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espiritualidade

NESTA EDIÇÃO:

A influência dos judeus
“Deus te crie”, frase tão comum para os brasileiros, principalmente mineiros, é de origem judaica.
Segundo a pesquisadora e historiadora Rita Miranda Soares essa exclamação, usada quando uma
criança espirra, vem da frase hebraica – Hayim Tovim. Já o famoso “jeitinho brasileiro” vem da necessidade dos cristãos-novos em esconder que ainda
observavam as práticas tradicionais judaicas. É
por isso que a “mesa de mineiro” tinha gaveta. Era
para esconder a alimentação “kosher”, típica dos
judeus. Eles poderiam ser denunciados por ainda,
secretamente, seguir o judaísmo, apesar de terem
sido batizados cristãos. Hoje, essa gaveta ganhou
novo significado: a de esconder o alimento, porque
“os mineiros são sovinas”.
Isso e muito mais, como a possibilidade de que
cerca de um quinto da população mineira ter alguma relação de descendência com cristãos-novos.
Basta ver os sobrenomes adotados por esses judeus cristianizados, tão comuns hoje na população
brasileira. Algumas personagens da história, como
Fernão Dias Paes Leme, o bandeirante “caçador
de esmeraldas”, e outros, são considerados pelos historiadores como originários desse povo que
chegou aqui fugindo da Inquisição.
Já Eloi Zanetti, publicitário, consultor de marketing e estudioso do assunto, analisa a influência judaica no misticismo e fé dos mineiros. Vale a pena
não só ler, mas ter esse material como base para
pesquisas mais amplas.
Já o pesquisador e diretor da Embrapa Territorial,
Evaristo Eduardo de Miranda, diretor do Instituto
Ciência e Fé de Curitiba, apresenta um resumo de
sua palestra em Curitiba, sobre o agronegócio e
a preservação ambiental. Ele afirma que o trabalho desenvolvido pela Embrapa tem desmistificado
diversas inverdades proclamadas pelas entidades
preservacionistas. Na realidade o agropecuarista é
mais responsável pela maior parte das áreas preservadas. Não que o governo não faça a parte dele
na preservação. Mas há muito a ser feito.
Esses e outros assuntos relevantes estão nessa
edição do jornal Universidade Ciência e Fé.
Boa Leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor

O espírito prisioneiro
Antonio Celso Mendes (*)

cesso autofágico contraditório nos esforços do espírito
em mantê-la (sic). Dessa forma, pois que sua fonte verLATÃO, um dos maiores pensadores de dadeira é o espírito que a anima, a vida luta de todas
todos os tempos, ao procurar compatibili- as formas para se manter, o que a faz aspirar à sobrevizar o a priori das ideias com o processo de vência. A revelação cristã confirma esta condição, pelo
aquisição do saber humano, imaginou que, exemplo mostrado na vida dos santos e na ressurreição
quando nascemos, nosso espírito sofre uma espécie de do Cristo, por sua aparição aos apóstolos, em inúmeras
decaimento, tornando-se prisioneiro do corpo, de tal ocasiões.
Não obstante, constatamos que a civilização humaforma que nosso saber constitui-se como uma forma de
anamnese ou a relembrança do que anteriormente sabí- na se encontra completamente fora de seus verdadeiros
sentidos, criando, constantemente, violentos mecanisamos, em plenitude.
Ora, a presença do espírito em nosso corpo repre- mos de destruição, como armas de guerra, canhões, resenta um dado fenomenológico de fácil constatação, vólveres, e utilidades de progresso como automóveis,
bastando verificar o quanto ele é diferente das caracte- aviões e máquinas, que, sem parar, destroem a vida humana de forma continuada,
rísticas da matéria física, por
sem falar nas agressões dos
ser virtual, abstrato, indutor
“Dotado de criatividade,
agrodefensivos, que, no afã
de nossa inteligência e de
de maiores colheitas, poluem
nossos conceitos, criador da
racionalidade, sentimento e
o meio ambiente. Trata-se
cultura e de nossos valores.
Assim, apesar de ser depen- liberdade, mas habitando um corpo aqui de uma distorção grave de nossa cultura, movida
dente de nossas condições
multifuncional, nosso espírito
apenas por características de
físicas e mentais, podemos
de fato considerá-lo trans- sente-se preso a uma condição que proveito econômico.
Ocupando um corpo excendente à matéria orgânica, o impede de exercer a plenitude de
tremamente frágil, o espírito
por se constituir num acréssuas características...”
clama por sua libertação das
cimo estranho a ordem da
amarras que o prendem aos
natureza.
Dotado de criatividade, racionalidade, sentimento limites da pura matéria, na esperança de que uma nova
e liberdade, mas habitando um corpo multifuncional, civilização não fique preocupada apenas com o seu denosso espírito sente-se preso a uma condição que o senvolvimento material, mas instale, de forma consistenimpede de exercer a plenitude de suas características, te, um mundo favorável aos valores espirituais, consolipor encontrar-se dependente dos limites que o corpo dados por uma educação que saiba demonstrar o quanto
impõe ao seu desempenho. Mesmo assim, faz explodir é divino o ser humano em sua condição natural, vista
no planeta Terra a exuberância da vida e da variedade por todos os grandes iniciados como uma provação a ser
animal, como um milagre, até agora registrado apenas redimida por uma convivência fraterna e desprendida,
sobre nosso planeta, fruto das condições excepcionais superando o egoísmo; pois, como centelhas de Deus,
que permitiram sua evolução, culminando no surgi- somos eternos em nossa substância e incorruptíveis em
nossa condição de seres espiritualizados.
mento de nós, seres humanos.
Por outro lado, a vida não parece ser fenômeno
natural, surgido espontaneamente, tendo em vista as
(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em Direito pela UFPR, é
condições de hostilidade que ela sofre no caminho de professor do curso de Direito da PUCPR e membro da Academia Paranaense
sua sustentação, tendo a morte como uma perspectiva de Letras. Autor de “Introdução ao Universo dos Símbolos”.
escandalosa em relação à vida de cada um, um pro- e-mail: antcmendes@gmail.com; site: www.folosofiaparatodos.com.br
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Saúde

A Importância do Sono
Edmilson Fabbri (*)

A

Importância do sono já era
reconhecida desde a antiga Grécia, sendo Hypnos
o eleito com deus do sono,
não por acaso, irmão gêmeo de Tanatos,
deus da morte.
Ao dormirmos, fazemos essa máquina
maravilhosa chamada corpo humano,
trabalhar em condições basais mínimas,
daí a irmandade desses deuses.
Muitos estudos demonstram haver uma
necessidade média de sono por noite em
torno de sete a oito horas, no entanto é
preciso respeitar padrões individuais. Se
você é uma daquelas pessoas que dorme
habitualmente seis horas por noite e fica
bem, não há problema. A questão começa a se complicar para as pessoas dos extremos, ou seja, as que dormem pouco,
menos de seis horas por noite, ou as que
dormem muito, mais que nove horas por
noite.
Estudo publicado no European Heart
Journal, realizado com quase 500 mil
pessoas, mostrou que os indivíduos que
dormem pouco, tem o dobro de risco de
Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto, aumentando também a chance de
desencadear uma insuficiência cardíaca.
No outro extremo, dormir mais que nove
horas eleva a prevalência de angina (dor
no peito) e doenças coronarianas (por

obstrução de artérias).
Tudo isso ocorre em função de desarranjos metabólicos que iniciarão um processo de efeito cascata, culminando com
alterações citadas.
Numa conta simples, pense que se
você dormir uma hora a menos por noite, ao final de uma semana terá perdido
praticamente sete horas de sono, que
corresponderão a uma noite inteira de
sono. Como recuperar? Não se recupera
e a tendência é se agravar.
Sabemos também que o processo de
memorização se estabelece durante o
sono, fixando aquela que chamamos de
memória de longo prazo.
Já se perguntou porque sua memória
vai mal?
Comece por avaliar seu sono.
Existem muitas sugestões para melhorar a qualidade do sono, aquilo que nós
médicos chamamos de higienização do
sono. De maneira simplista, diria que a
primeira providência deveria ser esvaziar
a mente, baixando a frequência cerebral.
Trabalhamos o dia inteiro com cérebro
em alta frequência pelas necessidades de
decisões e, muito também pelas nossas
preocupações, se não baixarmos essa
frequência não conseguimos dormir.
Exercícios de relaxamento e meditação trarão grandes benefícios nesse tocante, mas as pessoas normalmente não
conseguem, em função da cultura enrai-

zada da televisão no quarto.
Ora, num momento em que deveriam
relaxar para baixar a frequência cerebral
e esvaziar a mente, assistem o jornal da
noite, com toda sorte de noticiários: motorista bêbado que bate o carro e atropela cinco pessoas no ponto do ônibus;
assaltante que sequestra ônibus e faz reféns, fora escândalos políticos com nossos bolsos, etc... Daí desliga a televisão e
quer dormir. Como? Com todo esse material para o cérebro digerir????
Hoje se tem também a facilidade das
redes sociais através dos celulares, ao
deitar-se na cama para dormir, aproveitamos para dar uma “olhadinha” no face,
quando nos damos conta já se passaram
mais de uma hora e o nosso sono se foi.

