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Constitui grave engano histórico este da se-
paração estanque entre matéria e espírito, 
pois a própria física quântica reconhece 

que há entre os dois um íntimo intercâmbio, como 
aquele da precedência de nosso pensamento mol-
dando as reações dos átomos. Ainda mais, que não 
há diferença entre matéria e energia, esta uma for-
ma primitiva da matéria, segundo as concepções 
de EINSTEIN. Da mesma forma, as estruturas bio-
lógicas são exemplos notáveis de como a matéria 
pode se organizar em 
sua variedade, instintiva 
e inteligentemente, pro-
movendo as reações pe-
culiares dos seres vivos, 
seus genes e seu DNA.

Quando os materialis-
tas reduzem toda a rea-
lidade a manifestações 
primárias da matéria, 
desprezam o fato fun-
damental de que tudo o que nós, seres humanos, 
somos capazes de compreender, resulta de algo 
abstrato, nossas ideias, que mesmo sendo produtos 
orgânicos de nosso cérebro, ultrapassam em mui-
to a sua conformação biológica. Trata-se aqui do 
reconhecimento de um fato insofismável, bem no 
estilo da compreensão que os cientistas propõem 
a qualquer raciocínio filosófico, tido por eles como 
carentes de consistência. 

Foi PLATÃO o primeiro filósofo a reconhecer que 
tudo o que o ser humano pode dizer da realidade 
tem por base a concepção de uma ideia, uma for-
ma ou expressão que é completamente diferente de 
qualquer base material, por serem virtuais e abstra-
tas. Assim, nossas ideias corporificam o essencial 
e o noumênico, como modelos de fundamentação 
teórica bem acima do reducionismo ideológico dos 
cientistas obcecados com o materialismo.

Ora, se tudo é expressão de nossos pensamentos, 
temos que reconhecer que a própria concepção 
de matéria é resultado de uma abstração mental, 
como resumiu GEORGE BERKELEY em sua expres-
são célebre esse est percipi, ser é ser conhecido. 

Constata-se assim o fato primário de que a organi-
zação do universo é fruto apenas de nossas contri-
buições mentais, colocando o Espírito como fonte 
primária de tudo o que se manifesta. Dessa forma, 
querer colocar a redução material como princípio 
básico constitui-se em erro primário de nossa inte-
ligência, um preconceito puramente ideológico.

HEGEL (1770- 1831), um dos maiores filósofos de 
todos os tempos, soube captar bem as origens com-
plexas de nosso espírito e pela dialética (tese, antíte-
se e síntese), fez a distinção entre espírito subjetivo, 
objetivo e absoluto, três paradigmas interligados de 

uma mesma substância. 
O primeiro constitui as 
reações de nossa alma 
(compreendendo sensa-
ção, imaginação e ideias); 
o segundo, as estruturas 
mentais de nossa orga-
nização social (compre-
endendo família, comu-
nidade e estado político) 
e o último, o absoluto, 

dizendo respeito ao mundo da arte, da religião e da 
filosofia, os três momentos culminantes da cultura. 

Segundo ele, o clímax do pensamento é a filosofia, 
tida como ápice da racionalidade, segundo seu aforis-
mo “Tudo que é real é racional e tudo que é racional é 
real”, devendo ser entendido peculiarmente em pers-
pectiva metafísica, uma expressão exasperada do pre-
conceito racional como fonte de verdade. Em nossa 
concepção, melhor seria se ele tivesse dito: “Tudo que 
é real é espiritual e tudo que é espiritual é real”, uma 
forma melhor de confirmação de sua síntese, pois o 
Espírito não precisa de provas de sua existência: Ele é 
o mais evidente fundamento na estruturação holística 
de tudo que concebemos como criado. 
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NA mÍdIA ELETRÔNICA

FILOSOFIA

O espírito, fundamento da realidade
Antonio Celso Mendes (*)

“Nossas ideias corporificam o 
essencial e o noumênico, como 

modelos de fundamentação teórica 
bem acima do reducionismo 

ideológico dos cientistas obcecados 
com o materialismo

CELEBRANdO O NATAL
O que nos faz celebrar o Natal? O verdadeiro motivo, 

não podemos esquecer, é o nascimento do Cristo. Se 
somos cristãos, nada deve interferir nesse fato. Hoje, 
as festas de fim de ano, que vão dos relacionamentos 
sociais e de trabalho, com congraçamentos em mais 
um ano findo. Regados a jantares, encontros sociais, 
etc.. Ações que tomam conta de nossas atividades. 
Acrescenta-se a isso os ‘amigos secretos’ e presentes 
a familiares e amigos, e dezembro vira uma correria de 
planos e compras que deixam todo mundo estressado. 
São pretextos que por si só nos afastam do verdadeiro 
motivo: Jesus Cristo.

Mas como celebrar o Natal, sem esquecer o motivo 
principal? Trazemos nesta edição algumas dicas práti-
cas de festividades, congraçamentos, relacionamentos 
sociais e familiares. Essas dicas vão de como fazer com-
pras, às ceias e jantares, a reflexão sobre o motivo, sem 
esquecer a solidariedade. Junte-se a isso a gratidão por 
mais um ano superado, mesmo em crise.

Por falar em crise. Não temos só crise financeira ou 
política. Ainda não aprendemos lidar com as novas tec-
nologias, notadamente as que envolvem comunicação. 
Setores considerados sérios, pilares de uma sociedade 
idônea estão se rendendo à nova visão da opinião pú-
blica.

É o caso da Justiça se rendendo às mídias, incluindo 
os efeitos da TV Justiça. Roberto Romano define como 
‘fake’ ou ‘Reality Show’. São realidades que estão mu-
dando os conceitos judiciais.

E o jornalismo vem sendo empurrado a um beco sem 
saída, diz Carlos Alberto Di Franco. Já o Columbia Jour-
nalism Review mostra que chegamos à era da ‘pós-ver-
dade’ que pode nos levar à ‘pós-imprensa’.

Os movimentos sociais brasileiros, por sua vez, lamen-
tam a morte do Frei Henri des Rozies, grande marco na 
luta de trabalhadores rurais (muitas vezes escravizados) 
e posseiros contra grileiros e grande proprietários rurais 
na Amazônia.

Olhando para o interior da mente vemos o médico 
Edmilson Fabbri discorrendo sobre a influência da men-
te sobre o corpo. No campo da filosofia, Antonio Celso 
Mendes analisa o espírito como base da realidade.

Boa Leitura!

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Se para um paraquedista pro-
fissional saltar de paraquedas 
pode ser um grande barato, 

uma grande diversão, para pessoas 
que não tem essa qualificação, tal 
situação seria um sofrimento só em 
pensar nessa experiência. Mas, como 
algo que não está sendo vivenciado 
pode me trazer sofrimento? Pelo sim-
ples fato de que, é na mente que a 
experiência acontece.

Nesse computador chamado cé-
rebro, a experiência não precisa ser 
real, a questão é como eu a interpre-
to, senão, vejamos: Estou em minha 
sala, deitado no sofá, assistindo a 
uma bela comédia, tranquilo e re-
laxado. Olho para o teto da sala e 
percebo uma rachadura. Posso dizer 
para mim mesmo: - “Amanhã vou 
passar uma massa corrida nessa ra-
chadura, pois, esteticamente não está 
legal.” Volto para minha comédia e 
continuo relaxado. Se ao contrário 
disso, ao olhar a rachadura digo: 
“Meu Deus, eu não tinha visto essa 
rachadura, deve ter um problema es-
trutural muito grave na casa para ter 
uma rachadura dessas. Acho que esse 
teto pode desabar em cima de mim.” 
A partir daí, começo a ficar inquieto 
e na medida em que a preocupação 
aumenta vem a taquicardia, respira-
ção agitada, até o ponto de que não 
consigo ficar mais ali deitado por 

medo do teto desabar. O que mudou 
se é a mesma rachadura? A maneira 
como eu a interpretei.

