo o gozo na autossuperação). Uma expressão resume,
segundo os autores franceses, o tipo
subjetivo do capitalismo atual: “sempre mais”. O gozo da falta de limite.
Nessa transformação seria necessário por certo reavaliar a resistência que
apresenta a “sociabilidade do Sul”,
quando por exemplo a cultura capitalista já não exige hoje a repressão
do afetivo/passional, mas antes sua
completa instrumentalização a serviço da lógica do lucro: a instrumentalização do íntimo. Mas sem dúvida a
afirmação de uma “vida que se basta
a si mesma” continua sendo absolutamente subversiva (mais que nunca?).
Uma vida que não tenta extrair e acumular “sempre mais”, mas que se vive
no gozo de cuidar e compartilhar, o
mais proximamente possível, aquilo
que nos foi dado, aqui e agora.
A insurreição da sociabilidade do
Sul consistiria em afirmar politicamente esta outra ideia de felicidade,
esta potência subterrânea, estas vagas oceânicas.

(*) AMADOR FERNÁNDEZ-SAVATER, jornalista espanhol, editor
da Aquarela Livros, dirigiu durante
anos a revista Archipiélago. Atualmente transmite na Rádio Círculo o
programa Uma linha sobre o mar,
dedicado à filosofia de garagem.
Colabora também com o eldiario.es.
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Carlos Aberto Di Franco (*)

A vitalidade do jornalismo
Um dia a coisa vai mudar, graças também ao esforço investigativo dos bons jornalistas
A chave de uma boa
edição, no impresso e no
digital, é o planejamento.
As redes sociais são uma ferramenta extraordinária da cidadania, um
magnífico espaço de mobilização.
Mas não são garantia de segurança
informativa e de credibilidade. Sobra opinião superficial e radicalizada. Faltam apuração, análise, matiz.
Sou usuário regular das redes sociais.
Mas nelas encontro pouco jornalismo, muito pouco.
Jornalismo é a busca do essencial, sem adereços, qualificativos ou
adornos. O jornalismo transformador
é substantivo. Sua força não está na
militância ideológica ou partidária,
mas no vigor persuasivo da verdade
factual e na integridade da sua opinião. A credibilidade não é fruto de
um momento. É o somatório de uma
longa e transparente coerência.
A ferramenta de trabalho dos jornalistas é a curiosidade. A dúvida. A interrogação. Há um ceticismo ético, base
da boa reportagem investigativa. É a
saudável desconfiança que se alimenta
de uma paixão: o desejo dominante de
descobrir e contar a verdade.
Outra coisa, bem diferente, é o jornalismo de suspeita. O profissional suspicaz não tem “olhos de ver”. Não admite que possam existir decência, retidão,
bondade. Tudo passa por um crivo negativo que se traduz numa incapacidade crescente de elogiar o que deu certo.
O jornalista não deve ser ingênuo. Mas
não precisa ser cínico. Basta ser honrado, trabalhador, independente.
A fórmula de um bom jornal reclama uma balanceada combinação de
convicção e dúvida. A candura, num
país marcado pela tradição da impunidade, acaba sendo um desserviço à
sociedade. É indispensável o exercício da denúncia fundamentada.
Precisamos, independentemente do
escárnio e do fôlego das máfias corruptas e corruptoras, perseverar num
6