De tanto nos acostumarmos a estender nosso horário de dormir, nos reprogramamos e mudamos nosso relógio biológico. Esse tempo nos fará falta. Então
vem as insônias e a saída mais fácil, os
remédios para dormir, que detonam nossa concentração e memória, tal qual os
antidepressivos.
Está na hora de começarmos a jogar a
nosso favor, observando tudo aquilo que
fazemos de errado e que compromete
nosso sono.
Em última análise, o comprometimento do sono, compromete nossa vida, a
partir daí é uma questão de escolha.
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e cirurgião geral,
dirige a Stressclin - Clícina de Prevenção e Tratamento
dp Stress, é um dos diretores do Instituto Ciência e Fé.
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A influência dos
judeus “cristãos-novos”
na cultura mineira
O judeu sefardim é
um povo amante da
paz, com uma grande
capacidade para viver e
sair de situações difíceis
e adversidades seculares
– o famoso “jeitinho”
brasileiro –, uma tendência
universalista para as coisas
filosóficas, as habilidades
com o comércio, etc.
Rita Miranda Soares

O

povo brasileiro é fruto e
fonte criadora de pluralidade cultural. A presença
de outros povos em território nacional ajudou a moldar algumas
de nossas principais características culturais, desde o desembarque de Cabral na
terra que viria a ser o Brasil.
Essa diversidade deve ser reconhecida, respeitada e valorizada. Pois um
povo que não conhece suas raízes, é um
povo sem identidade. Pensando nisso,
procuramos resgatar nesse estudo a influência da cultura judaica sefaradim na
civilização brasileira, especialmente em
Minas Gerais, que é o tema central da
nossa pesquisa. Consideramos importantíssimo marcarmos essa influência e nos
lembrarmos da vertente judaica junto
com o índio, junto com o negro, junto
com o português, e com vários outros
povos – italianos, sírios e libaneses, poloneses, japoneses, etc. – que aqui vieram
compartilhar conosco da sua cultura.
Resgatar esses valores é resgatar a própria cultura mineira, a qual está intrinsecamente ligada à tradição milenar desse
povo. Tradição que se viu camuflada, esquecida em muitas casas, simplesmente
4

para que as famílias pudessem fugir às
mãos de ferro da Inquisição. Quantos jovens e crianças não tiveram de renegar
seu sangue, sua crença, sua família?
Quantos homens e mulheres não se
viram obrigados a deixar seus lares, suas
terras e seus parentes, jogados numa
aventura de futuro incerto, em frágeis
naus, a fim de virem para uma terra estranha, sem saber o que os aguardava?!

A INQUISIÇÃO

A Península Ibérica (Portugal e Espanha) contribuiu, de maneira avassaladora,
durante a Inquisição que durou cerca de
três séculos, se não para o genocídio, pelo
menos para o abafamento de boa parte
da cultura, religião e arte de um povo de
tão rica formação humanística. A assimilação deles em nossa cultura foi imposta
pela Inquisição, sob pena de expatriação
ou morte, deixando muitas características judaicas no substrato dos brasileiros.
O estudo não pretende ser histórico nem
profundo, apenas aborda e defende que
muitos costumes, hábitos ou tradições do
interior mineiro sofreram influência marcante dos judeus sefaraditas portugueses
que vieram para Minas fugindo da Inquisição no nordeste brasileiro.
Após o batismo forçado pela Inquisição de Portugal, esses judeus ficaram
conhecidos como “cristãos-novos”, para
diferenciá-los dos “cristãos-velhos”. Muitos continuaram a praticar a sua religião
secretamente e, por isso, eram constantemente vigiados e denunciados ao “Santo
Ofício” como judaizantes; estes tinham
todos os seus bens confiscados, além de
viverem humilhados e confinados naquele país, isso quando não eram torturados
e queimados vivos nas fogueiras.
O descobrimento do Brasil em 1500
foi uma porta que se abriu para esse povo
perseguido. Milhares de “cristãos-novos”
vieram para o Brasil na época da colonização já em 1503 (GUIMARÃES, 1999).
Mais tarde, com a atuação do Tribunal
do Santo Ofício na Bahia em 1591/93,
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Fernão Dias Paes Leme, bem como outros badeirantes, seriam seriam descendentes de
cristãos-novos, que influenciaram na fortemente na colonização mineira. (Escultura existente
no Museu do Ipiranga, SP
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e em Pernambuco em 1593/95 e novamente na Bahia em 1618, os judeus que,
a princípio, se encontravam nessas duas
capitanias, dispersaram-se por todo o Brasil, principalmente para o Sul e Sudeste
(LOURENÇO, 1995). Com a descoberta
do ouro nas capitanias de Minas em fins
do século XVII, ocorre um movimento em
direção ao território mineiro. Segundo a
historiadora FERNANDES (2000), a maioria era formada por cristãos-novos que se
estabeleceram na região, em atividades
econômicas e no comércio.

MARCAS DOS JUDEUS

Mas que marcas eles deixaram na formação do povo mineiro? Que costumes,
hábitos ou tradições podemos identificar
em Minas como sofrendo influência daqueles judeus cristãos-novos? Que influência exerceram na formação da nossa
identidade?
A este grupo étnico que ajudou a povoar o Brasil nos três primeiros séculos
do descobrimento e a seus descendentes
que ora representa o grosso da população brasileira, devemos esta grande similitude com os sefaradins ibéricos. A alma
profundamente quebrantada pela fé em
D’us, o espírito pacífico e de bom humor, um povo amante da paz com uma
grande capacidade para viver e sair de situações difíceis e adversidades seculares
– o famoso “jeitinho” brasileiro –, uma
tendência universalista para as coisas filosóficas, as habilidades com o comércio, etc. Em suma, um povo apaixonado
e obstinado, uma raça bonita e sábia,
apesar de seus defeitos e mazelas.
Analisando estas e outras características, percebe-se claramente que o povo
do interior do estado de Minas Gerais
parece ser o retrato mais fiel dos judeus
portugueses do século dezesseis a dezoito que vieram povoar este país.
O temperamento do homem dessas
regiões, seu aspecto físico, os costumes
em vigor até bem pouco tempo, herdados dos antepassados povoadores, indicam influência preponderante desses
judeus ibéricos. Também os registros de
nomes demonstram uma concentração
de judeus cristãos-novos nessa região do
interior mineiro, proporcionalmente entre as mais densas do mundo.

MINIEIRO ESCUTA MUITO

O cancioneiro popular de Minas exprime bem o espírito mineiro. Aqui as
coisas são feitas sem pressa, para durar
– o tempo pouco importa. Diz-se que o
mineiro é “fechado” como sua terra. Esse
fechamento traduz-se numa sobriedade
evidenciada no seu modo de ser – no comer, no vestir, no falar. O mineiro escuta
muito mais do que fala e não demonstra
facilmente seus sentimentos. “Não des-

perdiça gestos, como não desperdiça
nada” (Alceu Amoroso Lima).
Certamente aprendemos com nossos
antepassados a não desperdiçar, pois
seus bens tinham sido espoliados pela
Inquisição e vieram para o Brasil sem
nada para aqui construírem suas vidas.
Daí o conceito de que o mineiro é “pãoduro”, em outras palavras, “econômico”.
O mineiro “calado” aprendeu com seus
ancestrais a esconder seus sentimentos
e crenças para não ser vítima dos “deduradores” ou “espiões” da Inquisição.
Tanto é assim, que quando alguém está
fazendo perguntas demais, diz-se que ele
está inquirindo muito (inquisição = ato
ou efeito de inquirir).
E o tradicionalismo mineiro? Quando
se fala na “tradicional família mineira”
associa-se logo a ideia a uma atitude
ultraconservadora. O sistema patriarcal
mineiro tem suas raízes nos colonizadores cristãos-novos vindos na época da
mineração – aqui chegaram com seus
valores tradicionais intactos, plantandoos em Minas. O mineiro é triste, repete-se constantemente. De uma tristeza
guardada, que transparece em sua arte e
só se denuncia sutilmente, em gestos discretos. De onde viria essa tristeza? Talvez da saudade que se perdeu no tempo.
Saudade que os judeus sentiram quando
deixaram a terra onde viveram por tantos
séculos – a península ibérica – e emigraram para o Brasil. Também da tristeza de
se saber perseguido e vigiado por onde quer que vá.

As estátuas dos profetas de Aleijadinho, no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em
Congonhas, teria sido feito por influência a judeus cristão-novos de Minas? (foto: Ricardo
André Frantz)

Foi a dominação e a insubmissão, a coragem e o medo, a desconfiança e a luta,
a saudade e a esperança, a discrição e o
apego à liberdade, que fizeram um povo
mineiro profundamente ligado ao seu
berço, à sua gente e à sua terra. A descoberta do ouro em Minas que, segundo
alguns autores se deveu ao cristão-novo

Antônio Rodrigues Arzão, em 1693, acarretou forte movimento migratório, vindo
da própria Colônia ou da Metrópole para
o interior. Na primeira metade do século XVIII, segundo Neusa FERNANDES
(2000), estima-se que a corrida do ouro
levava para as Minas, oito a dez mil pessoas por ano.

