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NA MÍDIA ELETRÔNICA

COMPORTAMENTO

O casamento nasceu como uma união in-
dissolúvel, celebrada por um sacramen-
to, com origem no ano em 392 vindo a 
substituir antigos costumes de poligamia. 

A união entre homens e mulheres era então o resultado 
de renitências pagãs, de interesses políticos e de uma 
poderosa evangelização.

Penso que na evolução da sociedade “sapiens” nada 
mudou tanto quanto 
essa instituição. Evo-
lução? Involução? Re-
volução? Opiniões se 
dividem, não podemos 
negar entretanto, que a 
sociedade buscou à sua 
maneira, uma adapta-
ção do casamento às 
suas necessidades atu-
ais.

Mudanças de com-
portamento e de costu-
mes, fizeram do casa-
mento um amálgama 
que foi tomado novas 
formas e que com a 
chegada do divórcio em 
1977, direciono neste 
momento a temática 
ao Brasil deu então aos 
cônjuges, a possibilida-
de legal da dissolução 
daquilo que era até então, indissolúvel.

Claro que com essas novas possibilidades que desde 
então prosperaram, a sociedade assistiu, muitas vezes 
incrédula, inicialmente, mas na seqüência, já não se 
surpreendia mais, a muitos modelos de união: - Família 
matrimonial: Casamento tanto entre casais heterossexu-
ais quanto homoafetivos.

Família informal: união estável tanto entre casais hé-
teros quanto homo afetivos.

Muitos outros modelos juridicamente aceitos exis-
tem, mas a grande novidade é o casamento de mais de 
duas pessoas, chamado trisal. Já se recuperou do susto? 

Nem se abalou? Pois é, é como é!!
Aonde chegamos, porquê chegamos e como chega-

mos, podemos deixar para os sociólogos de plantão dis-
cutirem, inegável,porém, é,que muito do romantismo 
cantado em prosas e versos e que era ligado ao casa-
mento perfeito, não importando o quanto teatral fosse, 
deu lugar ou pelo menos , poderia ter dado, a uma re-
lação mais humana, mais real, mais companheira, mais 
atingível entre as pessoas envolvidas. O “eu te amo” deu 
lugar ao “ eu gosto de você” , ou seja, o lúdico amor 

irrestrito, cedeu espaço 
ao real relacionamento 
de dificuldades e supera-
ções conjuntas, permitin-
do ao outro a possibilida-
de de ser falível  e de que 
o “Até Que A Morte Nos 
separe”( que não deixava 
de ser a própria sentença 
de morte),  ser substituí-
do por “até que a nossa 
própria convivência nos 
separe”.

A ideia é poder ter 
maior liberdade, sem que 
com isso comprometa-se 
o respeito.

“A melhor pessoa para 
você – como diz Alain 
de Botton, pensador con-
temporâneo, não é aque-
la que tem os mesmos 
gostos, mas a que sabe 

negociar as diferenças de gosto de forma inteligente e 
positiva, a que sabe discordar. A capacidade de tole-
rar diferenças  é a verdadeira marca da “pessoa certa”. 
Compatibilidade é uma conquista do casamento, e não 
um pré-requisito.

Partindo desse pressuposto, não há duvida, nós os 
“sapiens”, evoluímos muito no que diz respeito à ca-
samento.

E você cara pálida, que apito toca???

(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e cirurgião geral, dirige a Stressclin 
- Clínica de Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos diretores do Instituto 
Ciência e Fé.
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O que é um Estado Laico?
Quando, em 1891, Rui Barbosa estabeleceu, por decreto e 

depois na primeira constituição brasileira, a separação Igreja-
Estado, com certeza não esperava o questionamento, contra 
e a favor, que permeou as discussões em torno do assunto. 
Há pouco, o governo lembrou em alto tom que somos um 
Estado	Laico,	portanto	não	cabe	a	ele	determinar	medidas	
de	 repressão	ou	privilégios	às	 igrejas.	Nesse	contexto,	ha-
veria	 uma	 tendência	 de	 alguns	 em	 confundir	 Estado	 Laico	
com Estado Ateu? Por outro lado, com o primeiro presidente 
declaradamente evangélico, corremos o risco de retrocesso 
ao Império, quando havia uma igreja de Estado? Dois artigos, 
do	embaixador	Celso	Lafer	e	do	professor	Roberto	Romano,	
esclarecem o assunto.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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A expressão clássica de An-
toine-Laurent LAVOISIER 
(1743/1794), o mágico da 
química moderna, necessita 