verdadeiro jornalismo de buldogues.
Um dia a coisa vai mudar. E vai mudar graças também ao esforço investigativo dos bons jornalistas. O repórter,
observador diário da corrupção e da
miséria moral, não pode deixar que
a alma envelheça. Convém renovar
a rebeldia sonhadora do começo da
carreira. O coração do repórter deve
pulsar em cada matéria.
Alguns desvios, no entanto, podem
comprometer o resultado final do
trabalho. A precipitação é um vírus
que ameaça a qualidade informativa.
Repórteres carentes de informação
especializada e de documentação
apropriada ficam reféns da fonte. Sobra declaração, mas falta apuração rigorosa. O poder público tem notável
capacidade de pautar jornais. Fonte
de governo é importante, mas não é a
única. O jornalismo de registro, pobre
e simplificador, repercute o Brasil oficial, mas oculta a verdadeira dimensão do País real. Muitas pautas estão
quicando na nossa frente. Muitas histórias interessantes estão para ser contadas. Precisamos fugir do show político e fazer a opção pela informação
que realmente conta. Só assim, com
didatismo e equilíbrio, conseguiremos
separar a notícia do lixo declaratório.
A incompetência foge dos bancos
de dados. Troca milhão por bilhão. E,
surpreendentemente, nada acontece.
O jornalismo é o único negócio em
que a satisfação do cliente (o consumidor de notícia) parece interessar muito
pouco. O jornalismo não fundamentado em documentação é o resultado
acabado de uma perversa patologia: o
despreparo de repórteres e a obsessão
de editores com o fechamento. A chave de uma boa edição, no impresso e
no digital, é o planejamento.
O culto à frivolidade e a submissão
à ditadura dos modismos estão na
outra ponta do problema. Vivemos
sob o domínio do politicamente correto. Trata-se de um dogma que não
deixa saída: de um lado, só há vilões;
de outro, só se captam perfis de mocinhos. E sabemos que não é assim.
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A vida tem matizes. O verdadeiro
jornalismo não busca apenas argumentos que reforcem a bola da vez,
mas também, com a mesma vontade,
os argumentos opostos. Estamos carentes de informação e faltos da boa
dialética. Sente-se o leitor conduzido
pela força de nossas idiossincrasias.
Por outro lado, ao tentar disputar espaço com o mundo do entretenimento,
a chamada imprensa séria está entrando num perigoso processo de autofagia. A frivolidade não é a melhor companheira para a viagem da qualidade.
Pode até atrair num primeiro momento, mas depois, não duvidemos, termina sofrendo arranhões irreparáveis no
seu prestígio, na sua marca.
Registremos, ademais, os perigos do
jornalismo de dossiê. Os riscos de instrumentalização da imprensa são evidentes. Por isso é preciso revalorizar,
e muito, as clássicas perguntas que devem ser feitas a qualquer repórter que
cumpre pauta investigativa. Checou?
Tem provas? A quem interessa essa informação? Trata-se de eficiente terapia
no combate ao vírus da leviandade.
O esforço de isenção, no entanto,
não se confunde com a omissão. O
leitor espera uma imprensa combativa, disposta a exercer o seu intransferível dever de denúncia. Menos registro
e mais apuração. Menos fofoca e mais
seriedade. Menos espetáculo de ma-

rketing político e mais consistência.
Finalmente, precisamos ter transparência no reconhecimento de nossos
eventuais equívocos. Uma imprensa
ética sabe reconhecer os seus erros.
As palavras podem informar corretamente, denunciar situações injustas,
cobrar soluções. Mas podem também esquartejar reputações, destruir
patrimônios, desinformar. Confessar
um erro de português ou uma troca
de legendas é fácil. Porém admitir a
prática de atitudes de prejulgamento, de manipulação informativa ou
de leviandade noticiosa exige coragem moral. Reconhecer o erro, limpa
e abertamente, é o pré-requisito da
qualidade e, por isso, um dos alicerces da credibilidade.
A força de uma publicação não é
fruto do acaso. É uma conquista diária.
A credibilidade não combina com a leviandade. Só há uma receita duradoura: ética, profissionalismo e talento.
O leitor, cada vez mais crítico e
exigente, quer notícia. Quer informação substantiva.

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

Danyla Martins (*)

Suspiros do jornalismo em
época de “fake news”
Não é de hoje que o
jornalismo sofre com as
mudanças tecnológicas e
as influências dos novos
consumidores de notícias,
este que, por fim, também
estão no campo de
produtores de informação.
Com essas transformações
o jornalismo tradicional
parece estar em uma
maca tentando levantar.
Mas, acontece que está
buscando escapar pela
tangência ou encontrar
um espaço seguro.
Não é de hoje que o jornalismo sofre com as mudanças tecnológicas e
as influências dos novos consumidores de notícias, este que, por fim, também estão no campo de produtores
de informação. Com essas transformações o jornalismo tradicional parece
estar em uma maca tentando levantar. Mas, acontece que está buscando
escapar pela tangência ou encontrar
um espaço seguro. As mídias sociais
vieram avassaladoras modificando a
forma de comunicar e colocando as
notícias na palma da nossa mão. Tudo
está perto, mutável e volátil.
Isso é um ponto positivo. A comunicação tem a necessidade de expansão e o consumidor direito a informação. Bom, e como fica o jornalismo
nessa inconstância? Nós jornalistas
vemos a necessidade de ampliar os
conhecimentos e não apenas atuar na
esfera da escrita. Sabe, daquele tradicional “Quem” “Onde” “Por que” “O
que” “Quando” que aprendemos nas
primeiras aulas na faculdade. Já precisamos ser multimídia e abarcar os
campos das mídias, dos textos mais
dinâmicos, dos segmentos, das assessorias especializadas sem perder a
essência de relatar os fatos reais.
Essa semana o jornalista Charlie Be-