Essa é a grande questão no estresse. 
Como eu interpreto as coisas. Nossos 
problemas são mentais, pois somos 
escravos das nossas preocupações. 
Sabe aquela conta que vai vencer no 
dia 30 e eu começo a pensar nela no 
dia primeiro? Sabe aquela preocupa-
ção que desenvolvemos quando um 
filho diz que vai a uma festa e só vol-
tará de madrugada e ficamos imagi-
nando tudo o que poderá acontecer a 
ele? Trânsito, assalto, bebidas, etc.... 
Por que temos esse viés de pensar no 
pior? Claro, o aconselhamento quan-
to aos cuidados devidos faz parte de 
nossa função como pais, mas a in-
tranquilidade, a angústia, a insônia, 
acordando de hora em hora e olhan-
do no relógio até ele chegar, faz par-
te das linhas do nosso imaginário, se 
permitirmos ele comandará. É como 
a rachadura, vai depender de nossa 
interpretação. 

CORPO E MENTE
Tantas evidências sobre a ação 

desse binômio, seu entrelaçamento e 
suas consequências. Como a mente 
influencia no funcionamento da má-
quina.

Já tive oportunidade de escrever 
a algum tempo sobre a biologia da 
crença. Como ocorrem transforma-
ções em nosso nível celular, influen-
ciadas pela força do pensamento, 
muito bem documentado pelo pes-
quisador Brian Lypton.

Claro, existem pontos cegos que 
continuam a exigir pesquisas. É um 
campo vastíssimo, encantador, ine-
briante até. Percebem-se respostas 
do corpo em função do estado da 
mente nos processos alérgicos, in-
flamatório crônico, doenças da pele 
tais quais neurodermites, vitiligo 
(despigmentação da pele), psoríase 
(descamação e ressecamento em pla-
cas) todas secundárias ao emocional. 
Sendo a pele o maior órgão do cor-
po, parece ser o que mais sofre por 
influência da mente. Esse processo 
pode ser visto como exteriorização 
do que está guardado. Mas esse não 

é um “privilégio” da pele, nosso apa-
relho digestório também recebe mui-
to impacto do conteúdo da mente. 
Gastrites e até úlceras secundárias a 
crises de estresse se fazem presentes 
frequentemente. Também nosso in-
testino sofre por agravamento de do-
enças inflamatórios, experimentando 
sensível melhora quando recebem 
intervenções psicológicas associadas 
à medicação.

ESCRAVOS DE LEMBRANÇAS
Pessoas que ficam escravas de lem-

branças de situações traumáticas do 
passado, que as ficam corroendo por 
dentro, banhando seu organismo de 
cortisol permanentemente, percebem 
muito bem os benefícios da melhora 
física, quando conseguem trabalhar 
melhor essas lembranças.

Em 2008, o trabalho realizado no 
Hospital Geral de Massachussets, 
em Boston, pelo professor Conall 
O’Cleinigh e sua equipe, demons-
trou que o sistema imunológico de 
pacientes portadores de HIV melho-
rava muito quando eles conseguiam 
exteriorizar seus desejos e angústias.

Em outro trabalho, na Universida-
de da Califórnia, em São Francisco, 
revelou que intensas preocupações 
existenciais em pessoas desempre-
gadas inibiam a atividade de seu sis-
tema de defesa, que se normalizava 
após a conquista do emprego.

Não há a necessidade do otimismo 

exagerado para a observação desses 
efeitos positivos da mente sobre o 
corpo. A simples tolerância consigo 
mesmo, gestos concretos de gentile-
za e simpatia já fazem um bem e tan-
tos para o nosso corpo.

Num estudo feito na Pensilvânia, 
universidade de Carnegie Mellon, 
ficou comprovada que, após infecta-
rem 334 pessoas saudáveis com vírus 
do resfriado registraram que, após 
três semanas, o estado de humor e 
as atitudes dos participantes influen-
ciaram nas suas recuperações. Inde-
pendentemente de Idade ou sexo, os 
impacientes mal humorados foram 
claramente os que mais adoeceram.

Baseados em tudo isso, nossa bata-
lha será de trabalhar as questões que 
mais nos preocupam, pois são essas 
questões que eu considero como ver-
dadeiros cânceres mentais que miti-
gam nosso corpo, tirando dele a ca-
pacidade de defesa, ou pelo menos, 
diminuindo-a, abrindo as portas da 
saúde para diversos tipos de doen-
ças, todas evitáveis já que são secun-
dárias ao nosso estado emocional.

* 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.

SAúdE

O que a Mente Projeta 
o Corpo Sente

Edmilson Fabbri (*)

Pessoas que ficam escravas 
de lembranças de situações 
traumáticas do passado, 
que as ficam corroendo 
por dentro, banhando seu 
organismo de cortisol 
permanentemente, 
percebem muito bem os 
benefícios da melhora 
física, quando conseguem 
trabalhar melhor essas 
lembranças.
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PRáTICA JUdICIAL

Um livro antigo, mas cuja 
atualidade impressiona, 
traz análises relevantes para 

compreender a crise brasileira. Trata-se 
de texto redigido pelo advogado Da-
niel Soulez Larivière. Mesmo o título é 
útil para nossa realidade: Sobre o circo 
midiático-judiciário e sobre os meios 
de o abandonar (Du cirque médiatico-
judiciaire et des moyens d’en sortir). O 
jurista esmiúça os elos entre imprensa 
e toga. Ao discutir o sigilo judiciário, a 
espinhosa questão da censura, os co-
núbios dos tribunais com as redações 
e os gabinetes poderosos, ele vai das 
Cortes às mesas jornalísticas. No velho 
trato entre esses setores, diz, “a polícia 
fala, o juiz cala, a imprensa comenta, 
o advogado fica discreto”. Agora “todo 
mundo fala, o juiz como os outros. E a 
justiça segue em dupla cena, midiáti-
ca e judicial”. Os acusados enfrentam 
um juiz no palácio e 20 juízes na im-
prensa. “A cena midiática, por suas in-
vestigações, instrumentaliza às vezes a 
judiciária. E mesmo sem investigações, 
os vazamentos da judiciária alimentam 
a midiática, a qual, em retorno, rege a 
judiciária”.

Com a fundação de um sindica-
to de juízes, os magistrados entram 
na luta para “liberar a sociedade e o 
Estado de seus vícios milenares”. À 

força de querer “transformar a socie-
dade e mover a mídia para atingir tal 
alvo, é grande a tentação de usar a 
propaganda nos próprios assuntos 
judiciários”. Com a presença da TV 
e muitos fotógrafos, juízes impõem 
penas “exemplares” aos suspeitos. O 
golpe publicitário, diz Larivière, tem 
vantagens, pois uma parte da magis-
tratura afirma seu poder terrível. E 
vem o slogan: “Não condenamos só 
os pequenos, mas também os gran-
des”. Ótimo. Conhecemos a técnica 
no Brasil dos últimos dias. Mas, per-
gunta o jurista: quanto custa tal fama 
“para a imagem e conceito de justi-
ça?”. Martirizar os grandes não des-
culpa martirizar os pequenos, “como 
se o estupro do segredo da instrução 
gerasse necessariamente sua ratifica-
ção jurídica”. Surgem casos franceses 
de presos sem acusação válida, ex-
postos à mídia pelo arbítrio de juízes 
que agem “por simples presunções, 
construídas intelectualmente”. É o 
que ocorreu com o senhor chama-
do Leroy, encarcerado por certo juiz 
Pascal (abril de 1972). O magistrado 
foi punido pela Corte de Cassação e 
pelo Tribunal Correcional de Ren-
nes. Baseado em sua “convicção ínti-
ma”, ele “prendeu um homem contra 
quem não existiam verdadeiras acu-
sações”. O magistrado agira de boa-
fé, imaginando lutar do “bom lado”. 
O desastre não foi menor.