NACIONALIDADE

É em Minas também que
se encontram as primeiras
expressões de nacionalidade e de justiça. E de reivindicações pelos direitos
adquiridos, presentes nos
motins e revoltas do século
XVIII. A circulação do ouro
e de diamantes levava, em
seu bojo, a circulação das
ideias, suscitando rebeliões
que, hoje, são reconhecidas
como sementes de nossa independência nacional e de
nosso acesso à modernidade. A sucessão de rebeliões
impressionou o governador,
conde de Assumar, que,
queixando-se ao rei pela
sublevação de Felipe dos
Santos, Vila Rica (1720),
afirma: “O espírito de rebelião é quase uma segunda
natureza das gentes de Minas” (FERNANDES, 2000).
O que era rebelião para o
reino português, significava
justiça para o povo mineiro.
UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | SETEMBRO 2018 | 5
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Em pouco tempo, a capitania de Minas Gerais tornou-se a mais populosa
da Colônia, suplantando a da Bahia e
a do Rio de Janeiro. Vila Rica, uma das
primeiras vilas surgidas, foi o centro comercial da capitania, onde atuaram a
maioria dos cristãos-novos processados
pela Inquisição em Minas. No meado do
século, uma grande comunidade judaica
tentou fundar uma irmandade clandestina na cidade. O historiador Elias José
LOURENÇO (1995, p. 73-77) nos conta
com maior clareza este fato e narra os
costumes que ele encontrou ali e em outras regiões próximas:
“Em Vila Rica, meados do século
dezoito, havia uma comunidade judaica muito bem disfarçada, que tentou
organizar-se numa falsa irmandade,
com o título de “fiéis de Deus”. Como
se sabe, assim se intitulavam os seguidores do profeta Eliseu, que em meio
da idolatria de Israel, proclamava sua
fidelidade a Yaveh. Chegaram a ocupar
uma casa junto da atual capela do Bom
Jesus dos Perdões, então em construção, e enganaram o bispo de Mariana,
que somente depois de muito tempo
desconfiou dessa confraria e resolveu
dissolvê-la. Esse e outros fatos, que seria longo enumerar, explicam os costumes que ainda encontrei em minha
infância e mocidade e que perduram
no interior de Minas.[...] Os filhos e
netos de judeus, perdida a lembrança
religiosa, adotaram a prevenção contra
os do seu sangue e acometiam contra
eles com frases que os depreciavam.
[...] O sujeito econômico, “unha de
fome”, como se dizia, era apelidado de
somítico, isto é, semítico. Fazer sofrer
alguém, prejudicar, ofender, etc., era
“judiar”… Afirma-se que quando um
judeu disfarçado, ou seja, marrano, estava para morrer, a fim de evitar que
novamente ele se revelasse adepto da
lei de Moisés, comprometendo os demais, era logo chamado o “abafador”,
isto é, um sujeito que tinha por missão
estrangular habilmente o doente. Isso
permaneceu em nossos costumes com
os conhecidos personagens que “ajudavam a morrer”. Quando alguém definhava em moléstia longa, diziam que
“estava tão fraco que nem tinha força
para morrer”. Chamando o abafador,
ele afastava do quarto do doente as
pessoas da família, encostava a porta e
começava a operação.

“LAMPARINA”

Punha um crucifixo nas mãos do doente, passava os braços pelas costas
e aplicava o joelho contra o tórax… À
medida que ia aumentando a compressão contra o peito do moribundo, asfi6

xiando-o, em voz alta, para ser ouvido
de fora, ia dizendo: – Vamos, meu filho!
Nosso senhor está esperando! Quando
o paciente exalava o último suspiro, o
abafador compunha o corpo, chamava
as pessoas da família e lhes comunicava
que o fulano havia morrido “como um
passarinho”, isto é, suavemente [...] Esses
homens que “ajudavam a morrer” ainda
existem em distantes povoados de nosso
interior.
“Lamparina” é um ritual judaico e persiste no interior do estado. Ainda de uso
doméstico, acendia-se a lamparina de
azeite no quarto da parturiente porque a
criança, antes de ser batizada ou passar
pela circuncisão, não pode ficar no escuro. [...]. Aos sábados, acendia-se diante
do oratório uma vela, que deveria arder
até o fim do dia, costume judaico que se
cristianizou [...]; os sábados eram ainda
os dias de vestir “roupa lavada”. O sinal
de hospitalidade mais sensível, revelador de especial atenção para com um
viajante, e a primeira coisa a fazer antes
de qualquer alimento, era mandar-lhe ao
aposento uma bacia de água morna para
lavar os pés. Recordação milenar dos
desertos da Ásia, transformada em cortesia. Em Minas, em São Paulo e creio que
em quase todo o Brasil de povoamento
antigo, ninguém comia carne de animal
de sangue quente que não tivesse sido
“sangrado” (ex.: a galinha). Este uso é
de uma importância transcendente para
o judeu, e como tal ficou arraigado em
seus descendentes como costume irrevogável. [...]. Do mesmo modo, apesar da
riqueza piscosa de nossos rios, ela nunca
constituiu base de alimento para nossas
populações, salvo as forçadamente ribeirinhas. Era colossal o consumo de peixe
salgado que vinha para Minas, em lombo
de burro, no período colonial, substituído depois pelo bacalhau. É que os peixes
mais abundantes em nossos rios são “peixes de couro”, expressamente proibidos
pelo livro de Levítico”.

POVOADOS DE CRISTÃOSNOVOS

Com o passar do tempo, passando a
febre do Eldorado, os cristãos-novos se
segregaram, por assim dizer, entre as
montanhas de Minas, longe dos litorais
e portos marítimos, distantes de outras
correntes migratórias, dando ao povo mineiro peculiaridade étnica e cultural com
características bastante definidas. No começo, famílias como os Leões, os Fortes,
os Henriques, os Carneiros, os Campos,
etc., chegaram a constituir povoados,
verdadeiros “guetos”, que ainda hoje se
reconhecem por não terem capelas em
suas ruínas, em contraste com os fundados por cristãos-velhos, onde a igreja
era uma das primeiras edificações (LEAL,
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2000). Em Paracatu, Serro Frio, Sabará e
imediações e em Pitangui tinham suas
maiores aglomerações. Eram numerosos
também nos arraiais que cercam Ouro
Preto e Mariana e ao longo do caminho
do Rio Grande e da Bahia.
Havia, porém, cristãos-novos espalhados por todo o território mineiro: nas
estradas, nas entradas das vilas e nos caminhos de “ir-e-vir”.

PRIMEIROS EMPREGOS

Considerando-se o trabalho desbravador que esses cristãos-novos realizaram e
os movimentos comerciais que inovaram,
pode-se dizer que a eles se deve a realização dos primeiros contratos, a criação
dos primeiros empregos, promovendo
negócios e instrumentos que revertiam
para a Coroa portuguesa, ficando, porém,
os lucros e parte da riqueza em mãos dos
moradores. A historiadora Neusa FERNANDES (2000) nos relata que a terceira década do século XVIII foi o período
em que a ação inquisitorial tomou maior
impulso em Minas. Num espaço de dez
anos, foram presos em Minas cerca de
30 cristãos-novos, todos acusados de judaísmo. Ao ler os processos analisados
pela historiadora em seu livro, percebemos que muitos deles foram criados na
religião católica, até a idade de 11, 12,
13, 19 ou mesmo 20 anos, quando então abraçavam o judaísmo, persuadidos
ou influenciados pela avó, ou pela mãe.
Sabemos que no judaísmo é a mulher
quem educa as crianças, cabendo-lhe a
tarefa de ensinar-lhes todas as tradições e
costumes. Esse hábito está ainda presente nas famílias mineiras, onde à mulher
cabe a tarefa de educar os filhos, discipliná-los e iniciá-los na religião, ficando
o marido apenas com a incumbência de

trabalhar e suprir a casa.

“RELIGIÃO DE VERNIZ”

Além disso, a “religião de verniz” ou
o “ir para a igreja sem convicção interior”, atribuída pelo clero católico aos
brasileiros em geral, é originária, talvez,
do comportamento dos cristãos-novos
que, por circunstâncias ou displicência,
ficavam anos embrenhados nas matas,
sem comungar e confessar. A posição
espiritual do brasileiro, que se mantém
relativamente indiferente nas discussões
religiosas, pode ser fruto do conturbado
ambiente sócio-religioso-colonial (MIZRAHI, 1999) da época.
Os três séculos de perseguição, movidos pela Inquisição aos cristãos-novos
luso-brasileiros levaram o grupo ao inconformismo.
Vivendo numa “marginalidade interior”, “homem dividido” segundo a
historiadora Anita Novinsky, temendo
sempre possíveis denúncias, o cristãonovo tornou-se permeável e atraído para
ideias e movimentos de oposição (Como
prova a Inconfidência Mineira).
O cristão-novo se sentia em permanente transgressão. Não era católico nem
judeu. Praticava um dualismo religioso,
apresentando-se exteriormente como
cristão-novo e praticando os ritos judaicos dentro de casa ou da prisão, sempre
com a preocupação de se ocultar para
não despertar suspeitas nos vizinhos. Essa
situação é bem expressa no romance “A
saga do marrano” (AGUINIS, 1996):
“A nós foi aplicada e continuam a
aplicar a violência. O efeito é trágico: somos católicos na aparência para sobreviver na carne, e somos judeus por dentro,
para sobreviver no espírito”.
A influência mais forte dessa ambi-
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guidade, desse dualismo, talvez esteja
no “fechamento dos mineiros”, no seu
jeito calado, na sua resistência em falar
das suas crenças mais íntimas. Guardados nas montanhas de Minas, estão até
hoje muitos traços dos cristãos-novos e
seus descendentes, expressos no que se
chama hoje de: conservadorismo mineiro, política mineira ao pé do ouvido,
pão-durismo mineiro, humor mineiro,
desconfiança mineira, o jeito amaneirador do povo mineiro, a superação de
obstáculos, o apego à justiça, enfim, toda
“mineirice” se identifica muito com os
judeus portugueses dos séculos XVI, XVII
e XVIII.