ckett, professor de mídia da London
School of Economics e fundador da
think-tank Polis, disse ao El País que
a imprensa precisa de terapia para se
reencontrar. O jornalista se referiu à
cobertura política da imprensa, mas
é uma afirmativa que se aplica às demais áreas também. Contudo, também
salientou sobre o aumento do número
de “fake news” – notícias falsas – que
são disseminadas como
verdades diariamente. E,
quanto a isso, fez referência às redes sociais, principalmente o Facebook que
é uma plataforma constante de atualização de informação, sejam corretas ou
erradas.
Essa é uma preocupação
do jornalismo. Manter a
qualidade e o processo de
apuração para apresentar
um produto assertivo. E nós
sabemos que as redes sociais têm um poder persuasivo. Charlie Beckett também
expôs sua preocupação
com os jornalistas e com os
meios de comunicação em
um ambiente competitivo e
ao mesmo tempo tendencioso. No entanto, o jornalista não repudia as redes
sociais, mas defende a ideia
de que o jornalismo precisa
se sobrepor às marés baixas
e solidificar a utilidade da
sua função.
Não podemos deixar
de mencionar que a credibilidade foi e ainda deve

ser o carro-chefe do jornalismo. Mesmo com tantas influências externas e
nessa era de “fake news” o brasileiro é um dos consumidores que mais
confiam em conteúdos veiculados por
empresas de comunicação conforme
a pesquisa do Instituto Reuters para
o Estudo do Jornalismo, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. 60%
dos disseram confiar nos meios de

comunicação para se informar, índice
superado apenas pela Finlândia, com
62%. O “Relatório de Jornalismo Digital 2017” aponta ainda que as redes
sociais vêm sentindo os reflexos negativos das “fake news”.
Diante desse cenário que os jornalistas não podem deixar que a credibilidade do jornalismo não vire meros resquícios. Resgatar a função do jornalismo
e não deixar que a influência negativa
e os fatores emocionais tendenciosos
sobreponham ao profissionalismo é
um desafio diário. Como disse Charlie
Beckett, “os jornalistas devem resistir a
muitos cantos de sereia”.

(*) Danyla Martins, Assessora de Imprensa na Assembleia
Legislativa de Goiás, Editora na
Ponto de Embarque.
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Rafael Bachiller (*)

A humanidade em 2050
“As ferramentas tecnológicas podem servir para destruir completamente o planeta ou para nos proporcionar um futuro melhor. Dado que o
uso destas ferramentas virá imposto,
em grande medida, pelo critério moral que esteja presente na sociedade
já globalizada, é imprescindível que
o progresso tecnológico seja acompanhado por um progresso espiritual
e moral que promova o respeito ao
meio ambiente, a paz e a solidariedade. Só assim poderemos assegurar
nossa sobrevivência como espécie e
garantir que esta sobrevivência seja
digna. Em minha opinião, uma degradação radical e generalizada das
condições de vida da humanidade
pode chegar a ser algo tão nefasto
como a extinção da espécie humana, ou inclusive pior”, escreve o astrônomo Rafael Bachiller, diretor do
Observatório Astronômico Nacional
(Espanha), em artigo publicado por
El Mundo, 20-07-2017. A tradução
é do Cepat (Centro de Pesquisa e
Apoio aos Trabalhadores), de Curitiba, parceira de pesquisas sociais do
IHU (Instituto Humanitas Unisinos).

Uma visão do futuro da humanidade está cada vez
mais difícil de ser otimista. O que vemos são caminhos
possíveis, sempre acompanhados do “se...”. Neste artigo
do astrônomo espanhol Rafael Bachiller, vemos algumas
dessas possibilidades.
concentrada na África. O aumento
do número de habitantes, do nível
de vida e da esperança de vida farão
com que as necessidades alimentares
cresçam consideravelmente. Estimase necessário que, para o horizonte
2050, multipliquemos por um fator

pela superpopulação, mas seria muito preferível que sejamos capazes de
desenvolver métodos agrícolas mais
sustentáveis e eficazes, ainda que
estes resultem mais custosos, pelas
técnicas sofisticadas que requererão,
e ainda que tenhamos que recorrer

água como as energias renováveis parece muito promissor. São muito interessantes as iniciativas empreendidas
na Índia para o desenvolvimento de
cidades inteligentes e a emergência
de certas atividades empresariais que
reúnem soluções técnicas inovadoras
para desenvolver as cidades do futuro.
No entanto, levar tais cidades inteligentes à prática, mediante a modernização das atuais, requererá recursos
muito substanciais que serão dificilmente acessíveis às administrações.