O jurista não masca palavras ao 
comentar o caso acima e muitos ou-
tros. Quando o juiz de instrução se 
transforma em “policial pela metade 
(...) ele está de tal modo inserido no 
sistema que nada mais enxerga, a 

ponto de proferir burradas (âneries) 
indignas de um estudante de primeiro 
ano”. Seria possível continuar a rese-
nha do volume. Os leitores prudentes 
percebem o quanto ele seria útil no 
Brasil. Com uma ressalva: o que se 
passa na França é menos grave que 
o costume de nossa terra. Mas a “pe-
dagogia” e o suposto rigor contra “os 
grandes” indicam algo ainda mais in-
quietante. No espetáculo midiático/
judicial existem atores e plateia.

Pesquisa recente mostra que o 
tempo de fala no STF aumentou com 
o advento da TV Justiça. Segundo o 
autor, Felipe de Mendonça Lopes 
(Escola de Economia, FGV), “os acór-
dãos ficaram com 26 páginas a mais, 
em média, o que aumenta o tempo 
de leitura e prejudica a eficiência do 

Tribunal. (...) O motivo do aumento 
não é a dificuldade técnico-jurídica 
da questão, mas tão somente apare-
cer mais tempo na TV”. As 26 pá-
ginas a mais dos ministros elevam 
o tempo de leitura de cada voto em 
45 a 50 minutos. Quanto à eficiência 
do tribunal, “esse registro de vaida-
de é claramente negativo. (...) Como 
políticos, os ministros usam a tele-
visão como publicidade gratuita e 
procuram maximizar sua exposição 

* ROBERTO ROMANO é pro-
fessor da Unicamp e é autor de 

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

Justiça ‘fake’ 
ou efetiva? 
Uma aporia
Se um tribunal superior 
invade o solo dos ‘reality 
shows’, some o Estado

Roberto Romano*
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escrevendo votos mais longos – lidos 
em voz alta nas sessões – e se envol-
vendo em discussão mais longa com 
seus pares” (Estado, 25/11).

O fenômeno, caricato e trágico, 
tem raízes na passagem da mídia às 
togas. Na História ocidental a vida 
coletiva e seus líderes sempre foram 
caracterizadas como teatro. Os pal-
cos, de Ésquilo e Sófocles a Shakes-

peare, emolduram a política. Mas o 
fato se amplia no século 20. R. Sen-
net (O Declínio do Homem Público) 
indica a virada rumo ao casamento 
de plateias, artistas e poder na elei-
ção de Ronald Reagan. Depois vie-
ram Arnold Schwarzenegger, Berlus-
coni, Sarkozy e Trump. Na equação 
do novo mando, o binômio ator-pla-
teia é essencial. Agora muitos juízes 

buscam um lugar no palco à custa da 
justiça. Não é por acaso tais pessoas, 
atraídos os holofotes para seu rosto, 
são docemente chamadas a cargos 
públicos, de preferência no Executi-
vo. A propaganda rende, mas o preço 
é literalmente impagável.

Mas não só pela máquina da TV 
Justiça nossos togados exercitam a 
garrulice. Conforme Mendonça Lo-

pes, eles visam a plateia. Mesmo 
em países onde os debates judiciais 
ocorrem decorosamente, como nos 
EUA, juízes almejam falar ao cora-
ção dos seguidores. Entre muitos, 
destaco o livro de Lawrence Baum 
Judges and Their Audiences – A 
Perspective on Judicial Behavior. O 
que move tais juízes quando agem 
como fonte das decisões em polí-
ticas públicas? Segundo Baum, boa 
parte do seu alvo reside na atenção 
dos expectadores. O autor indica o 
quanto é relevante nas sentenças 
o peso das plateias. Tal influência 
vem do interesse dos juízes em po-
pularidade e respeito. As decisões 
buscam várias plateias: ramos go-
vernamentais, colegas, pares dos 
juízes na sociedade. Roland Bar-
thes tem um volume sobre o mundo 
de mentira, a ordem fake. Nas Mi-
tologias ele ridiculariza as comidas 
que só devem e podem ser vistas 
(“A cozinha de Elle”). Em outro lu-
gar examina o fake máximo: o te-
lecatch onde se batem o Bem e o 
Mal de mentirinha. Não foi outra a 
lógica do espetáculo, dias atrás, no 
STF. Aliás, a pantomima vem desde 
antes do mensalão e nela juízes só 
não passam aos tapas. Se um tribu-
nal superior invade o solo dos re-
ality shows, some o Estado. Sobra 
a hobbesiana luta livre cuja maior 
virtude é a de ser fake. Como a nos-
sa infeliz Justiça.
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Formado em direito e com um PhD 
em Direito Comparado, pela Univer-
sidade de Cambridge, Henri foi orde-
nado sacerdote em 1963 – cinco anos 
antes de participar dos protestos de 
estudantes e trabalhadores em maio 
de 1968 nas ruas da capital france-
sa. Vem ao Brasil em dezembro de 
1978, quatro anos após frei Tito ter 
cometido suicídio durante seu exílio, 
na França, como consequência da 
tortura que sofreu do delegado Sérgio 
Paranhos Fleury.

TERRA SEM LEI
''Cheguei ao Brasil no fim de 1978. 

Em 1979, vim para cá acompanhan-
do um agente pastoral ao Bico do Pa-
pagaio [norte do atual Estado do To-
cantins]. É terra sem lei. Os posseiros 
totalmente oprimidos, pequenos, não 
tinham uma organização mínima. 
Queriam minha expulsão do país.''

Durante anos, Henri foi a única 
assessoria jurídica dos trabalhadores 
nessa região. A violência na região 
tem uma origem histórica. Durante 
a ditadura militar, o governo federal 
concedeu uma série de subsídios fi-
nanceiros a empresas para que se 
instalassem na Amazônia, garantindo 
também infraestrutura e segurança 
aos seus empreendimentos. Isso foi 
feito sem a ordenação da divisão das 
terras ou instalação de serviços es-

senciais que garantissem os mesmos 
direitos de ocupação para peque-
nos colonos e posseiros. Com isso, 
a Amazônia tornou-se uma região 
livre para grandes empreendimentos, 
grandes fazendas e seus interesses, 
em que o poder econômico faz a lei. 
Entre 1971 a 2006, foram registrados 
no Estado do Pará, 814 assassinatos 
no campo, dos quais a grande maio-
ria permaneceu sem apuração.

Frei Henri des Roziers chegou a 
andar com proteção policial 24 ho-
ras por dia. No dia 18 de outubro de 
2007, chegaram informações à Polí-
cia Militar no município de Xinguara, 
Sul do Pará, que pistoleiros haviam 
sidos contratados para assassinar 
Henri por R$ 50 mil.

Em 1990, Henri planejou mudar-
se para a América Central a fim de 
desenvolver por lá o mesmo traba-
lho que fazia na Amazônia. Mas 
acabou se estabelecendo no mu-
nicípio de Rio Maria (PA) a fim de 
ajudar o padre Ricardo Rezende 
após o assassinato, a tiros, de Ex-

Esse homem magro, de fala 
mansa e andar compassado 
tornou-se referência no aco-

lhimento de vítimas do combate ao 
trabalho escravo e na denúncia des-
se crime à Justiça e ao mundo. Mas 
também tornou-se um dos principais 
atores na luta pela reforma agrária, 
contra a impunidade dos ricos deten-
tores de terras e pelo fim das arbitra-
riedades policiais.