de alguns comentários hermenêuticos, 
provenientes da importância de suas cor-
relações. Sem dúvida, quando LAVOI-
SIER diz “nada se cria”, está se referindo 
ao fato de que do nada, nada se cria, ha-
vendo sempre a necessidade da presença 
de pressupostos anteriores que determi-
nam os acontecimentos, como ocorre 
dentro das reações químicas. Da mesma 
forma, aplicado este princípio a toda a 
Natureza, temos de recorrer a ARISTÓ-
TELES, que nos afirma que na ordem an-
tecedente das causas, não podemos re-
gredir ao infinito, tendo que parar numa 
primeira, fundamento da série, sob pena 
de anular toda a sucessão posterior.

Não obstante, LAVOISIER, se vivesse 
hoje, tempos de milagres quânticos, tal-

vez evitasse a expressão “nada se cria”, 
reconhecendo que os elementos quími-
cos geram efeitos inusitados, assombran-
do nossos olhos no palco incessante de 
sua criatividade: substâncias mudam 
suas características a partir de combi-
nações aleatórias, criando metais e lí-
quidos, numa variedade que nos causa 
estupefação.

A segunda parte da expressão, “nada 
se perde”, diz respeito ao princípio de 
conservação da massa ou ao aparente 
equilíbrio energético constatado nas re-
ações químicas, segundo o qual, no in-
tercâmbio reativo, as forças envolvidas 
permanecem constantes. Ora, aplicada 
à Natureza, tal princípio diz respeito ao 
fato de que cada fenômeno ou aconteci-
mento possui a sua contraparte compen-
satória, não sendo um fenômeno isolado 
per se: é o efeito de mútua dependência. 
Assim, nas contradições humanas, mes-
mo a morte estaria incluída, com nosso 
corpo sendo devolvido à terra de onde 

veio, mas sua alma e espírito imersos na 
virtualidade de sua transcendência.

Por fim, a expressão “tudo se trans-
forma”, diz respeito à dinâmica das mu-
danças, ao incessante cambiar de tudo 
que acontece, sem a qual nada de novo 
encontraria lugar. Contudo, pela ideia de 
que nada se perde, temos a confirmação 
do equilíbrio de tudo, que muda cons-
tantemente, mas permanecendo sempre 
constante em sua repetição. As transfor-
mações igualmente seguem a tríade dia-
lética entre tese, antítese e síntese, um 
processo contínuo de superação, que se-
gundo pensou HEGEL em sua aufhebung 
(suprassunção), compreende que a opo-
sição dos contrários não se dá em vão, 
mas representa um processo contínuo de 
repetição aperfeiçoada. 

Em complemento, cabe ao ser huma-
no reconhecer que o mais importante 
em sua natureza é o seu aperfeiçoamen-
to psíquico, pelas condições eminente-
mente espirituais de seu desempenho, 

exigindo de si uma permanente atenção 
quanto aos propósitos de sua vida, pois 
isto é o que importa em nosso destino, 
exigindo nossa melhoria constante face 
aos desafios de viver. Sem isto, a duração 
da vida perde o seu sentido, tornando-se 
vegetativa entre comer, dormir e morrer.

Dessa forma, uma nova maneira de 
compreender a epítome de LAVOISIER 
haverá por certo de contribuir para nossa 
compreensão de que, sem a dinâmica da 
transformação, nem nós estaríamos aqui 
para testemunhar o milagre da ocorrência 
de um Universo instável, mais cheio de 
indícios de suas finalidades dinâmicas. 
Como nos diz o profeta, tudo muda para 
ficar do mesmo jeito, sem deixar de per-
mitir a ocorrência do novo e do melhor.

(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em 
Direito pela UFPR, é professor do curso de Direito da 
PUCPR e membro da Academia Paranaense de Letras. 
Autor de “Introdução ao Universo dos Símbolos”. E-mail: 
antcmendes@gmail.com; Site: www.folosofiaparatodos.
com.br

Antonio Celso Mendes (*)

Nada se cria, nada 
se perde, tudo se 
transforma
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Somos um grande país. Essa é a 
boa notícia. A queda popula-
cional, acentuada e crescente, 
é a má notícia. Explico, amigo 

leitor, a razão de fundo da minha opi-
nião.