TRANSPORTES

Um dos maiores desafios apresen-

EIS O ARTIGO

A humanidade se encontra, hoje,
em uma encruzilhada diante dos numerosos desafios aos quais enfrenta: o crescimento galopante da população, que cada vez requer mais
recursos de um planeta que conta
com reservas limitadas, megalópoles colossais, que são cada vez mais
difíceis de administrar, mudança climática, contaminação generalizada,
etc. É que desde a revolução industrial, o ser humano vem modificando o mundo de maneira muitíssimo
mais acelerada do que em toda a sua
história anterior.
Para o ano 2050, a população
mundial terá ultrapassado os 9 bilhões de habitantes, isto significa
30% a mais do que a atual. A explosão demográfica ocorrerá principalmente nos países em desenvolvimento: por exemplo, estima-se que 25%
da população mundial estará, então,
8

Aceitar ou não a tecnologia? Ela poderá ser imposta.

de dois as quilocalorias que se consomem hoje no mundo. Isso supõe
duplicar a produção agrícola. Em
particular, será necessário aumentar
fortemente o cultivo de cereais para
alimentar o rebanho requerido pelo
aumento no consumo de alimentos
de origem animal.
Quase não há dúvida de que a superpopulação do planeta provocará
graves crises alimentares, pois o crescimento econômico que é preciso
para este enorme aumento na produção não está garantido. Muitas vezes,
evoca-se que as guerras e as epidemias poderiam ser a solução radical
aos problemas alimentares originados
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muitos mais aos produtos modificados geneticamente.

CIDADES INTELIGENTES

No ano 2050, a população será
muito mais urbana: estima-se que
70% da humanidade viverão em cidades (frente a 50% que já vivem hoje) e,
progressivamente, serão criadas mais
e mais megalópoles com mais de 20
milhões de habitantes. Os colossais
desafios apresentados por tais urbes
conduzem a arquitetos, engenheiros e urbanistas a desenvolver novos
conceitos de cidade. O conceito de
uma smart city, ou cidade inteligente, que utilize mais e melhor tanto a

tados por este mundo novo é o referente ao transporte, tanto no interior
dessas grandes cidades, como entre
elas. Nas cidades, as políticas de
uso de automóveis individuais serão
cada vez mais restritivas e, em longo
prazo, quase não há dúvida de que
o uso de tais veículos ficará muito
restrito nos centros das cidades ou,
inclusive, totalmente proibido. Assistiremos a um maior desenvolvimento
do transporte coletivo que seja mais
eficiente e menos custoso em energia. Não obstante, os automóveis
continuarão sendo desenvolvidos: o
carro do futuro será elétrico e sua bateria poderá ser carregada em alguns

Cidades Inteligentes?

minutos. Há projetos muito mais futuristas para se deslocar nas cidades,
como o monotrilho SkyTran, desenvolvido nos Estados Unidos (com a
participação da NASA) e na Ásia, que
funciona por levitação magnética de
pequenas cápsulas para duas pessoas que podem superar os 200 km por
hora. Em mais longo prazo, podemos
imaginar muito bem um carro voador
inspirado nos helicópteros atuais, inicialmente como um veículo de luxo,
mas adquirindo pouco a pouco um
uso mais generalizado.
O transporte ferroviário de alta
velocidade (tipo AVE) continuará se
desenvolvendo como meio muito importante de comunicação entre cidades. Também os trens por levitação
magnética (tipo maglev), que já operam na China, Japão e Coreia do Sul,
tem um grande potencial de desenvolvimento; seu recorde de velocidade
está agora em 603 km por hora, mas
a tecnologia poderá permitir uma velocidade dez vezes mais alta, caso o
trem circule por um túnel vazio. Entre
outros projetos de trens rápidos, está
o trem cápsula Hyperloop, que poderia alcançar os 1.200 km por hora,
um projeto muito ambicioso e caro,

que está sendo impulsionado pelo visionário Elon Musk e sua empresa do
setor aeroespacial SpaceX.
Os barcos elétricos e robóticos
começam a ser uma realidade. Por
exemplo, o Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), junto com universidades holandesas, estão investindo 25 milhões de euros para desenvolver o Roboat, um barco para
transportar mercadorias e pessoas
pelos canais de Amsterdã. Finalmente, os aviões impulsionados por motores elétricos também começam a

Ciborgues saem da ficção?

ser uma realidade: no ano de 2016,
o Solar Impulse 2, alimentado com
células solares, foi o primeiro de seu
tipo a dar a volta ao mundo. O desenvolvimento do avião elétrico irá
acompanhado pelo de dirigíveis, inflados com hélio, capazes de transportar até 500 toneladas de mercadorias, e provavelmente um número
elevado de pessoas.