O falecimento de Henri por causas 
naturais, e não provocada por algum 
dos muitos que queriam sua morte, 
foi uma vitória, apesar de trazer um 
vazio a todos seus amigos – grupo 
ao qual, orgulhosamente, me incluo. 
Pois nenhuma das várias ameaças 
que recebeu e nenhuma das tentati-
vas de assassinato que sofreu conse-
guiram impedir seu trabalho.

Ou seja, o fato de Henri ter deixa-

do a vida devido ao agravamento de 
seu estado de saúde (ele havia sofri-
do acidentes vasculares cerebrais e 
tinha uma miopatia congênita, que 
paralisava seus músculos) é uma hu-
milhante derrota para o rosário de 
grileiros, madeireiros ilegais, escra-
vagistas e latifundiários inescrupulo-
sos do Pará e do Tocantins que pla-
nejaram seu fim.

Mas, ao mesmo tempo, não pode 
ser visto como uma vitória de nossa 
frágil democracia. Porque ele sobre-
viveu apesar da incompetência do 
Estado brasileiro em garantir a vida 
aos defensores de direitos humanos 
em uma região regada periodicamen-
te com sangue.

Henri, descendente de uma nobre 
família francesa que escolheu lutar 
ao lado do povo, incomodou muita 
gente. E fez com que a Amazônia 
fosse um lugar menos injusto para se 
viver.

mORTE

morre frei henri 
des Roziers: O 
cristianismo que 
liberta ficou 
menor no Brasil
Frei Henri des Roziers faleceu, na tarde do domingo 
(26/11), na mesma Paris em que nasceu há 87 anos. 
Advogado de formação e dominicano por vocação, 
tornou-se um dos maiores defensores dos direitos 
dos trabalhadores rurais e camponeses na região de 
fronteira agrícola da Amazônia brasileira.

Leonardo Sakamoto (*)

Mesmo ameaçado de morte, frei Henri foi um marco na defesa dos pequenos produtores, 
posseiros e trabalhadores rurais na Amazônia

(*) LEONARDO SAKAMOTO, 
jornalista e cientista social, em 
artigo publicado no seu blog, 
26-11-2017
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pedido Ribeiro de Souza, presiden-
te do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Rio Maria.

''Henri é uma das figuras singula-
res, únicas, que têm a vida marca-
da pelo compromisso com os mais 
pobres. Teve uma atuação marcan-
te pela proteção dos migrantes, na 
França nos anos 60. E durante 35 
anos, lutou pelos camponeses e os 
trabalhadores em uma região que 
matava e escravizava'', lembra Ricar-
do Rezende.

FAZENDEIROS ASSASSINOS
Em uma de nossas conversas, ele 

me contou sobre essa época: ''Acom-
panhamos, por exemplo, toda a apu-
ração, o processo e o julgamento dos 
assassinos dos sindicalistas da região 
de Rio Maria nos anos 80 e 90. Os 
fazendeiros resolveram acabar com 
o sindicato dos trabalhadores de Rio 
Maria e assassinaram uma série de 
presidentes. Nessa época, era um 
dos sindicatos mais atuantes da re-
gião. Foi assassinado o primeiro pre-
sidente em 1985. Depois, foi a vez 
de um dos líderes em 90 e seus dois 
filhos, que eram do sindicato, o ter-
ceiro saiu ferido. Foi assassinado, em 
90, um diretor. E, em 91, o sucessor 
dele, além de baleados outros. Passei 
da região do Bico-do-Papagaio para 
aqui [Xinguara] a fim de ajudar na 

apuração desses crimes. Tem dado 
um trabalho enorme até hoje, mas 
conseguimos que todos os pistoleiros 
fossem a júri. Vários foram condena-
dos. Todos fugiram.''

A Teologia da Libertação, linha da 
igreja católica que acre-
dita que a alma só será 
livre se o corpo também 
for, tem sido uma pedra 
no sapato de quem lucra 
com a exploração do seu 
semelhante na periferia 
do mundo. Na prática, 
esses religiosos católicos 
realizam a fé que muitos 
não querem ver retirada 
do livro sagrado do cris-
tianismo. Para traduzir, 
nada como uma citação 
atribuída ao já falecido 
Hélder Câmara, arcebis-
po de Olinda e Recife, 
que lutou contra a dita-
dura e esteve sempre ao 
lado dos mais pobres: 
“Se falo dos famintos, to-
dos me chamam de cris-
tão, mas se falo das cau-
sas da fome, me chamam 
de comunista”.

Henri recebeu a con-
decoração de cavalhei-
ro da Legião de Honra, 
do governo francês, em 

1994, um dos tantos prêmios que 
ele recebeu. Após um dos AVCs que 
sofreu, foi transferido, a contragos-
to, para um hospital particular em 
São Paulo. Lembro do seu incômodo 
por estar lá. Achava que estava sen-
do mimado. Queria estar no mesmo 
hospital usado pela população com a 
qual convivia diariamente. Não por 
populismo ou a fim de provar algo 
para ninguém, ele não precisava. 
Mas porque sentia que aquele não 
era seu lugar.

Em 2013, profundamente debi-
litado pela doença, Henri voltou 
para sua terra natal e permaneceu 
no convento de Saint-Jacques até 
sua morte.

FREI XAVIER PLASSAT
Frei Xavier Plassat, francês como 

Henri, coordena a campanha nacio-
nal da CPT para o combate ao tra-
balho escravo e está há décadas no 
Brasil. Foi ele quem me trouxe a no-
tícia de sua morte. Desabafou: ''Hen-
ri tinha como mestre Bartolomeu de 
las Casas, dominicano e defensor dos 
indígenas escravizados, que viveu no 
século 16. Tinha dele a paixão irre-
dutível, incansável, eficaz. Paixão e 
compaixão. Uma pessoa que sabia 

chorar de indignação e denunciar 
os potentados, sem medo. Dele, é o 
Deus do canto do Magnificat: 'Derru-
bou do trono os poderosos e exaltou 
os humildes. Saciou de bens os indi-
gentes e despediu de mãos vazias os 
ricos'. Henri foi quem me conduziu 
aqui no Brasil. Grato para sempre, 
Henri, meu irmão''.

Ao receber o Prêmio Internacional 
de Direitos Humanos Ludovic Tra-
rieux, em 2005, mesmo reconheci-
mento dado a Nelson Mandela, ele 
afirmou: ''Neste mundo globalizado 
em que vivemos a loucura do con-
sumo, neste mundo da injustiça e da 
desigualdade, da destruição da cria-
ção e, consequentemente, da vida, 
é essencial retomarmos consciência 
dos valores fundamentais da existên-
cia, da diversidade, da solidariedade, 
da relação com a natureza, de uma 
outra relação entre Norte e Sul, para 
podermos embasar a esperança de 
que um outro mundo é possível e nos 
motivarmos a construí-lo''.

Uma pessoa assim não morre. Eu 
que não tenho a mesma fé de Henri, 
acredito que ele sim atingiu a imorta-
lidade. Viverá para sempre como um 
dos capítulos mais bonitos da história 
brasileira.

 mORTE

Frei Henri des Roziers, uma trajetória de luta e compromisso com o povo
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 NATAL

O povo que andava nas tre-
vas viu uma grande luz” 
(Isaías 9,1). Esse fato nar-

rado pela Palavra de Deus aconteceu 
há mais de dois mil anos, no entanto, 
atualiza-se todos os dias. É ele o mo-
tivo que nos faz celebrar o Natal, pois 
uma Luz brilhou em meio às trevas!

Há um clima diferente no ar, vo-
tos de felicidade, mãos estendidas, 
confraternizações e brilhos estão por 
todos os lados! Nas ruas, casas e lo-
jas, por onde quer que andemos, as 
luzes piscam entre cores e formas, 
convidando-nos à celebração. Elas 
iluminam e encantam, trazem um 
colorido especial às realidades que, 
durante o ano, foram se tornando co-
muns e opacas pela rotina do dia a 
dia. As roupas e os adereços também 
ganham destaque nesta época; afinal, 
a moda no Natal é brilhar!