Nunca a informação foi tão acessível 
como agora. Mas ainda continua sendo 
difícil ver além dos dados. Nossa avalia-
ção é sempre bastante frágil. Por que se 
dá esse fenômeno? A realidade parece se 
esconder, trapacear. Talvez a dificuldade 
de realizar uma reflexão mais profunda 
esteja no excesso de rapidez com que 
nos chega a informação.

Mas não é apenas a falta de distan-
ciamento da informação. Às vezes nos 
enganamos por anos, por décadas. Por 
exemplo, especialmente a partir dos 
anos 1960 veio à tona com grande for-
ça a preocupação demográfica. Conso-
lidou-se a leitura unívoca de que o cres-
cimento populacional era um problema 
a ser combatido. A pobreza e a miséria 
no mundo estavam de certa forma mais 
próximas, tornavam-se mais conhecidas. 
Imagens televisivas dos países extrema-
mente pobres pareciam gritar: o mundo 
não comporta mais gente, falta alimen-
to! E parecia urgente a necessidade de 
uma forte guinada. Acrescentava-se a 
consciência ecológica. A presença hu-
mana gerava – quase como uma lei fí-
sica – problemas ambientais. O mundo 
parecia ser uma casa pequena para tanta 
gente. Diminuir o número de habitantes, 
ou ao menos não crescer tão rapidamen-
te, apresentava-se como uma questão de 
sobrevivência.

Era a cultura de uma época. Poucas 
décadas antes, não se via assim. No de-
bate sobre a reconstrução da Europa, no 
pós-guerra, o crescimento da população 
não era visto como problema, muito ao 
contrário. Já nos anos 60, ao avaliar o 
desenvolvimento dos países latino-ame-
ricanos, a demografia estava na ordem 
do dia. Objetivamente, a Europa em 
1945 era mais densamente povoada que 
a América Latina dos anos 60. No entan-
to, neste lado do planeta, o número de 
pessoas era encarado como um proble-
ma; lá, não.

Essa visão transcendeu os anos 60 e 
nas décadas seguintes era lugar-comum 
criticar o crescimento populacional. 
Chegou até agora; até quase agora, para 
ser exato. No apagar das luzes da déca-

da passada, sem grande estardalhaço, 
passou-se a falar o contrário. Aparecia na 
mídia a expressão “janela demográfica”. 
Ao contrário de todas as visões anterio-
res, população jovem passou a ser um 
aspecto positivo, considerada um valio-
so ativo.

Qual foi a grande mudança? Surgiu 
uma nova tese acadêmica? Não. Apenas 
passou a ser evidente demais que os paí-
ses cuja população ativa, leia-se popula-
ção jovem, era proporcionalmente maior 
estavam em crescimento; os outros, não. 
Na década de 50, nesse quesito a China 
tinha o tamanho da Europa. Hoje o Velho 
Continente, limitado na sua capacidade 
de renovação, está mergulhado numa 
assombrosa crise. A China, não obstante 
sua enorme fatura social, é a grande po-
tência do terceiro milênio.

Mas vamos à experiência da Rússia. 
Um estudo patrocinado pelas Nações 
Unidas mostrou que a população do país 
poderá encolher dos atuais 142 milhões 
de pessoas para 100 milhões até 2050. 
A sensível queda da população pode ter 
diversos impactos na economia russa. 
Economistas estimam que a redução da 
força de trabalho possa resultar na queda 
da produção econômica, causando um 
impacto direto no Produto Interno Bru-
to.

Uma população em declínio também 
poderá afastar investidores internacio-
nais, interessados no potencial do con-

sumo interno. “Onde o investidor prefere 
aplicar recursos? Na Índia ou na China, 
onde a renda per capita cresce junto com 
a população, ou na Rússia, onde a renda 
per capita vem crescendo, mas o merca-
do consumidor vem encolhendo?”, inda-
ga Markus Jaeger, economista do Deuts-
che Bank.