GENÉTICA E CIBERNÉTICA

A engenharia genética, a integração da cibernética no corpo humano, os robôs e a inteligência artificial
já estão equipando a humanidade
com alguns meios potentíssimos que
deveriam ajudar a melhorar a saúde
e a qualidade de vida muito significativamente em 2050. Além disso, a
aplicação das tecnologias da informação e as comunicações na prevenção, diagnóstico e tratamento das
doenças (o que veio a ser denominado e-saúde) melhorarão rapidamente
a assistência à saúde.
No entanto, as grandes mudanças
do planeta impulsionadas pela humanidade se encontram questionadas
por cinco grandes ameaças: o esgotamento dos recursos fósseis (petróleo,

carvão e gás natural), a mudança climática, a acidificação dos oceanos, a
contaminação generalizada do meio
ambiente e a diminuição da biodiversidade. Não disponho de espaço
para comentar, aqui, a respeito das
quatro primeiras, mas sobre a última
ameaça mencionada, enfatizo que se
estima que 10% das espécies (o que
supõe vários milhões de espécies) terão desaparecido no ano de 2050, e
não é demais recordar que é a biodiversidade o que assegura a persistência da vida em longo prazo. Não se
concebe a vida sem a diversidade.
Para enfrentarmos estas ameaças,
contamos com o desenvolvimento
científico e tecnológico como única
ferramenta. Os governos das nações
deverão atuar com criatividade e flexibilidade, em um mundo politicamente
multipolar, aplicando esta ferramenta
com acerto. As decisões que sejam tomadas hoje e em um futuro próximo
determinarão nosso futuro em mais
longo prazo e nossa própria sobrevivência como espécie. É, pois, indispensável que, além de se ocupar do
horizonte próximo e local, os governos
velem pela resolução de problemas
globais em médio e longo prazo.
As ferramentas tecnológicas podem servir para destruir completamente o planeta ou para nos proporcionar um futuro melhor. Dado que o
uso destas ferramentas virá imposto,
em grande medida, pelo critério moral que esteja presente na sociedade
já globalizada, é imprescindível que
o progresso tecnológico seja acompanhado por um progresso espiritual
e moral que promova o respeito ao
meio ambiente, a paz e a solidariedade. Só assim poderemos assegurar
nossa sobrevivência como espécie e
garantir que esta sobrevivência seja
digna. Em minha opinião, uma degradação radical e generalizada das
condições de vida da humanidade
pode chegar a ser algo tão nefasto
como a extinção da espécie humana,
ou inclusive pior.
(Fonte IHU – Universidade Unisinos, São Leopoldo, RS)

(*) Rafael Bachiller, astrônomo, diretor do Observatório
Astronômico Nacional (Espanha)
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As 21 personalidadees do Paraná, registradas no volume 9 da coleção “Vozes do Paraná”

Coleção “Vozes do Paraná”
apresenta 21 novos retratos
de personalidades do Estado
A nona edição da coleção “Vozes do Paraná – Retratos de Paranaenses” traz 21 perfis biográficos
que abordam a trajetória profissional dos personagens e aspectos
curiosos da vida familiar e pessoal
de cada um. Os perfis apresentam
uma breve passagem genealógica
retrospectiva aliada a um trabalho
jornalístico de prospecção, que são
a marca de seu autor, o jornalista e
professor Aroldo Murá G. Haygert,
com 77 anos e mais de 50 de atividade jornalística.
“Vozes do Paraná 9” será lançado
10

Volume 9 da série escrita pelo jornalista e professor
Aroldo Murá G. Haygert será lançado no dia 11 de agosto,
no Palácio Garibaldi
no dia 11 de agosto, sexta-feira, a
partir das 19h, no Palácio Garibaldi
(Alto São Francisco). Parte da renda da noite será revertida às obras
sociais do Instituto Ciência e Fé de
Curitiba.
Hábil em contar em tempo real a
história de paranaenses notáveis –
de variados estratos sociais e áreas
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de atuação –, Aroldo Murá dá sequência à sua coleção "Vozes do Paraná", que teve início em 2008 e cursa
uma trajetória singular e pioneira
no mercado editorial paranaense.
Nesse período, 218 personalidades
foram retratadas, formando um mosaico único da história moderna do
Paraná.

HOMENAGEADOS

"Vozes do Paraná 9" terá 368
páginas e 21 personagens. Além
do papel de captadora da história
em tempo real, a coleção reconhece também a contribuição dada ao
Paraná por notáveis falecidos. É o
caso do ex-governador Jayme Canet Jr, morto no ano passado, e do
empresário paulista radicado no Paraná João Ferraz de Campos, pai do
ex-governador João Elísio Ferraz de
Campos.
“A partir de 1975, Jayme Canet Jr
fez pelo Paraná o governo que hoje

Foto: Annelize Tozetto

Alvaro Dias, Carlos Deiró, Dom José Antonio Peruzzo e Eleidi Freire-Maia, algumas personalidades registradas no livro

– quando medito sobre a Lava Jato
– poderia ser tomado como modelo
para o país. Foi uma administração
de bom senso, o bem público colocado em primeiro lugar, a austeridade administrativa imposta como
regra, sem marketing eleitoral, sem
anúncios grandiloquentes. Era tudo
muito natural e eficiente, chegando
na hora exata para reanimar a economia paranaense afetada pela geada negra que destruíra nossos cafezais, com as bases da indústria se
impondo e a realidade das cidades
verticais e do êxodo rural gerando
inimagináveis desafios”, descreve
Murá.