O QUE CELEBRAMOS NO NATAL
Somos envolvidos pela correria do 

comércio. Os presentes, as viagens e 
tantas outras realidades próprias do 
fim de ano fazem-nos viver um tem-
po diferente. Mas será que estamos 
mesmo celebrando o Natal? Ou seja, 
será que estamos celebrando o nas-
cimento de Jesus, o Deus que se fez 
Menino, nascido da Virgem Maria, 
que veio habitar em meio a nós?

Ele é a verdadeira Luz que brilhou 

para o povo que andava nas 
trevas. Ele veio para nos sal-
var e nos fazer participantes 
da Sua vida divina. Trouxe-
nos a grande e esperada li-
bertação; por isso celebra-
mos Seu nascimento! Mas 
será que em nossos dias, tão 
agitados e interativos, temos 
tido tempo para tomarmos consciên-
cia desta verdade?

Penso que celebrar o Natal sem nos 
deixar envolver pela ternura do amor 
de Deus, expresso no nascimento de 
Cristo, é como participar de uma fes-
ta sem conhecer os anfitriões nem o 
motivo da comemoração. Você está 
presente, come, bebe, admira a de-
coração, observa os convidados, mas 
não tem porque se alegrar, vive tudo 
de maneira superficial, indiferente. 
E tenho certeza que não é isso que 
Deus espera de nós justo na festa do 
Seu nascimento.

LUGAR QUE DEUS ESCOLHEU 
PARA NASCER

Precisamos recordar com urgência 
o motivo da celebração do Natal e 
nos prepararmos com dignidade para 
esta festa sem nos deixarmos levar 
pelo clima externo do consumismo.

Mesmo que isso seja um grande 
desafio em nossos dias, é preciso fa-
zermos nossa parte como cristãos! 
Aquela Luz que brilhou na Terra, há 
mais dois mil anos, é Jesus, a mesma 

Luz que deseja, hoje, iluminar nossa 
vida, dissipando toda espécie de tre-
vas que o pecado nos incutiu.

Lembremo-nos de que nosso cora-
ção é o lugar que Deus escolheu para 
nascer, pois somos únicos diante 
d’Ele. No entanto, como Pai amoroso 
que é, o Senhor continua a respeitar 
nossa liberdade e espera darmos o 
primeiro passo na direção certa, para 
que Sua luz entre em nossa vida.

É PRECISO ABRIR O CORAÇÃO 
PARA CRISTO ILUMINAR

Sem abertura de coração, a luz de 
Cristo não pode iluminar nossa vida! 
Ou seja: sem nos decidirmos a amar, 
perdoar, a sermos justos e dedicados, 
bondosos, alegres e pacíficos não há 
como celebrarmos o nascimento de 
Deus em nós. Sendo assim, o Natal 
passa a ser mais uma festa sem sen-
tido. Não basta presépios, Missa do 
galo, troca de presentes e ceias far-
tas para o Natal acontecer, é preciso 
tomar a decisão de uma vida nova, 
pautada nos ensinamentos de Cristo, 
que nos conduzem às atitudes con-
cretas e coerentes, à vivência da fé 

durante todos os dias do ano.
“O povo que andava nas trevas viu 

uma grande luz” (Isaías 9,1). Ainda 
hoje existem muitos que caminham 
nas trevas do pecado, e Jesus deseja 
iluminá-los por meio de nós. Tenha-
mos a coragem de testemunhar o 
amor de Deus a partir dos pequenos 
acontecimentos e das escolhas do 
nosso dia a dia. É este o tempo favorá-
vel para uma vida nova! A luz brilhou 
em meio às trevas, veio reacender a 
esperança e nos dar a certeza de que 
já não estamos sozinhos. Deus está 
conosco, Ele é o Emanuel! Sua luz nos 
contagia e aquece, por isso, abramos 
nosso coração e tenhamos a coragem 
de ser faróis no mundo, levando, com 
a nossa vida, a luz que é Cristo aos 
corações sedentos de amor e paz.

Assim, celebraremos o Natal, a fes-
ta verdadeira da Luz!

O motivo 
que nos faz 
celebrar o 
Natal

(*) DIJANIRA SILVA é missionária 
da Comunidade Canção Nova, desde 
1997, onde atua nos meios de comu-
nicação. Artigo publicado no portal da 
Canção Nova.

Existe um motivo que nos faz celebrar o Natal

Dijanira Silva (*)
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 NATAL

COmPRAS

Os melhores presentes são os que vêm 
do coração. Por isso, não gaste muito. 
Lembrancinhas também representam cari-
nho. Antes de ir às compras, prepare uma 
lista do que precisa adquirir. Assim, você 
evita gastos desnecessários. Pague à vista. 
E lembre-se de que após o Natal o preço 
dos produtos tende a baixar. Quanto ao 
13º salário, guarde-o para quitar as prin-
cipais dívidas do início de 2018, como 
impostos e as despesas escolares. 

FELIZ NATAL E ÓTImO FIm dE ANO
Saiba como aproveitar as festividades de dezembro e começar bem 2018

As esperadas festividades de fim de ano estão às 
portas e, com elas, a oportunidade de terminar 
bem 2017 e começar 2018 melhor ainda. Para tanto, 
é preciso não cair na armadilha do consumismo 
desenfreado de dezembro e aproveitar esse período 
para agradecer as bênçãos, presentear familiares 
e amigos, servir ao próximo, refletir sobre a vida 
e planejar os próximos 12 meses. Seguem algumas 
dicas.

Mayra Silva (*)

CEIA

Aproveite a culinária vegetaria-
na para usar grande variedade de 
alimentos a um custo baixo e sau-
dável. Segue uma sugestão: mix de 
folhas verdes e salpicão de legumes 
com maionese caseira de tofu; bife 
vegetal ao molho madeira e estrogo-
nofe de cogumelos; arroz sete grãos 
e batatas assadas com cebolas cara-
melizadas.

CONFRATERNIZAÇÃO

Organize alguma atividade di-
nâmica, como o famoso “amigo 
secreto”. Sugira presentes que 
sejam úteis em longo prazo. 
Aposte numa forma diferencia-
da de adivinhação, como dizer 
características/ações do amigo 
secreto que marcaram o ano 
de quem está presenteando. É 
uma oportunidade de compar-
tilhar amor e promover recon-

ciliação.dRAmATIZAÇÃO

A época é muito adequada para 
que a igreja se envolva com a co-
munidade. Realizar dramatizações 
e musicais com temas natalinos é 
uma forma de chamar a atenção 
das pessoas para o protagonista 
da festa: Cristo. Não negligencie 
a ajuda material ao próximo nem 
limite a ação solidária ao fim do 
ano. Ofereça à comunidade servi-
ços mais permanentes como ses-
sões de terapia ocupacional e cur-
sos profissionalizantes.

REFLEXÃO

Avalie seu relacionamento com 
Deus e o próximo, bem como suas 
realizações ao longo do ano. A partir 
dessa reflexão, faça planos, não pro-
messas. Os planos são elaborações de 
projetos. As promessas são compro-
missos que devem ser cumpridos. Vi-
ver um dia de cada vez com propósito 
já é um bom começo para não se frus-
trar com promessas vazias. 

OFERTA

Ofereça a Deus uma “oferta de gratidão”. Essa não é apenas 
aquela entregue na igreja em datas específicas. Trata-se também de 
ajudar o próximo. Quando auxiliar alguém financeiramente, diga 
que não está doando, mas sim emprestando, e que o pagamento 
será realizado quando a pessoa auxiliada ajudar alguém que esteja 
precisando. Assim você poderá formar uma corrente de gratidão.