COSTUMES JUDAICOS

A seguir, procuramos listar alguns
costumes judaicos incorporados à tradição mineira, a maioria do livro do LEAL
(2000), outros tirados da informação verbal e da tradição oral:
• Passar a mão na cabeça: isto é, relevar, perdoar, acarinhar, ignorar uma falta
de alguém. É a bênção judaica.
• Sefardana: Para o historiador Augusto de Lima, a expressão insultuosa de
Sefardana é deturpação intencional dos
nomes “Sefarad” [1] e “Sefaradins”.
• Jurar pelo eterno descanso de um
morto querido: juro pela alma do meu
pai, ou da minha mãe, e assim por diante. É resíduo de um rito judaico.
• Deus te crie: ante o espirro de uma
criança. Herança da frase hebraica –
Hayim Tovim.
• Amuletos: usado muito no interior,
os signos de Salomão ou de David (a
estrela de seis pontas) e até mesmo nas
porteiras e muros das casas, embora para
o judeu não seja amuleto, mas seu significado foi deturpado entre os descendentes assimilados.
• Varrer a casa: da porta para dentro
das casas, costume arraigado até os dias
de hoje.

• Passar mel na boca: quando da circuncisão, o Rabino passa o mel na boca
da criança para evitar o choro. Daí a origem da expressão: “Passar mel na boca
de fulano”.
• Siza: vem do hebraico “Sizah”, quando vai pagar o imposto. Pagar a siza.
• Massada: palavra muito usada pelos
mineiros para explicar uma tragédia: “foi
uma massada”. A fortaleza de Massada,
perto do Mar Morto, foi destruída pelos
romanos nos anos 70 d.C., quando pereceram mais de 800 judeus, segundo
afirma Flávio Josefo.
• Lavar os mortos: largamente usado
no interior das Minas Gerais. Usado ainda, em algumas regiões. Está bem desaparecido.
• Para o santo: o hábito sertanejo de,
antes de beber, derramar uma parte do
cálice, tem raízes no rito hebraico milenar de reservar, na festa do pessach
(páscoa), copo de vinho para o profeta
Elias (representando o Messias que ainda
virá).
• Punhado de terra: costume de jogar
terra no caixão quando ele é descido na
sepultura.
• Mezuras: fazer mezuras, reverências.
Talvez venha do Mezuzah [2] hebraico
colocado nas portas, ao qual os judeus
antes de entrar fazem uma reverência.
• Carapuça: a expressão “fulano de
tal pôs a carapuça”, ou “esta carapuça
não serve para mim”, vem dos tempos da
Inquisição, quando o réu era obrigado a
colocar uma carapuça sobre a cabeça,
assumindo a culpa.
• Judiar: termo/dito-popular que vem
dos tempos da Inquisição, em que se
maltratavam e perseguiam os judeus –
significa atormentar e torturar os judeus.
• Mesa de mineiro tem gaveta para
esconder a comida quando chega visita:
esse costume, conhecido dos mineiros e
relacionado à sovinice, tem outra raiz. É
o costume que tinham os cristãos-novos

e que passou aos seus descendentes, de
guardar a comida que estavam comendo
quando chegava um visitante – normalmente um cristão-velho. Para isso, as mesas da copa tinham gavetas. A raiz desse
costume é que muitos cristãos-novos,
apesar do batismo forçado, continuavam
praticando secretamente a sua religião. E
no judaísmo, a comida deve ser kosher,
ou seja, a comida recomendada pela Torah, na qual existem alimentos proibidos
aos judeus. Em Levíticos por exemplo, a
carne de porco, peixe sem escama, etc.
Dentro desse preceito, há receitas tipicamente judaicas. E se um cristão-velho
chegasse de repente à casa e visse essa
comida típica, fatalmente o cristão-novo
seria reconhecido e denunciado. Por
isso, eles guardavam o que estavam comendo nas gavetas, e ofereciam outra
coisa ao visitante, como o queijo minas,
por exemplo. Esta é a raiz desse costume, que muitos mineiros até brincam a
respeito, mas que não está relacionado
à sovinice e sim ao medo da delação
(MENDA, 2000) [3].
• Lenda da Verruga: como se sabe,
o dia no judaísmo começa na véspera.
Então, o “shabat” – descanso judaico no
Sábado - começa na véspera com o nascimento da primeira estrela. Se um judeu
apontasse para o céu quando visse a primeira estrela para anunciar o início da
festa do Shabat, como cristão-novo ele
estaria se denunciando. O adulto poderia se controlar, mas o que se diria para
as crianças? “- Não aponta que se nasce
verruga”. Era a única maneira de poder
controlá-las, para que a família não fosse
descoberta e perseguida pela Inquisição
(MENDA, 2000).
• Ficar a ver navios: era a época de
ouro da Península Ibérica. O rei Dom
Manuel precisava dos judeus portugueses, pois eram toda a classe média e toda
a mão-de-obra, além da influência intelectual. Se Portugal os expulsasse logo
como fez a Espanha, o país passaria por
uma crise terrível. Então o rei fingiu marcar uma data de expulsão, que era a Páscoa. No dia marcado, estavam todos os
judeus no porto esperando os navios que
não vieram. Todos foram convertidos e
batizados à força, em pé. Daí a expressão:
“ficaram a ver navios”. O rei então declarou: não há mais judeus em Portugal,
são todos cristãos (cristãos-novos). Era
1492. Durante mais ou menos 30 anos
eles continuaram praticando o judaísmo
por debaixo do pano, às escondidas, mas
com tolerância portuguesa, até a chegada
da Inquisição. Com a Inquisição, veio a
vigilância, a perseguição, a intolerância,
e foi aí que muitos vieram para o Brasil
fugindo dela (MENDA, 2000).
Além dos costumes e expressões men-

cionadas acima, há um outro aspecto
que gostaríamos de mencionar, embora
seja tema para outro estudo mais amplo.
É a questão dos sobrenomes.
Até a época de Napoleão, o judeu não
tinha sobrenome: era “fulano filho de fulano” – não tinha identidade civil. Com
a conversão forçada, eles têm de assumir um sobrenome e adotam nomes de
famílias tradicionais cristãs, ou nome de
um local, ou de uma árvore, ou da sua
profissão, ou de um animal, ou de um
português ilustre.
Os arquivos da Inquisição da Torre do
Tombo, em Lisboa, pesquisados por WIZNITZER (1996, p.35), traz os nomes de
25 judaizantes brasileiros processados
na Bahia, dos quais citaremos apenas alguns sobrenomes:
Antunes, Costa, Duarte, Gonçalves, Fernandes, Lopes, Mendes, Miranda, Nunes,
Rois, Souza, Teixeira, Ulhoa e outros.
Outros sobrenomes de pessoas processadas no Brasil pela Inquisição, devidamente documentados, são (GUIMARÃES, 1999): Abreu, Andrade, Barros,
Borges, Cardozo, Carvalho, Coelho, Carneiro, Cunha, Ferreira, Figueira, Gomes,
Henriques, Leão, Lemos, Machado, Miranda, Moura, Nogueira, Oliva, Oliveira,
Paes, Pinheiro, Pires, Ramos, Rios, Reis,
Serra, Sylva, Simões, Soares, Tavares,
Telles, Valle, Vaz, etc.
Acompanhando a história dessas famílias, nota-se que grande parte delas se
dirigia em direção ao Sul, fixando residência nos estados do Rio de Janeiro e
Minas Gerais. Outros subiam em direção
ao norte do país, especialmente Pernambuco e Pará (GUIMARÃES,1999). Esses
estados também foram muito influenciados por uma série de costumes judaicos,
que não abordaremos nesse estudo. Ressaltamos que não podemos afirmar que
todo brasileiro, cujo sobrenome conste
desta lista seja necessariamente descendente de judeus portugueses. Para saberse ao certo precisaria de uma pesquisa
mais ampla, estudando a árvore genealógica das famílias, o que pode ser feito
com base nos registros disponíveis nos
cartórios.
Apesar disso, o que queremos frisar é
que há uma grande concentração desses
sobrenomes em Minas (e outros que não
citamos por questão de espaço), mostrando a descendência dos cristãos-novos. A
influência histórica judaica-sefardita é
inegável.
A história da formação do povo mineiro e do povo brasileiro em geral, estará
mutilada até que se faça um profundo
estudo sobre os cristãos-novos e seus
descendentes da Península Ibérica, e da
grande influência que exerceram na vida
do povo mineiro e brasileiro espalhado
por esse imenso país.
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Essa história está muito próxima de
nossos olhos, de nosso tato, de nossos
costumes, portanto é muito reveladora e
com fatos muito evidentes. Basta escrevêla sem tendências e nem preconceitos.
Orgulhemo-nos, como mineiros, da
nossa herança cultural. Afinal, um povo
para crescer, precisa da sua identidade, e
para um povo conhecer sua identidade,
precisa conhecer e resgatar suas raízes o
mais profundo que puder.
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A influência ibérico/judaicas, ameríndias
e africanas no misticismo do povo mineiro
Por Eloi Zanetti (*)
Morando em Minas há cinco anos
confirmei o que já havia percebido
há muito tempo - a religiosidade do
seu povo. Aconteceu assim: eu estava em Ouro Preto e ao observar a
ornamentação das igrejas com tanto
ouro, tantos santos e tantos sinais de
devoção senti uma estranha energia
a me sufocar - era a religiosidade impondo a sua força. Um novo sinal me
foi dado tempos depois, quando revi
em DVD a apresentação do Grupo
Galpão, na sua maravilhosa adaptação da peça Romeu e Julieta. Percebi que os detalhes das vestimentas,
dos adereços, cores e imagens de
“espíritos santos” usadas no palco
traziam intenso simbolismo religioso.
Em Minas, esta forma de representação invade todas as áreas, principalmente a das artes: o estilista mineiro
Ronaldo Fraga deixa transparecer no
seu trabalho de moda forte presença
mística. Ele vai fundo na alma do seu
povo e deve ser por isso que a sua
obra é ao mesmo tempo tão brasileira
e tão universal. Outra mineira, Adélia
Prado, com sua solidez poética, sintetiza aquilo que seu padrinho literário
Carlos Drummond de Andrade um dia
escreveu: “anjos da guarda em expedição noturna velam sonhos púberes
entre cortinados e grinaldas...”. Anjos
da guarda é o que não faltam nas terras altas; Aleijadinho e o barroco local
deixaram centenas de testemunhos.
Este forte simbolismo permeia entre
os amplos vazios do espaço/tempo
mineiro, ora sob formas escancaradas, ora sob formas sutis e aparece
nos costumes e nas artes locais; a
música e o artesanato são os exemplos mais representativos, pois são
eles que carregam o sagrado que ainda vive e respira nas descendências
ibéricas/judaicas, ameríndias e africanas do seu povo. Sincretismo que
expõe uma pluralidade maior do que
em qualquer outro estado brasileiro.
Além da carga mística barroca o mineiro herdou fortes tradições judaicas
com a vinda dos chamados cristãosnovos - judeus convertidos à força e
que precisavam esconder seus costumes e crenças. Hoje elas são percebidas, mas pouco se conhece as
origens. Essas aparecem, principalmente nas zonas rurais nos seus ditos
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populares, nas tradições espirituais e
no modo de ser: o mineiro é calado,
escuta mais do que fala, é econômico,
pão duro, não desperdiça nada, varre
a casa da porta para dentro, dá uma
para o santo ao beber algo, joga um
punhado de terra no caixão quando
ele desce à sepultura, abençoa suas
colheitas, coloca um objeto de ouro
na criança ao nascer, é melancólico e
esconde a comida na gaveta da mesa
quando chega alguém em casa, pois
não podia se expor como judeu se estava comendo comida kosher.
É devoto de vários santos e muitos
ostentam nomes como José, João,
Geraldo, Lucas, Marcos, Benedito,
Luiz, Gonçalo, Maria, Ana e Aparecida. Devoção enriquecida nas festas
populares, tais como a de Reis, São
Gonçalo, São Sebastião, do Divino,
da Semana Santa, a Reza de Cruz e
as dezenas de romarias e procissões,
isso só aqui na região onde moro Sul de Minas. Não raro ouve-se que
fulano de tal foi fazer sua visita anual
à Basílica de Nossa Senhora Aparecida – aqui perto.
Ao andar pelas estradas rurais, nos antigos caminhos de
ir-e-vir se encontram ermidas,
capelas, paróquias e igrejas.
Foram construídas há muito
pelas mãos de algum padre
ou bispo que outrora por aqui
passaram em suas viagens
de catequese e evangeliza-