ANTECIPANDO 2018

Dois pré-candidatos ao pleito de
2018 antecipam, de certa forma,
suas “credenciais” e opiniões sobre
temas variados, de interesse do leitor (e eleitor), em “Vozes do Paraná
9”: os irmãos Dias, Alvaro e Osmar,
que respectivamente concorrerão
ao Palácio do Planalto e ao Palácio
Iguaçu.
“Em tempos de Lava Jato, quando
o universo da política brasileira é
desnudado muito além do esperado
e do pedido, Alvaro Dias é quase
estrela solitária. Não simplesmente porque seu nome não conste de
Foto: Annelize Tozetto

qualquer lista (Janot, Zavascki, Fachin); mas porque sua história de
vida segue uma linha reta da qual
jamais se afastou. Coisa de quem
tem história, o que – para mim – é
o que mais importa, muito mais valioso do que ter currículo”, pondera
o autor.
Em relação a Osmar Dias, Murá
tem apenas uma queixa. “Desde

ná" contém boa amostra dos que
fazem o Paraná de hoje: o publicitário Carlos Deiró, que dispensa
apresentações; os jornalistas Szyja
Ber Lorber e Marilena Wolf de
Mello Braga – pioneira curitibana
na cobertura política em jornal; o
reverendo presbiteriano Juarez Marcondes Filho e o arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José An-

LANÇAMENTO
Livro: “Vozes do Paraná 9 – Retratos de Paranaenses”
Data: Sexta-feira 11 de agosto, às 19h
Local: Palácio Garibaldi
(Praça Garibaldi, 12, Alto São Francisco – Curitiba)
Entrada gratuita
Contatos: aroldo@cienciaefe.org.br
(41) 3243-2530 (Aroldo Murá)
(41) 9 9667-8067 (André Nunes)
2010 tentei fazê-lo personagem deste
livro. Agora, desapareceram as dificuldades, o que pode ser sinal, pois,
de que ele está en route, a caminho
de campanha ao governo de 2018”,
pontua.

PROTAGONISTAS DO
PARANÁ DE HOJE

O volume 9 do "Vozes do Para-

tonio Peruzzo, “Algumas vezes me
indaguei se estaríamos diante de um
arcebispo da chamada linha dura?
Definitivamente, não. A impressão
que formo sobre ele – confirmada
por alguns membros do clero arquidiocesano que entrevisto – é de
que Dom Peruzzo é 'um inflexível
administrador e disciplinador. Mas
coração gigante'. Com todas as im-

plicações que a definição encerra”,
descreve Murá.
Da Medicina, “Vozes do Paraná
9” apresenta os perfis de Luiz de
Lacerda Filho, que formou gerações
de médicos na UFPR, do urologista
Christiano Machado, da radiologista Linei Dellê Urban e de Ricardo
Hanel, talento da neurocirurgia
vascular “exportado” para os EUA.
Destaque ainda para a geneticista
e professora aposentada da UFPR,
Eleidi Freire-Maia, o escritor e “mecenas” das artes Francisco Souto
Neto, e o jovem ator e designer de
jogos Pedro Laporte Trombini, o
Pedro Latro.
E mais: o leitor poderá conhecer a
história de Mansur Theóphilo Mansur, ex-presidente da OAB Paraná;
da professora universitária Leomar
Marchesini, que luta pela inclusão
de deficientes físicos no mercado de
trabalho; do engenheiro civil José
Haraldo Lobo, especialista na malha
ferroviária do Paraná; do economista Robert Bittar, presidente da Fundação Escola Nacional de Seguros;
e do segundo vice-presidente da
Federação do Comércio do Paraná,
Paulo César Nauiack, cuja história
de origem paterna rendeu um dos
perfis biográficos mais interessantes
de “Vozes 9”.