(*) MAYRA SILVA é jornalista. 
Repórter da Agência Brasileira de 
Jornalismo (ABJ) e do Canal da 
Imprensa. Produtora da TV ABJ. 

Fontes: Educador financeiro Uesley Lima; culinarista 
Emi Otani; assistente social Andréa Frias; psicóloga 
Ingrid Jordani; e o pastor adventista Luiz Cláudio Lei-
te. Publicado na Revista Adventista, dezembro 2016.
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Eu estava meio encolhido na sala 
de embarque do aeroporto de Vitó-
ria. Cheguei antes do horário. Era 
um aperto só. De repente, na minha 
frente brota um grande amigo: Ro-
sental Calmon Alves. Esqueci o can-
saço, as filas e a demora. Passamos 
em revista os problemas do mundo e 
do jornalismo. O entusiasmo do Ro-
sental faz bem a qualquer um. Ga-
nhei meu dia.

O jornalista Rosental Calmon Al-
ves é um fenômeno de renovação 
permanente. Começou sua carreira 
de jornalista em 1968. Entre outros 
veículos, passou pelas Rádios Tupi 
e Nacional, no Rio de Janeiro, e pe-
las revistas IstoÉ e Veja. No Jornal 

do Brasil, foi correspondente em 
Madri, Buenos Aires, Washington 
e Cidade do México. Em 1995 foi 
o responsável pelo lançamento da 
primeira versão para a internet de 
um jornal brasileiro: o JB Online. 
Um ano depois trocou as redações 
pela carreira acadêmica e se tor-
nou professor na Universidade do 
Texas, em Austin. Em 2002 criou o 
Centro Knight para Jornalismo nas 
Américas.

Rosental, um carioca simpático e 
acolhedor – tenho saudade de nos-
so encontro em Austin –, surpreende 
por sua capacidade de adaptação 
às mudanças. Considerado um dos 
grandes teóricos do jornalismo on-
line, ele sempre chamou a atenção 
para os desafios a serem enfrentados 
pelos jornais neste momento de revo-

lução digital.
Segundo Rosental, o surgimento 

das redes sociais, como o Twitter e 
o Facebook, não mudou somente o 
jornalismo, mas também o mundo. 
“Nunca antes os avanços tecnoló-
gicos nos afetaram tanto e, conse-
quentemente, afetaram a forma de 
fazer jornalismo”, observa. “Há 
mais de uma década que eu venho 
alertando para isto: não dá mais 
para continuar fazendo jornais do 
mesmo jeito.”

Essa é uma nova realidade que as 
grandes empresas de mídia precisam 
aceitar, pondera: “Hoje a comunica-
ção não é mais vertical, unidirecio-
nal, com a internet ela passou a não 
ter limites”. E remata: “Outra diferen-
ça é que a audiência não é mais pas-
siva, não se trata mais de um monó-

desafios do jornalismo
Precisamos combater a síndrome ideológica que persiste em alguns guetos anacrônicos

Carlos Alberto Di Franco (*)

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

A imprensa amarela, de M. Slackens, em que se mostra W. Randolph Hearst como um bobo da corte que divulga notícias. Publicado por 
Keppler & Schwarzmann em 1910. (Biblioteca do Congresso dos EUA)

logo, é preciso haver uma constante 
troca de informações entre os leitores 
e o jornal”.

Rosental Calmon Alves vai ao 
ponto. Precisamos, todos, fazer uma 
urgente autocrítica. E a primeira re-
flexão nos leva a depor as armas da 
arrogância e assumir a batalha da hu-
mildade. A comunicação, na família, 
nas relações sociais e no jornalismo, 
não é mais vertical. O diálogo é uma 
realidade cultural. Ainda bem. Os 
oráculos morreram. É preciso ouvir 
o leitor. Com respeito. Com interes-
se real, não como simples jogada do 
marketing. O leitor não pode ser tra-
tado como um intruso.

Os jornalistas precisam escrever 
para os leitores, e não para os cole-
gas. Alguns cadernos culturais pare-
cem produzidos numa bolha. Falam 
para si mesmos e para um universo 
cada vez mais reduzido, pernóstico e 
rarefeito. O jornal precisa ter a sábia 
humildade de moldar o seu conceito 
de informação, ajustando-o às au-
tênticas necessidades do público ao 
qual se dirige.

Falta humildade, sem dúvida. 
Mas falta, sobretudo, qualidade. O 
nosso problema, ao menos no Bra-
sil, não é de falta de mercado, mas 
de incapacidade de conquistar uma 
multidão de novos leitores. Nin-
guém resiste à matéria inteligente 
e criativa. Em minhas experiências 
de consultoria, aqui e lá fora, tenho 
visto uma florada de novos leitores 
em terreno aparentemente árido e 
pedregoso. O problema não está 
na concorrência dos outros meios, 
embora ela exista e não possa ser 
subestimada, mas na nossa incapa-
cidade de surpreender e emocionar 
o leitor. Os jornais, prisioneiros das 
regras ditadas pelo marketing, es-
tão parecidos, previsíveis e, conse-
quentemente, chatos.

A juventude foge dos jornais. Fal-
so. Os jovens evitam, sim, os produ-
tos que pouco falam ao seu mundo 
real. Milhões de jovens, em todo o 
mundo, vibram com as aventuras de 
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VERdAdE OU IdEOLOgIA

Pravda, em russo, quer dizer “a 
verdade”. Em 1917, Pravda era o 
jornalzinho do Partido Bolchevique. 
Promovido a órgão oficial da União 
Soviética, atravessou o século 20 pro-
movendo uma mentira atrás da outra. 
Você até pode alegar que no Pravda 
ninguém nunca fez jornalismo. Mes-
mo assim, de qualquer modo, não 
poderá argumentar que as palavras 
“jornal” e “verdade” guardem algu-
ma proximidade de sentido. Na me-
lhor das hipóteses, um jornal nos dá 
uma notícia, ou duas. Se não forem 
mentirosas, deliberada ou inadverti-
damente, já estamos no lucro.

Lippmann já avisava: “A hipóte-
se, que me parece a mais fértil, é 
que notícia e verdade não apenas 
não são a mesma coisa como pre-
cisam estar claramente separadas. 
A função da notícia é sinalizar um 
evento. A função da verdade é tra-
zer luz para fatos ocultos, relacio-
ná-los a outros, e traçar um retrato 
da realidade a partir do qual os ho-
mens possam atuar”.

E mesmo aí já estamos diante de 
um entendimento exageradamente 
esperançoso da verdade. Franca-
mente. Essa história de “iluminar” 
fatos ocultos é bastante problemáti-

ca. Até para os iluministas, aos quais 
devemos as ideias fundadoras da 
imprensa, já era muito complicado.

Quando muito, o jornalismo 
pode pretender estimular um am-
biente de debate público em que os 
fatos de interesse geral fiquem mais 
acessíveis à inteligência dos cida-
dãos. Se registrar os fatos, apenas 
isso, “com tudo que é insolvente e 
provisório” (na síntese pouco jor-
nalística de Carlos Penna Filho), já 
terá prestado um excelente serviço 
à sociedade. Artigos de opinião aju-
dam, assim como as análises menos 
indigentes e as interpretações mi-
nimamente fundamentadas. Com 
esse conjunto, um jornal honesto 
até pode contribuir para “trazer luz 
para fatos ocultos, relacioná-los a 
outros”, mas “a verdade”, bem, “a 
verdade”, na verdade, não tem qua-
se nada a ver com isso.

Ademais, como esta não é uma 
revista de filosofia e também não é 
uma revista religiosa, sentimo-nos 
autorizados a deixar essa conversa 
para lá. Fôssemos seguir com ela, 
não teríamos tempo nem espaço 
para explicar que o nosso tema, 
nesta edição, não tem também 
nada a ver com “a verdade”, mas 
apenas com a “pós-verdade”, ou, 
pior, com a ressaca dessa overdose 
de “pós-verdade” que nos entorpe-
ce há alguns anos.