ção. Ir à missa aos domingos e respeitar a figura do padre como autoridade religiosa e até política ainda é
dever de muitos.
Também percebi que os mineiros
usam o nome de Deus a todo momento, principalmente ao se cumprimentarem: Deus te acompanhe. Deus lhe
pague. Seja o que Deus quiser. Deus
me livre. Deus é pai. Deus te crie. Vá
com Deus. Deus te ajude. Juro por
Deus. Deus permita, etc.
O historiador Gilberto Furiel me ajuda a finalizar este texto com o seguinte depoimento: “o mineiro é místico,
não somente pela própria constituição
histórica/religiosa, mas pela própria
situação geográfica - as montanhas.
As montanhas de Minas provocam
êxtase e nos levam a um certo transe. É cenário propício para um olhar
interior, uma busca. O mineiro nasceu
aos pés das montanhas, caminha por
entre a neblina fina dos seus vales e
cumes, sente o vento e prova o isolamento e o silêncio, requisitos para
uma vida ascética.“
(*) ELOI ZANETTI, escritor, publicitário,
consultor em marketing e comunicação corporativa. Atualmente reside na
Serra da Mantiqueira, município de Alagoa (MG), onde divide seu tempo em
escrever livros (seus e para empresas),
e cuidar de uma plantação de oliveiras
extraindo um óleo já premiado internacionalmente. E-mail: eloizanetti@gmail

ecologia

Agricultura e
Meio-Ambiente:
Verdades e
Mentiras

O

uso dos recursos naturais e
a ocupação das terras pelas
atividades rurais é cada vez
mais questionada pelo mundo urbano. A dicotomia entre estes dois
universos, assim como a definição do que
é rural e o que é urbano, é tema de estudo
incessante na sociologia. Para o sociólogo
Marcel Jollivet, o adjetivo rural, que designava os habitantes dos campos, foi transformado em substantivo e passou a designar,
ao mesmo tempo, o espaço e o ambiente
social em que eles vivem. Daí, conclui-se
que a visão clássica da relação urbano-rural
é sempre orientada pela subordinação do
campo à cidade (Wanderley, 2000).
O renascimento do rural, lançada pelo
geógrafo e sociólogo francês Bernard
Kayser, na sua obra La Renaissance rurale, o autor contesta as teses do fim do rural e apresenta a diversidade dos espaços
rurais num período de intensa modernização e urbanização. A ideia de renascimento é reforçada pela reconfiguração
do rural como espaço que agrega também bens e serviços, similares ao espaço
urbano. Kayser sintetiza ainda as formas
de classificação do rural em países como
França, Estados Unidos da América e
Alemanha. Outra abordagem sobre a
reestruturação rural ou “rural restructuring” desenvolvida por investigadores
britânicos como Terry Marsden, Philipe
Lowe e Sarah Whatmore interpretam as
transformações do rural como resultado
do processo de reestruturação da economia global (Marsden et al., 1993).
Na década de 1980, o surgimento da
abordagem territorialista, representou
uma quebra de paradigma no estudo do
rural. O processo de modernização da
agricultura levou aos campos produtos e
serviços antes considerados tipicamente

urbanos (Rodrigues, 2014). No Brasil a
geógrafa Wanda Becker dedicou-se ao
estudo da expansão da fronteira agropecuária no Brasil desde a década de 1960,
defendendo a compatibilização da produção agrícola e a conservação ambiental.
Para trazer este Brasil Rural reestruturado e renascido, esteve em Curitiba recentemente, o Dr. Evaristo Miranda, chefe
da Embrapa Territorial, situada em Campinas-SP. Ele palestrou sobre agricultura e
meio-ambiente aos alunos da Faculdade
Positivo. Em sua explanação, que pretendia “incomodar os pensamentos” dos
ouvintes, ele deixou clara as três dimensões inseparáveis e inconfundíveis sobre
as questões territoriais de maneira bastante didática, e com aporte de imagens de
satélite e resultados de anos de pesquisa
da Embrapa. O texto foi sintetizado da
palestra e revisado pela pesquisadora Edina Moresco, da Embrapa, pós Doutora
(2003-2005) pela Texas A&M University
Sistem em Ciências Biológicas, área Genética/subárea Genética Molecular e de
Microrganismo; especialidade, Genética
vegetal. Atua na Embrapa em Curitiba:

1) Atribuição das Terra

Mito: O país não protege as florestas.
Verdade: Os Governos Federal e Estaduais atribuíram legalmente mais de
37% do território nacional para as unidades de conservação, terras indígenas,
comunidades quilombolas e assentamentos de reforma agrária. No início
de 2017, segundo o Ministério do Meio
Ambiente (MMA), as 1.871 unidades de
conservação (UCs) ocupavam um total
de 154.433.280 ha, representando 18%
do Brasil (incluindo as Áreas de Proteção Ambiental - APAs ou 13,1% sem as
APAs). Segundo a Fundação Nacional

do Índio (FUNAI), as 600 terras indígenas (TIs) demarcadas até abril de 2017
ocupavam aproximadamente 14% do
território nacional ou 117.956.054 ha.
Consideramos como áreas protegidas a
união de unidades de conservação e as
terras indígenas. Descontadas sobreposições, essas áreas protegidas totalizam
257.257.508 ha em 2.471 unidades territoriais recobrindo uma área equivalente
a 30,2% do Brasil.

2) Ocupação das Terras:

Mito: Agricultura não preserva o meioambiente
Verdade: Através da implantação do
código florestal foi determinado um percentual de área que deveria ser protegida
nas propriedades rurais. Este percentual
varia de acordo com o bioma em que a
propriedade está localizada e pode chegar a 80% (Bioma Amazônia). A partir da
implantação do CAR – Cadastro Rural,
os agropecuaristas, passaram a obrigatoriamente ter que declarar e comprovar
por imagem, as áreas de preservação em
suas propriedades rurais.
50,7% da área do Brasil está ocupada
com agricultura e pecuária. Mas o seu
uso é de 30,2% para as atividades agropecuárias e 20,5% estão dedicados à
preservação da vegetação nativa. Estimase ainda 13,2% de pastagem plantada e
cerca de 8% de pastagem nativa. Toda
essa agricultura gigantesca do Brasil,
com suas 240 milhões de toneladas de
grãos, com safras de cana, café, frutas,
hortaliças e com florestas plantadas, ocupa 9% do país, conforme pode ser visto
no gráfico da figura ao final do texto.