Foto: Annelize Tozetto

Osmar Dias, Rev Juarez Marcondes, Francisco Souto e Marilena Wolf de Mello Braga, também foram destacados no livro
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Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

Não tropece na língua

PONTUAR E TAUTOLOGIA, S.M.J.
Refiro-me hoje ao verbo pontuar, que entendo
estar sendo mal e excessivamente usado como
simples sinônimo de “enfatizar, destacar, realçar,
frisar, salientar, ressaltar”. Fica muito mais elegante e correto usar um desses verbos do que “pontuar”, em frases assim:
Bonavides pontuava que a concepção
política da Idade Média e da Reforma girava em torno do Poder Constituinte de Deus

(omni potestas a Deo).
O verbo pontuar significa originalmente “usar/
colocar/marcar com sinais de pontuação”. Com
sentido figurado, também assume o significado
de “assinalar, caracterizar, acompanhar, marcar,
pontilhar ou separar” – mas dentro de certa sequência de tempo ou espaço, como se fossem
pontos que aparecem de quando em quando.
Neste último caso é comum o uso do particípio/

adjetivo. Exemplos:
Ela pontuou com bela vinheta os dez
quadros da apresentação.
Em discurso pontuado por ataques ao
PT, o presidente nacional licenciado do
PFL afirmou que a incompetência vence o
medo.
A trajetória de Filipe é pontuada por uma
série de coincidências.

TAUTOLOGIA VERBAL
Perguntaram-me se seria viciosa, por tautológica, a construção de sentenças como “concelebrar
uma missa com os prelados” ou “compartilhar sua
alegria com os amigos”, nas quais o “com” aparece duplamente. Respondo que não é.
Chama-se tautologia a repetição das mesmas palavras ou o uso de palavras diferentes para dizer o
que já foi dito. Pode ser de significado ou de forma.
No primeiro caso, configura um vício de lingua-

gem; exemplo: “Haverá simulação nos atos quando
as partes os tiverem simulado”. Já no segundo, de
“forma”, não há problema: trata-se de fenômeno
linguístico natural, de evolução regencial.
Quando se analisa a regência preposicional,
dentro da regência verbal, pode-se observar um
condicionamento morfossemântico entre prefixos
e preposições, isto é, o prefixo da palavra regente
volta sob a forma de preposição. Assim, por exem-

plo, de “celebrar com” e “partilhar com” tem-se
a evolução para concelebrar com e compartilhar
com. Do mesmo modo, temos: acorrer a, compactuar com, contemporizar com, conviver com, derivar de, embarcar em. Isso ocorre também com
alomorfia (variação de forma), como em “cúmplice com, incluir em, implicar em, interpor entre,
peregrinar por, perpassar por” (cum-com / in-em /
inter-entre / per-por).

--- O que significa a abreviação s.m.j. que tenho, ultimamente, encontrado quase sempre em pareceres. [“Este é o nosso parecer, s.m.j.”] Significaria “sem
mais justificativas”? Grimaldi, Florianópolis/SC
Essas três letras são as iniciais de “salvo melhor
juízo”. Juízo no sentido de entendimento, julgamento, decisão. Também podem ser grafadas em
maiúsculas: “Este é parecer que submeto a V. Exa.,
S.M.J.” Quanto ao seu uso e significado, é o se-

guinte: o parecerista redige aquilo que entende ser
o ideal e apropriado; mas, num gesto de elegância,
faz essa ressalva visando deixar a pessoa que lhe
pediu o parecer à vontade para decidir de maneira
contrária à apresentada.

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

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente
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).
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Cascavel: Faculdades Assis Gurgacz (FAG).
Paróquias e Igrejas: São Francisco de Paula; São João Batista Precursor; Santo
Antonio Maria Claret; N. S. de Salette; do Espírito Santo; Igreja da Ordem; Sagrado
Coração Pinheirinho (Igreja Preta), Santíssimo Sacramento (pe. João Carlos Veloso), Paróquia São Marcos - 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 procuradores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil);
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.

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

AVIDEZ
Como deixar de querer sempre mais
Anselm Grün

HISTÓRIA, ESPAÇO, GEOGRAFIA
Diálogos interdisciplinares
José D'Assunção Barros

Uma das marcas do ser humano é a mania de
querer cada vez mais, de nunca estar satisfeito
com o que lhe foi dado. Nesta obra, Anselm Grün
dedica-se a distinguir e refletir sobre todos os
principais conceitos relacionados ao tema central
da avidez, e oferece ao leitor uma proposta para
lidar espiritualmente com esta força dinâmica que
move todas as ações humanas para o bem ou
para o mal.
Páginas: 120
Preço R$ 19,90

Quais são os conceitos fundamentais de Geografia, e como eles têm beneficiado os estudos históricos? Como a perspectiva do tempo, trazida pelos
historiadores, favoreceu o trabalho dos geógrafos
a partir do século XX? Neste livro, coloca-se guias
para uma investigação sobre como o conceito de
espaço e a perspectiva do tempo configuraram um
território interdisciplinar compartilhado simultaneamente por historiadores e geógrafos.
páginas: 224
Preço: R$ 39,00