Em setembro de 2016, o semaná-
rio inglês The Economist saiu com 
uma capa sobre a “pós-verdade”, e 
até ali tudo bem. No final do mes-

mo ano, o termo “pós-verdade” foi 
declarado “a palavra do ano” pelo 
Dicionário Oxford, como um qua-
lificativo de “um ambiente em que 
os fatos objetivos têm menos peso 
do que apelos emocionais ou cren-
ças pessoais em formar a opinião 
pública”. A questão, como se nota, 
não é bem “a verdade” – filosófi-
ca, ontológica, metafísica, religiosa 
etc. –, mas os fatos. Esse é o pon-
to. Estaríamos vivendo uma era em 
que os fatos deixaram de lastrear as 
condutas e as ações humanas. Se 
isso for mesmo verdade, quer dizer, 
se o pós-fato é mesmo um fato, a 
política deixa de ser política – vira 
uma obra coletiva de ficção, num 
grau superior ao que pudemos tes-
temunhar em eras anteriores.

As redes sociais agravaram o 
quadro geral. Nas fibras nervosas 
das ciberesferas, as máquinas en-
golfam a opinião pública com ofer-
tas industriais de fake news, que se 
converteram num negócio altamen-
te lucrativo. Para dizer a verdade, 
a civilização não anda bem, ainda 
que esta revista ainda esteja aqui, 
no front. E, enquanto é tempo, jul-
gamos que não seria de todo ocioso 
dedicar as páginas que nos restam a 
uma reflexão apressada sobre os fa-
tos que nos escorrem pelos dedos e 
as verdades que, de longe, parecem 
rir do reportariado atônito.

(*) EDIÇÃO BRASILEIRA DA COLuMBIA JOuRNA-
LISM REVIEw, em 15/08/2017, edição 954. Publicado 
no site do Observatório da imprensa (http://observato-
riodaimprensa.com.br/)

Da pós-verdade à pós-imprensa

Edição brasileira da 
Columbia Journalism 
Review (*)

“Por um dólar, você 
mal consegue comprar 
um punhado de balas 
de goma, mas por 
um dólar ou menos 
[o que se pagava por 
um exemplar de um 
bom diário] as pessoas 
esperam que a realidade 
e as representações da 
verdade lhe caiam de 
presente sobre o colo.” 
Walter Lippmann, em 
Public Opinion, de 1922

O Senhor dos Anéis e com a saga de 
Harry Potter. São milhares de páginas 
impressas. Mas têm pegada. Escanca-
ram janelas para a imaginação, para 
o sonho, para a fantasia. Transmi-
tem, ademais, valores. Ao contrário 
do que se pensa, os jovens reais, não 
os de proveta, manifestam profunda 
carência de âncoras morais. Os jor-
nais que souberem captar a deman-
da conseguirão, sem dúvida, renovar 
sua clientela.

A revalorização da reportagem e o 
revigoramento do jornalismo analíti-
co devem estar entre as prioridades 
estratégicas. É preciso seduzir o lei-
tor com matérias que rompam com a 
monotonia do jornalismo declarató-
rio. Menos Brasília e mais vida. Me-
nos aspas e mais apuração. Menos 
frivolidade e mais consistência. Além 
disso, os leitores estão cansados do 
baixo-astral da imprensa brasileira. 
A óptica jornalística é, e deve ser, 
fiscalizadora. Mas é preciso reservar 
espaço para a boa notícia. Ela tam-
bém existe. E vende jornal. O leitor 
que aplaude a denúncia verdadeira é 
o mesmo que se irrita com o catastro-
fismo que domina muitas de nossas 
pautas.

Precisamos, enfim, combater a 
síndrome ideológica que ainda per-
siste em alguns guetos anacrônicos. 
Seu exemplo mais acabado é a pato-
logia dos rótulos. Alguns jornalistas 
ainda não perceberam que o mundo 
mudou. Insistem, teimosamente, em 
reduzir a vida à pobreza de quatro 
qualificativos: direita, esquerda, 
conservador, progressista. Tais epí-
tetos, estrategicamente pendurados, 
têm dupla finalidade: exaltar ou 
afundar, despertar simpatias exem-
plares ou antipatias gratuitas. A boa 
reportagem é sempre substantiva. O 
adjetivo é o adorno da desinforma-
ção, o farrapo que tenta cobrir a nu-
dez da falta de apuração. É, sempre, 
uma fraude.

É importante que os repórteres e os 
responsáveis pelas redações tomem 
consciência desta verdade redonda: 
a imparcialidade (que não é neutra-
lidade) é o melhor investimento. O 
leitor quer informação clara, corajo-
sa, bem apurada. Não devemos su-
cumbir à tentação do protagonismo. 
Não somos construtores de verdades. 
Nosso ofício, humilde e grandioso, é 
o de iluminar a história.
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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 *

Vocativo é o termo que serve para chamar al-
guém. Pode ser um nome de pessoa, de país, de 
cidade, um apelido, um adjetivo carinhoso, um 
termo chulo, uma xingação. Basta ser um chama-
mento para ser um vocativo em termos gramati-
cais. E é evidente que no título acima “Brasil” fun-
ciona como um chamamento, uma convocação. É 
o mesmo caso de:

Você viu o doutor, José?
Vou lhes contar um outro caso, pessoal.
Ouça, meu amigo.

Agora, ao encontrar essas mesmas frases sem a 

vírgula você as leria de modo completamente dife-
rente, pois elas passariam a ter significado diverso. 
Confira:

Você viu o doutor José?
Vou lhes contar um outro caso pessoal. 
Ouça meu amigo.

Mesmo quando não existe o perigo da ambigui-
dade ou do sentido obscuro, a vírgula é obrigató-
ria:

mercedes, podes me trazer um café?
Vejam que a situação mudou, meus caros.

Ó céus, o que foi que eu fiz?
Olha lá, seu tolo, o que você está dizendo! 
Oi, Alex
Acorda, Brasil, está na hora da escola.
 

Observe que:
1) o vocativo é separado por uma ou duas vírgu-

las, dependendo da sua posição na frase;
2) a partícula “ó” poucas vezes acompanha o 

vocativo, embora seja sempre admissível à sua 
frente; ela serve para identificar o vocativo em 
caso de dúvida: Avança, (ó) Brasil; (ó) Mercedes, 
vem cá.

AVANÇA, BRASIL - VOCATIVO + TELE

É assim, com a vírgula - Avança, Brasil -, que o governo federal deveria ter escrito e divulgado o seu Plano Plurianual de Investimentos tempos atrás. Nor-
malmente ele não recebe nome nenhum – a preocupação maior são os números. Mas já que os técnicos lhe arranjaram um título (“Avança Brasil”), deveriam 
ter seguido a norma culta da língua, que exige a colocação da vírgula para separar o vocativo. 

TELE
Alguns estabelecimentos comerciais já estão 

seguindo a regra oficial no tocante ao prefixo 
TELE, qual seja: unir sem hífen os dois elemen-
tos da composição, com uma exceção: diante 
da letra E usa-se o hífen. Exemplos: televendas, 
teleteatro, telemaníaco, teleguiado, telecurso, te-
leconferência, telepizza, telemarketing, teleavi-

so, tele-entrega, tele-educação, tele-estreia, tele-
equipamento.

No caso de composição com palavras que ini-
ciem com S ou R, deve-se dobrar essas letras para 
que se preserve a pronúncia: telessala, telessuper-
visão, telessistema, telessegurança; telerreunião, 
telerrecepção, telerrobô, telerradiodifusão.
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 Itaipu.
    Boas
energias   
 para o
   mundo.