3) Uso das terras

Mito: A agricultura produz comida

Verdades: Agroenergia é o principal
produto da agricultura brasileira – 43,5%
da matriz energética renovável do Brasil, vem da agricultura (álcool, biodiesel,
biomassa, carvão vegetal, etc.). Isso tornou o país líder em agroenergia no mundo, ao final de 2017. Os biocombustíveis
são derivados de biomassa renovável que
podem substituir, parcial ou totalmente,
combustíveis derivados de petróleo e gás
natural em motores a combustão ou em
outro tipo de geração de energia. Os dois
principais biocombustíveis líquidos usados no Brasil são o etanol, extraído de
cana-de-açúcar, e o biodiesel, produzido
a partir de óleos vegetais ou de gorduras
animais e adicionado ao diesel de petróleo em proporções variáveis. Estes biocombustíveis emitem menos compostos
químicos poluidores do que os combustíveis fósseis no processo de combustão
dos motores.

SEGURANÇA ALIMENTAR E
BALANÇA COMERCIAL

Para garantir a segurança alimentar de
um país, é necessário se produzir ao menos 250 kg de grãos por habitante. De
acordo com a CONAB, o país produziu
na última safra, uma tonelada de grãos
por habitante. Um excedente quatro vezes maior que a população do Brasil, e
equivalente para alimentar 900 milhões
de pessoas. Este excedente, é exportado
e computado para os dados da economia, tornando ainda o Brasil, o terceiro
maior exportador de grãos mundialmente de acordo com a FAO.
Assim, com os pensamentos devidamente sacudidos, os profissionais do futuro, urbanos, puderam refletir sobre a
real contribuição da agricultura na conservação ambiental e economia do país.
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‘A falta de
prestígio da
História é
histórica no
Brasil’
Entrevista com a historiadora Mary del Priore

A

falta de interesse pela preservação da memória no
Brasil, explícita no incêndio
que atingiu o Museu Nacional na noite do domingo, 2 de setembro,
é uma característica histórica e cultural
da sociedade brasileira.
A análise é da historiadora, pesquisadora e professora Mary Del Priore, que
lista, entre tantos motivos, a falta de investimentos das autoridades públicas na
manutenção e valorização do patrimônio, os maus professores de história que
não transmitem a paixão sobre o passado
para seus alunos, os pais que preferem
levar seus filhos ao shopping e não a um
museu.
A responsabilidade, diz a professora, é
de toda a sociedade, que agora se sensibiliza ao ver um patrimônio depredado.
"Todos nós temos que jogar as cinzas do
Museu na nossa cabeça. Foi culpa nossa", disse à Carta Capital logo após o incêndio.
"Nunca foi valorizado no Brasil o nosso passado, a nossa memória, a disciplina histórica. As faculdades de história,
por exemplo, só começam no País no
século XX. A falta de prestígio da história
é histórica", afirma.
O edifício que abriga o Museu Nacional e mais de 20 milhões de itens, agora
carbonizados, foi palco de momentos
cruciais na história do País. Para citar
apenas dois, nele foi assinada a declaração da Independência do Brasil e, mais
tarde, abrigou a reunião dos republicanos que definiram a primeira Constitui10

ção, de 1891. O lugar também guarda
as histórias do dia-a-dia de dom João VI,
Pedro I e Pedro II.
A entrevista foi dada a Marina Gama
Cubas, publicada por CartaCapital, 0309-2018.
Eis a entrevista.
Qual a dimensão do incêndio do Museu Nacional na sociedade?
Venho batendo muito tempo nessa
falta de total interesse pela preservação
da memória, que não é uma característica do Rio, é do Brasil todo. A gente está
cansada de saber que em Minas Gerais,
por exemplo, destroem casarões do sé-

Historiadora Mary Del Priore
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culo XVIII para fazer estacionamento, fazer supermercado. Mas no Rio de Janeiro eu diria que isso é mais grave, porque
obviamente temos uma política feita por
canalhas, por ladrões. Se você imaginar
que foi gasto fortunas para fazer o Museu
do Amanhã quando havia necessidade
de restaurar uma série de salas do Museu
Nacional, aí você tem uma dimensão de
que a preservação dos bens privados é
sempre melhor do que dos públicos.
Nós tivemos antecedentes: o incêndio
do MAM [em 1978], que ficou na história; o incêndio da Capela Imperial, que
não faz tanto tempo assim. Além disso,
temos outros edifícios de patrimônio,

como a Santa Casa de Misericórdia, que
é um dos edifícios mais antigos da cidade e está totalmente abandonado. A primeira igreja positivista do Brasil, que está
sem telhado...
Enfim, é a história do descaso não só
das autoridades que preferem meter a
mão do bolso para roubar, mas sobretudo do cidadão que passa em frente a um
monumento, vê o monumento pichado e
não se sensibiliza; de roubarem o busto
de bronze da praça e não se sensibilizar;
de pais que levam os filhos para o shopping no final de semana em vez de fazer
uma visita ao Museu. De professores de
História - e falo como professora que eu
sou - que não transmitem na sala de aula
a paixão pela História, pelo passado, pela
memória. Tudo isso faz um combustível
bastante ruim. Não temos como alimentar a nossa paixão pelo passado.
Qual era a importância histórica do
edifício que abrigava o Museu Nacional?
O caso do Museu Nacional é dramático porque ele é um lugar de memória
da história do Império brasileiro. Ele é
dado como presente do dia 1º de janeiro
de 1819 pelo comerciante Elias Antonio
Lopes a dom João, que na época é regente. Mas ele não faz isso gratuitamente.
Antonio Lopes, depois, vai receber uma
série de títulos: se torna moço-fidalgo da
Casa Real, alcaide-mor, também recebe
dinheiro.
A partir daí esse espaço vai ter uma
função importantíssima. É ali que dom

cultura
João VI vai receber seus súditos, vai se
aproximar de seus súditos brasileiros.
Eles vão lá no beija-mão, pedir favores, conhecer aquele que depois será
o futuro monarca quando ele ainda é
regente. As primeiras transformações
arquitetônicas vão sendo feitas também
para o casamento do dom Pedro com a
Leopoldina, que vai ter nove filhos. É o
local onde ela morreu. Na janela desse palácio que dom Pedro vai olhar a
casa da marquesa de Santos e vigiar sua
amante. É nessa casa que ele vai mandar construir um chafariz enorme, que
fosse visto da sala de jantar e também
de seus aposentos.
As maiores reformas são feitas em
1866 pelo dom Pedro II. Ele vai reformar
os jardins e fazer uma alameda de sapucaia. Também vai repartir o lago em dois
para dar um acesso mais imperial, fazendo uma estrada para os políticos que agora se reúnem com o imperador, na casa
dele. É nesses jardins que brincaram a
princesa Isabel e a princesa Leopoldina,
no mesmo lugar que brincaram suas tias,
a princesa Francisca, as princesas Paula
e Januária, catando conchas e fazendo,
com cacos de louça, a ornamentação do
chamado Jardins das Princesas.
Por tudo isso, é um espaço que não
só tem muito da grande história - porque
ali que vai ser assinada a declaração da
Independência e depois, mais tarde, a
reunião dos republicanos para definirem
nossa primeira Constituição de 1891 -,
mas também é o lugar da pequena história. Isso que é bacana.
Com o incêndio, também perdemos
uma loucura de patrimônio. Inclusive o
patrimônio que a Dona Tereza Cristina,
quando casou com o imperador Dom
Pedro II, trouxe que foram os famosos
afrescos do Templo de Ísis, que são co-

sideração pelo seu passado, mais respeito
pelo seu passado. Infelizmente a televisão transforma os personagens históricos
em caricatura, isso também não ajuda.
Mas eu acho que isso tem que vir realmente de baixo, não de cima. Porque só
de cima e com dinheiro não vai resolver
o problema, os museus vão continuar vazios. É preciso que as pessoas entendam
que é indo ao museu que elas vão adquirir a cidadania, a memória, a história,
o passado, valorizar o seu país. É muito
importante que isso venha de baixo.
Bendegó, o maior meteorito já encontrado em solo nacional, resistiu às chamas (Marcio Alves /
Agência O Globo)

mentados até por Lord Byron em sua poesia.
É possível identificar os responsáveis
neste momento?
Acho fácil a gente achar culpados.
Espero realmente um laudo para poder
dizer o que aconteceu. Dizer que a culpa é do governo federal e que a Cultura
sangra no Brasil é fácil, porque não há
dinheiro nem para a Saúde, nem para a
Segurança. Para trazer dinheiro para a
Cultura é preciso fazer reformas, e ninguém quer fazer reformas.
Atribuir [a culpa] só as autoridades
é muito fácil. Eu conheço muito diretores de museus, todos eles se matam de
trabalhar para conseguir verbas. Há um
desinteresse profundo da sociedade civil,
mesmo das pessoas que podem, e estou
falando aqui nos empresários... Tirando
a Fundação Roberto Marinho e o Carlos
Lessa, quando presidiu o BNDES, a gente
nunca viu dinheiro ser dado para patrimônio.
Nos países civilizados você pode
contribuir para o museu com um centavo se você quiser
para restauração de
um quadro, para a
restauração de uma
sala. Aqui no Brasil
falta a participação
da comunidade, da
vizinhança, das organizações não-governamentais e digo:
dos professores, dos
historiadores de todos nós, do cidadão
comum.