9 ATEUS MUDAM DE ÔNIBUS
José Ramón Ayllón
Editora: Quadrante
Este livro mostra como puderam encontrá-lo
(Deus) cabeças pensantes, cientistas e escritores, homens e mulheres que sofrem sem saber o
porquê, ou que se alegram com uma coincidência
feliz e não sabem a quem agradecer.
Páginas: 111
Preço: R$ 20,25

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

EM BUSCA DE ESPERANÇA
Ellen G. White

A CIÊNCIA DESCOBRE DEUS
Ariel A. Roth
Será que um Designer criou nosso universo, ou ele
evoluiu de maneira espontânea? Pode a ciência
ser objetiva e, ao mesmo tempo, admitir a possibilidade de que Deus existe? Em face de tanta
evidência que parece exigir um Deus para explicar
o que vemos na natureza, por que a comunidade
científica permanece em silêncio sobre o Criador?
Deus existe? Essa pergunta não vai simplesmente
desaparecer, e a própria ciência está oferecendo
a resposta.
Páginas: 272
Preço R$ R$ 55,90

Como lar dos seres humanos, a Terra tem sido o
palco de um conflito milenar, em que o mal parece
muitas vezes prevalecer. Guerras, terremotos, devastações, doenças... Até quando tudo vai durar?
Este pequeno livro abre uma porta para um mundo
melhor. Um futuro glorioso aguarda aqueles que
forem resgatados daqui para a eternidade.
Páginas: 80
Preço: R$ 4,60
Disponível de graça em PDF: http://deptos.
adventistas.org.s3.amazonaws.com/
evangelismo/pt/impacto-esperanca/2017/livromissionario_2017-Em-Busca-de-Esperanca.pdf

Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
(41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/
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FILOSOFIA E FENOMENOLOGIA DO CORPO
Michel Henry
Editora: E Realizações
A extraordinária filosofia do corpo desenvolvida por
Maine de Biran nos primeiros anos do século XIX é
tributária de um trabalho fenomenológico prévio: se
o corpo é subjetivo, sua natureza depende daquela
da subjetividade. Enquanto esta última permanecer
presa aos postulados do pensamento clássico, o
corpo será atravessado por essa deiscência na qual
se desfaz de seu poder: o de agir, de ser uma força.
Páginas: 280
Preço: R$ 79,90

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

1 TESSALONICENSES
Fé, esperança, amor e resistência
Luiz Alexandre Solano Rossi
O livro nos leva para aproximadamente meados
do primeiro século, período no qual o apóstolo
Paulo escreveu a uma comunidade numericamente pequena e, ao mesmo tempo, muito jovem e
com vontade de crescer. Uma comunidade que
ensaiava dar os primeiros passos e já percebia os
grandes desafios de viver, sobreviver e perseverar
diante de uma pressão imperial que se agigantava
cada vez mais.
Páginas: 200
R$ 24,90

PADRE CÍCERO, SANTO DOS POBRES, SANTO
DA IGREJA
Revisões históricas e reconciliação
Annette Dumoulin
O livro é mais que uma simples biografia. É um
estudo inédito, cuidadoso e apaixonado que apresenta a vida de Padre Cícero Romão por meio de
documentos históricos pouco conhecidos e a partir
de uma hermenêutica de fé, esperança e caridade.
O estudo realizado interessa tanto a estudiosos do
assunto quanto a devotos curiosos em conhecer
mais profundamente a vida do santo de Juazeiro.
Páginas: 264
Preço R$ 25,80

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

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)
www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br

HISTÓRIA DA MINHA VIDA
George Sand (Magali Oliveira Fernandes -Org.)
Ao adotar seu pseudônimo, George Sand havia decidido se
tornar uma escritora profissional. História da minha vida é uma
das obras mais importantes da autora. Sand escreveu sua
autobiografia de 15 de abril de 1847 a 14 de junho de 1855,
com alguns intervalos na redação dos originais. A obra causou
surpresa tanto pela originalidade do fazer autobiográfico pouco
confessional quanto pela história contada.
Páginas: 650
Preço: R$ 130,00
Praça da Sé, 108 – Térreo, São Paulo, SP
(11) 3107-2623
Loja Virtual: http://www.editoraunesp.com.br/

Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316
Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR
Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco
Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda
Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal 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 Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Sociais
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Teológicos
Antonio Carlos da Costa Coelho
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Ninguém faz tanto,
com tanta energia.
Recorde mundial de produção de energia em 2016:

103.098.366 MWh
itaipu.gov.br
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