   Energia que ilumina e transforma a vida    
       de milhões de pessoas. Que traz conforto, 
segurança, desenvolvimento econômico.
          Energia da força das águas, sempre
     renovável. E que também gera inovação,
       com responsabilidade ambiental e social.
   Energia que, durante o ano, é suficiente para  
      iluminar o mundo todo por um dia. E que torna   
   possível, ao Brasil e ao Paraguai, contar com
      as melhores energias de cada um de nós.

A MAIOR GERADORA DE ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL DO PLANETA.

www.itaipu.gov.br

IT4_0016_17AB_AnuncioR_236x296.indd   1 12/13/17   9:40 AM
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Sua Biblioteca

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

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

Editora Prismas
R. Morretes, 500 - Portão, 
Curitiba, PR - (41) 3030-1962
Loja virtual: editoraprismas.com.br/

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

A LóGICA DA Fé
Humberto M. Rasi, Nancy Vyhmeister

Ao longo da era cristã, especialmente após o 
Iluminismo, muitos céticos têm duvidado da 
confiabilidade da Bíblia. Com o surgimento do 
pós-modernismo, isso se intensificou, e veio à tona 
uma nova rodada de questionamentos a respeito 
de vários pontos básicos para a cosmo visão bíbli-
ca. A Lógica da Fé pretende responder questões 
a respeito.
Páginas: 198
Preço: R$ 29,00

MISTéRIOS DA CRIAÇÃO 
Humberto M. Rasi, L. James Gibson

Durante séculos, a cultura ocidental esteve forte-
mente conectada à cosmovisão cristã. Por essa 
razão, a resposta para qualquer pergunta estava 
enraizada na crença em Deus, como Criador e 
Mantenedor de tudo, e na Bíblia, uma revelação 
divina, digna de toda confiança. Muitos dos fun-
dadores da ciência moderna, inclusive Copérnico, 
Galileu, Kepler, Pascal, Boyle, Newton e Halley, 
acreditavam nesses conceitos centrais.
Páginas: 190
Preço: R$ 43,60

DESVELAR O SENTIDO DA PRóPRIA VIDA
Christiane Blank/Renold Blank

A dúvida existencial é trabalhada em quatro partes. 
A primeira aborda a busca pelo sentido de viver 
num mundo recheado de futilidades e dominado 
pelo sistema de mercado. A segunda e a terceira 
elencam estratégias e pontos de vista interessan-
tes de apoio para a elaboração do projeto de vida 
e desenvolvimento de talentos e oportunidades. A 
seção final relaciona a realização pessoal com o 
projeto de Deus para cada um de nós.
Páginas: 232
Preço: R$ 41,00 + frete

O CRISTO PANTOCRATOR
Da origem às igrejas no Brasil, na obra de 
Cláudio Pastro
wilma Steagall de Tommaso

Ser um iconógrafo é muito diferente de ser um pin-
tor. Há cânones a serem obedecidos. Iconógrafos 
“escrevem” um ícone que é concebido pelo Espírito 
Santo pelas mãos do monge-pintor; ou seja, o pintor 
é o pincel do Espírito, segundo a Tradição da Igreja 
Católica Una do Primeiro Milênio. Revestir com 
arte um espaço litúrgico demanda, além da técnica, 
espiritualidade.
Páginas: 296
Preço: R$ 115,00 + frete

DIREITOS HuMANOS E XENOFOBIA
Violência internacional no contexto dos 
imigrantes e refugiados
Cristiane Feldmann Dutra & Gustavo de Lima 
Pereira (organizadores)

A livre circulação internacional de pessoas é uma 
promessa que a globalização econômica não 
cumpriu, do mesmo modo que a proteção interna-
cional da pessoa humana é uma promessa que a 
universalização dos direitos humanos não cumpriu. 
As políticas migratórias restritivas geram um 
negócio lucrativo tanto para os ‘coiotes’, como para 
agentes de Estado corruptos (inclusive policiais) e 
empresários.
Páginas: 403
Preço: R$ 64,00

METAFíSICA E FILOSOFIA PRáTICA
Hegel e o formalismo kantiano
Mateus Salvadori

Este livro estabelece um interesse pela pesquisa 
filosófica centrada nos filósofos alemães Immanuel 
Kant e Georg W. F. Hegel. O específico da inves-
tigação é mostrar a superação tanto do idealismo 
transcendental como do formalismo ético-jurídico 
kantiano, por meio do idealismo absoluto e da teoria 
da eticidade hegeliana. A obra centra-se, portanto, 
nas questões de Metafisica e de Filosofia Pratica 
dos filósofos.
Páginas: 249
Preço: R$ 54,00

A DIDáTICA EM QuESTÃO
Vera Maria Candau (org.)

Revisão crítica do ensino e da pesquisa em didáti-
ca, apresentada no seminário ‘A didática em ques-
tão’ - PUC/RJ - com ampla bibliografia. Aborda a 
formação de educadores, pressupostos teóricos do 
ensino da didática, abordagens alternativas para 
esse ensino, propostas e realidades da pesquisa 
em didática.
Páginas: 128
Preço: R$ 34,60

PROBLEMAS DE RACIOCíNIO PARA O ENSINO 
FuNDAMENTAL
Miquel Capó Dolz

Esta obra traz para você, que quer ensinar e 
aprender a matemática de um jeito muito mais 
dinâmico e menos complicado, uma série de 
desafios que o ajudarão a desenvolver o pensa-
mento lógico e matemático de forma muito mais 
prazerosa e divertida. Ao longo do livro você 
encontrará atividades práticas e alguns problemas 
de pensamento lateral.
Páginas: 128
Preço: R$ 24,00
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VOZES DO PARANÁ 9: Retratos de Paranaenses
Autor: Aroldo Murá G. Haygert

Realização: editoras Bonijuris, Esplendor e Alma Mater

21 perfis biográficos que abordam a trajetória profissional dos per-
sonagens que fazem o Paraná de hoje, além de aspectos curiosos 

de suas vidas familiar e pessoal.

Jayme Canet Jr (in memoriam); João Ferraz de Campos (in memoriam); Pedro Laporte 
Trombini (Pedro Latro, Nova geração); álvaro dias; Carlos deiró; Christiano machado; 
dom José Antonio Peruzzo; Eleidi Freire-maia; Francisco Souto Neto; José haraldo Lobo; 

Reverendo Juarez marcondes; Leomar marchesini; Linei dellê Urban; Luiz de Lacerda 
Filho; mansur Theophilo mansur; marilena Wolf de mello Braga; Osmar dias; Paulo Nauia-

ck; Ricardo hanel; Robert Bittar; Szyja Ber Lorber.

Para adquirir o livro, fazer contato com o Instituto Ciência e Fé de Curitiba, pelo telefone 
(41) 3243-2530, falar com Aroldo Murá g.Haygert, ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br

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

O PSICOPATA
um camaleão na sociedade atual
Vicente Garrido

Escrito pelo renomado psicólogo e criminalista espanhol profes-
sor Vicente Garrido, este livro constitui um valioso acréscimo à 
nossa literatura científica, esclarecendo importantes questões a 
respeito da gênese da psicopatia e denunciando a urgência de 
se tomar medidas para evitar a propagação desse transtorno 
patológico.
Páginas: 344
Preço: R$ 35,60
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PARABÉNS AOS NOSSOS
ELETRICISTAS NOTA 10:

Fernando Rodrigues Junior
Moacyr dos Santos

Everson Victor Ricklie
Pedro Raimundo de Souza

Uma história repleta de muito trabalho e de muitas conquistas. 
Cinco vezes eleita a melhor da América Latina, a Copel tem 

batido recordes de investimentos e qualidade. Resultados que 
não seriam possíveis sem o talento e a dedicação dos nossos 

colaboradores e, claro, a confiança dos paranaenses.

COPEL. 63 ANOS 
DE PURA ENERGIA.