Reconstituição do rosto de Luzia, feita a partir do fóssil considerado
o mais antigo de um ser humano nas Américas, apresentada no
Museu Nacional, no Rio, foi perdido no incêndio.

A culpa é de todos?
Eu acho. Todos
nós temos que jogar
as cinzas do Museu
na nossa cabeça. Foi
culpa nossa.
O Museu está sob

os cuidados da esfera federal.
O Ministério da Cultura não tem dinheiro e só terá dinheiro se forem feitas
as reformas neste País. E antes da Cultura,
vem a saúde dos brasileiros que é muito
mais importante, obviamente também a
questão da segurança. Para nós termos
recursos do governo federal é preciso
gastar...
Ainda que não se saiba as causas que
provocaram o incêndio, era um caso de
fazer como o que foi feito no Museu do
Ipiranga, em São Paulo? Fechar as portas para reforma?
Sim. E até de chamar a comunidade
para participar da restauração com doações, com movimentos. Sem dúvida,
teria sido uma solução. A questão toda
é que o Museu Nacional recebe uma infinidade. Ele tem toda parte de ciências
naturais dentro do museu e ele tem milhares de pesquisadores que fazem tese
em suas dependências.
Você fez críticas ao ensino de História nas escolas. O que poderia ser feito
para melhorar?
O professor tem que transmitir compaixão à matéria que ele está lecionando. A História é uma matéria que necessita uma forma narrativa, um entusiasmo,
passeios e visitas a museus e locais históricos. É preciso transmitir esse amor pela
História aos alunos.
Eu digo sempre: o mau professor de
história vai fazer um cidadão descomprometido, um cidadão inconsciente. É
preciso que o professor de história tenha
a consciência também do papel que ele
tem na transmissão do conhecimento.
Cabe a cada um ser criativo. Vamos inventar maneiras de transmitir o conhecimento histórico de forma séria, porém
apaixonado.
Acredita que o incêndio pode ser um
divisor de águas nessas questões?
Não acho que seja um divisor de
águas. O brasileiro precisa ter mais con-

A que se deve essa desvalorização da
memória no País?
Sempre houve [essa desvalorização].
Nos anos 40, Gilberto Freyre e José Mariano fizeram uma campanha enorme
para que houvesse a preservação da
memória no momento em estava ocorrendo uma grande renovação em muitos
bairros das grandes capitais brasileiras.
Naquela ocasião começava-se a substituir bairros inteiros de casas e moradias
antigas. Muitos bairros coloniais no Rio
de Janeiro, Salvador e Recife foram sendo transformados em bairros de cimento,
em um edifício colado ao outro.
Eu, particularmente, acho que o brasileiro gosta do novo pelo novo. Eles
querem sempre o novo. Então o velho
tem que ser banido, tem que ser jogado
fora, tem que ser destruído. Nunca foi
valorizado no Brasil o nosso passado, a
nossa memória, a disciplina histórica. As
faculdades de história, por exemplo, só
começam no País no século XX. A falta
de prestígio da história é histórica.
É um aspecto cultural?
Sim, e econômico. O Brasil sempre foi
um país paupérrimo e a essas de classe
subalterna, entre ter uma casa antiga e
que tivesse que ser preservada e dava
muito trabalho, e uma casa nova, preferiam a última opção. A gente pode pensar
nisso, no conforto, na chegada da água,
da eletricidade e nessas transformações
tecnológicas todas que fizeram com que
essas pessoas que não tinham educação
privilegiar o novo pelo novo.
É possível mudar essa característica
cultural do brasileiro?
Todos nós somos criaturas de cultura,
homens e mulheres, e a cultura é uma
coisa transformável, não é fixa. Então eu
acredito que é possível transformar com
muita educação.

(*) MARY LUCY MURRAY DEL PRIORE, historiadora,
escritora e ex-professora na USP, PUC/RJ e UFRJ,
doutora em História Social na Universidade de São Paulo
e pós-doutora na Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, na França

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | SETEMBRO 2018 | 11

crime

Droga livre, crime solto
Dependência química
demanda ações firmes
na prevenção e na
recuperação de adictos

sição, muito razoável, é um tiro de morte
no discurso da ingenuidade.
Além disso, a maconha, droga glamourizada pelos defensores da descriminalização, é frequentemente a porta de
entrada para outras drogas. “Há quem
veja a maconha como uma droga inofensiva”, diz Nora Volkow. “Trata-se de
um erro. Comprovadamente, a maconha
tem efeitos bastante danosos. Ela pode
bloquear receptores neurais muito importantes”. Pode, efetivamente, causar
ansiedade, perda de memória, depressão
e surtos psicóticos. Não dá para entender, portanto, o recorrente empenho de
descriminalização.

Carlos Alberto Di Franco (*)
A pacata capital uruguaia vive dias
de tensão depois que o governo anunciou que o número de homicídios no
país cresceu 66% na primeira metade
de 2018 em relação ao mesmo período
do ano passado. Também subiram os registros de furtos a domicílios e assaltos
à mão armada. Segundo as autoridades
locais, 40% desses delitos estão relacionados a conflitos entre gangues do crime
organizado. Para o ministro do Interior,
Eduardo Bonomi, “o aumento da violência é resultado do aumento dos enfrentamentos de gangues, muitas ligadas ao
tráfico de drogas”. A informação consta
de recente matéria do jornal Folha de
S.Paulo.
O Uruguai, que já permitia o consumo
da maconha, legalizou a produção e a
venda da droga em julho de 2017. Na
ocasião, em entrevista à revista Veja, o
presidente Tabaré Vázquez, que ocupa
o cargo pela segunda vez, falou a respeito da política de drogas de seu país:
“Estamos implementando a lei aos poucos. Não é como colocar um produto
qualquer no mercado (...). Quando se
começou a combater o tabagismo, porque estava demonstrado que o hábito
provocava problemas cardiovasculares e
câncer, as empresas lançaram o cigarro
light. Depois, o ultralight. Mas isso não
importa. Todos eles causam danos ao
organismo. Maconha é maconha. Gera
consequências deletérias ao corpo humano”.
Indagado se acredita que a regulação
da maconha vá reduzir o narcotráfico e
a criminalidade, Vázquez deixou claro
que estão caminhando em terreno desconhecido e incerto. “É muito cedo para
tirar conclusões desse tipo. Teremos de
esperar um tempo maior. Só então veremos o que aconteceu.” É uma aventura.
Pode custar muitas vidas. Os resultados
da aventura estão aí: aumento assustador
do número de homicídios.
12

CANOA FURADA

COMPULSÃO

Nas entrelinhas da entrevista, e em
vários momentos, Vázquez teve a honestidade de reconhecer que as coisas
não são tão simples como apregoam os
defensores da liberação das drogas. Na
verdade, os defensores da regulação, lá e
aqui, armados de uma ingenuidade cortante, acreditam que a descriminalização reduzirá a ação dos traficantes. Mas
ocultam uma premissa essencial no terrível silogismo da dependência química:
a compulsão. O usuário, por óbvio, não
ficará no limite legal, sempre vai querer
mais. É assim na vida real. O tráfico, infelizmente, não vai desaparecer.
A psiquiatra mexicana Nora Volkow
é uma referência na pesquisa da dependência química no mundo. Foi quem
primeiro usou a tomografia para comprovar as consequências do uso de drogas
no cérebro. Desde 2003 na direção do
Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, nos Estados Unidos, Nora Volkow
é uma voz respeitada. No momento em
que recrudesce a campanha para a descriminalização das drogas, suas palavras
são uma forte estocada nos argumentos
politicamente corretos.
A cientista foi entrevistada também
pela revista Veja, faz alguns anos. O
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semanário trouxe à baila um crime que
chocou a sociedade. O cartunista Glauco
Villas Boas e seu filho foram mortos por
um jovem com sintomas de esquizofrenia, que usava constantemente maconha
e dimetiltriptamina (DMT), na forma de
um chá conhecido como Santo Daime.

PSICOSES

“Que efeito essas drogas têm sobre
um cérebro esquizofrênico?” A resposta
foi clara e direta: “Portadores de esquizofrenia têm propensão à paranoia e tanto
a maconha quanto a DMT (presente no
chá do Santo Daime) agravam esse sintoma, além de aumentarem a profundidade
e a frequência das alucinações. Drogas
que produzem psicoses por si próprias,
como metanfetamina, maconha e LSD,
podem piorar a doença mental de uma
forma abrupta e veloz”. De lá para cá
nada mudou.
Quer dizer, a descriminalização das
drogas facilitaria o consumo das substâncias. Aplainado o caminho de acesso às
drogas, portadores de esquizofrenia teriam, em princípio, maior probabilidade
de surtar e, consequentemente, de praticar crimes e ações antissociais. Ao que
tudo indica, foi o que aconteceu com o
jovem assassino do cartunista. Essa supo-

Também não serve o falso argumento de que é preciso evitar a punição do
usuário. Nenhum juiz, hoje em dia, determina a prisão de um jovem por usar
maconha. A prisão, quando é feita, está
ligada à prática de delitos que derivam
da dependência química: roubo, furto,
tráfico, etc. Na maioria dos casos, acertadamente, o que há é a aplicação de
penas alternativas, tais como prestação
de serviços à comunidade e eventuais
multas, no caso de réu primário.
Caso adotássemos os princípios defendidos pelos lobistas da liberação, o
Brasil estaria entrando, com o costumeiro atraso, na canoa furada da experiência europeia. Todos, menos os ingênuos,
sabem que, assim como não existe meia
gravidez, também não há meia dependência. É raro encontrar um consumidor
ocasional. Existe, sim, usuário iniciante,
mas que muito cedo se transforma em
dependente crônico. Afinal, a compulsão
é a principal característica do adicto. Um
cigarro da “inofensiva” maconha preconizada pelos arautos da liberação pode
ser o passaporte para uma overdose de
cocaína. Não estou falando de teorias,
mas da realidade cotidiana e dramática
de muitos dependentes.
As drogas estão matando a juventude.
A dependência química não admite discursos ingênuos, mas ações firmes e investimentos na prevenção e recuperação
de dependentes.
(*) Carlos Alberto Di Franco, jornalista. E-mail:
difranco@ise.org.br

Não tropece na língua

Indicações de tempo: há, a, atrás, faz, daqui a
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

TEMPO PASSADO-PRESENTE: HÁ E FAZ
Quando se quer indicar tempo transcorrido (do passado até o presente), emprega-se impessoalmente o verbo haver, tanto quanto o verbo fazer:

Há dois anos (que) não o vejo.
Faz dois anos que não o vejo.
Inventada em 1851, a máquina de costura de Isaac Singer domina o mercado há 150 anos. [...faz 150

anos]
Há / faz um século, havia cerca de 80 mil tigres no
mundo.

HÁ OU ATRÁS
Quando se quer indicar um acontecimento no passado usa-se há ou atrás. Nunca juntos [há tempo atrás],
por ser redundância. Até podemos falar “há tempo
atrás” como um reforço, uma vez que o ouvido pode
captar mal o som /a/ inicial, mas ao escrever devemos
usar ou um ou outro termo:

A aparição da cerâmica na Amazônia data de 3.000
anos atrás.
Essa civilização desapareceu há 200 anos [ou: desapareceu 200 anos atrás].
Até pouco tempo atrás não se pensava nesse tipo de

cartilha.
Até há pouco tempo os professores eletrônicos eram
inacessíveis à maioria.
Exibia uma vasta cabeleira até dois anos atrás, mas o
vi há um mês sem um fio de cabelo.

TEMPO PRETÉRITO: HAVIA E FAZIA
Quando se quer indicar tempo transcorrido apenas
no passado, usa-se havia ou fazia. Está se generalizando o emprego de "há" em qualquer situação de tempo
transcorrido, mas é preciso lembrar que há se refere a
uma data no passado tendo como referência o dia de
hoje. Quando se quer marcar um tempo anterior a uma
ação pretérita, deve-se usar, em redações formais, havia
ou fazia (este fica mais espontâneo). Vejamos alguns

exemplos:
Fazia tempo que eu não pilotava algo tão rápido.
[hoje, agora, já estou pilotando]
Havia/ Fazia uma semana que estava soterrado
quando o encontraram. [tudo aconteceu no passado]
Criticou-se a decisão de entregar a aeronave ao comando de um piloto que estava inativo havia vários

meses.
Em 1866, o tigreiro Wenceslau tinha 18 anos e estava casado havia sete meses.
O cabo Cedric Tornay tinha se irritado depois de receber uma advertência e de fato estava chefiando o grupo responsável pela segurança do Papa havia sete meses, desde que o comandante anterior se aposentara.

TEMPO FUTURO: A E DAQUI A
Na indicação de um tempo que se conta de hoje para
o futuro, usa-se daqui a ou apenas a preposição a, conforme a construção frasal:
Viajaremos daqui a dois dias.
Daqui a pouco até eu me sentirei um peixe fora
d’água.
Estamos a uma semana do festival e nada foi feito. [o

festival acontecerá daqui a uma semana]
Embora estejamos ainda a seis meses da realização
do evento, vimos convidá-la a tomar parte do corpo de
jurados. [o evento será daqui a seis meses]
A 13 dias do encerramento do prazo para declaração
do Imposto de Renda, 12 milhões de pessoas ainda não
entregaram o documento ao fisco. Teremos congestionamento!

De fato, a 40 dias do campeonato e com esse despreparo, não se pode esperar o título.

(*) 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).

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.
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FILHOS FELIZES
O segredo da educação de adolescentes para
uma vida bem-sucedida
Mariangela Mantovani

MINDFULNESS
Atenção plena: alcançar a consciência de si
Emiliano Lambiase e Andrea Marino

A adolescência é um período longo e turbulento,
que carrega resquícios da infância. Neste livro,
a psicóloga Mariangela Mantovani fala da sexualidade na adolescência, de limites, da relação
dos jovens com as redes sociais, das dinâmicas
familiares e explica como desenvolver as características que tornarão o adolescente um adulto
bem-sucedido.
Páginas: 128
Preço Referência: R$ 25,50

Vivemos atualmente em uma sociedade "incessante", sempre ativa e cada vez mais incapaz de
se desligar da tomada. Mindfulness é um possível
antídoto para esse incessante desvio do progresso
cultural e tecnológico, ao nos convidar a entrar
nos nossos corpos, a dar sentido a cada momento
de nossas vidas e a não correr para passar ao
próximo.
Páginas: 232
Preço Referência: R$ 45,40

A BUSCA DO SENTIDO
Marie-Louise von Franz
Marie-Louise von Franz concedeu duas entrevistas à rádio Cultura Francesa no final dos anos
de 1970: O grito de Merlin e Sonhos e o destino,
ambas tratando da questão existencial da busca
de sentido, que constitui o caminho da alma para a
autorrealização e o encontro da própria identidade.
Neste pequeno livro encontramos Von Franz tratando de grandes questões que pulsam no íntimo
de cada um de nós.
Páginas: 88
Preço Referência: R$ 29,00

A Doutrina Católica nos apresenta os pontos essenciais e indispensáveis para o cristão assumir-se
como discípulo de Jesus e dar seu testemunho.
O Caminho da Fé nos desperta, nos reergue e
acorda o sagrado para a escuta da fala audível
do mistério que dorme no fundo de nós mesmos.
Traz para o visível carnal o invisível espiritual e nos
aproxima.
Páginas: 472
Preço Referência: R$ 69,00

VIDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Tomás de Celano
Tomás de Celano conheceu Francisco pessoalmente, foi recebido na Ordem por ele. Mas também
recorreu ao testemunho de outros que conviveram
mais longamente com Francisco, os quais ele
qualifica como "testemunhas fiéis e comprovadas".
Os destinatários da biografia não eram os frades,
mas os fiéis em geral.
Páginas: 280
Preço Referência: R$ 45,00

R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
Loja Virtual: www.universovozes.com.br
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Este livro é um convite para entrar no mundo dos
primeiros cristãos por meio de um exercício de
estranhamento. O autor propõe que o leitor se
permita ver como esse grupo é diferente de qualquer forma de cristianismo que conheçam ou que
pratiquem. Instiga a surpresa e o desconforto.
Também propõe que os aspectos humanizadores
e libertadores sejam esquecidos por ora.
Páginas: 152
Preço Popular: R$ 29,00

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

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

O CAMINHO DA FÉ
Roteiro de estudo e reflexão
Fr. Hipólito Martendal

NARRATIVA E CULTURA POPULAR NO
CRISTIANISMO PRIMITIVO
Paulo Nogueira

UM MUNDO SEM GUERRAS
A ideia de paz das promessas do passado às
tragédias do presente
Domenico Losurdo

COMER
Necessidade, desejo, obsessão
Paolo Rossi
Comer: necessidade básica, desejo primal,
obsessão patológica: uma inextrincável mistura
que Rossi investiga e descreve de modo magistral,
explorando as inúmeras nuances que o verbo
assumiu na história da humanidade.
Páginas: 192
Preço Referência: R$30,00

É a história da ideia de paz, desde a Revolução
Francesa até os dias atuais, e problematiza
questões dramáticas de nosso tempo: é possível
construir um mundo sem guerras? Refletir sobre
as promessas, as decepções. É essencial para
compreender nosso passado e dar novo impulso à
luta contra o crescente perigo de novas guerras.
Páginas: 434
Preço Referência: R$89,00

Praça da Sé, 108-Térreo
São Paulo / SP-(11) 3107-2623
http://editoraunesp.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
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE ABORTO
George Mazza

Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR

A proposta deste livro é analisar o aborto sob diversos ângulos.
De uma forma clara e sucinta, reúne fontes de pesquisa
fundamentais para se aprofundar no tema, faz a descrição
cronológica dos principais fatos históricos que envolvem a
temática, além da apresentação de entidades do movimento
pró-vida e pró-aborto.
Páginas: 184
Preço Referência: R$ 35,92

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

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

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

Vozes do Paraná 10
Retratos de Paranaenses
21 personagens QUE FIZERAM E FAZEM A
DIFERENÇA NO PARANÁ:

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

Espedito da Rocha (in memoriam), Bruno Pessuti e Pedro Duarte (Nova
Geração), Cecilia Lopes da Silva, Claudio Loureiro, Dimitry Kozemjakin, Doralice
Zanetti, Edson Gradia, Edson Militão, Ferdinando Scheffer, Francisco Zardo,
Gláucio De Mio Geara, Helio Gomes Coelho Jr, Hélio Bruck Rotenberg, João
Manuel Simões, José Candido Muricy, Karina Furlan Anselmi, Luiz Gonzaga
Paul, Mário Petrelli, Ottílio Mônaco e Toninho Vaz
Contatos e vendas com Editora Bonijuris (41) 3323-4020, Hélio Martins (41) 99526-1304 e
Aroldo Murá G. Haygert (41) 3243-2530, ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br

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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