A previdência social, cuja fatura nos 
assombra ameaçadoramente, também 
poderá vir a sofrer com a crise demográ-
fica, afirma Jaeger. “Se a força de traba-
lho não for renovada, não haverá pessoas 
suficientes para gerar a renda necessária 
para pagar as pensões de aposentados. 
Isso pode prejudicar as políticas fiscais 
e econômicas e gerar tensões políticas”, 
estima o economista. Repete-se a histó-
ria. Sempre!

Ainda segundo Jaeger, em termos de-
mográficos a Rússia está na pior posição 
em relação aos outros países do Brics. 
Ele detalha que na Índia a população 
vem crescendo rapidamente, enquanto 
na China a força de trabalho continuará 
expandindo. Depois, a população come-
çará a envelhecer, mas não deverá decli-
nar. Já o Brasil, segundo ele, se benefi-
ciará de um aumento de 20% na força de 
trabalho até 2025. É a força da inércia. 
Só isso. O cenário não é legal.

Sociedades envelhecidas não têm ca-
pacidade de ousar e de inovar. Que ida-
de tinha Steve Jobs quando se lançou na 
fascinante aventura da Apple? Bill Gates 

não era um cinquentão quando conce-
beu a Microsoft. Os velhos, carregados 
de experiência e maturidade, são bons 
gestores. Mas o motor de um país é a ou-
sadia. E o atrevimento não tem cabelos 
brancos.

Temos uma moçada bem legal. Os jo-
vens acreditam na excelência e no mé-
rito como forma de fazer a verdadeira 
revolução que o Brasil precisa. Ousados 
e criativos, eles defendem o pluralismo e 
o debate das ideias. Querem um discur-
so diverso, não um local onde se pregue 
apenas uma corrente de pensamento. Vi-
vemos um bom momento.

O Brasil, mesmo sofrendo com o caos 
econômico, tem enfrentado o terremoto 
fiscal graças à sua janela demográfica: 
uma população em idade ativa expres-
sivamente grande. O tamanho e a juven-
tude do mercado brasileiro conspiram a 
nosso favor. Basta um mínimo de serie-
dade governamental.

Ter tomado consciência apenas agora 
nos põe em outro problema: conseguir 
enriquecer com o país antes de enve-
lhecer. Estamos numa corrida contra o 
tempo.

Queremos sucumbir ao inverno de-
mográfico ou estamos dispostos a abrir 
a janela da renovação? Gente não é pro-
blema. É solução.

(*) CARLOS ALBERTO DI FRANCO é jornalista. E-mail: 
difranco@ise.org.br

DEMOGRAFIA

Brasil, gente é solução
Carlos Alberto Di Franco (*)

Gente, jovem, ativa e solução para crescimento
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COMUNICAÇÃO

Retomo, caros leitores, o tema 
de dois artigos recentes que 
publiquei: Imprensa, recados 
de uma eleição e Lufada con-

servadora. A razão é simples e direta: sin-
to, com inquietante angústia, que o tempo 
da autocrítica e da mudança estratégica 
propositiva da mídia se encurta de modo 
acelerado. A eleição de Jair Bolsonaro es-
cancarou uma virada cultural profunda, 
que sacode os alicerces do jornalismo tra-
dicional. A imprensa, no entanto, parece 
estar paralisada pela síndrome da negação. 
De costas para as mudanças que estão gri-
tando na nossa frente, na queda da circula-

ção, na diminuição das audiências, aferra-
se a um passado que não voltará mais.

As empresas de conteúdo, éticas e 
independentes, são essenciais para a de-
mocracia. Mas precisam se reinventar. E 
parte importante dessa mudança, urgente 
e necessária, passa por uma autocrítica 
sincera, que não briga com a realidade e 
com a força dos fatos.

RECADOS
Muitos foram os recados dessa elei-

ção disruptiva. O presidente eleito soube 
captar o pulsar profundo da sociedade. 
O Brasil real estava algemado pela inter-

Imprensa, 
autocrítica 
urgente e 
propositiva
A crise é grave. É hora de dinamitar antigos processos e 
modelos mentais ideológicos

Carlos Alberto Di Franco (*)

dição da ideologia. Sua mensagem – na 
política, na economia, na segurança pú-
blica, na defesa da família e dos valores – 
foi ao encontro de um sentimento latente 
na alma nacional. Isso explica boa parte 
do seu desempenho. Sem dinheiro, sem 
partido, sem televisão e sem apoio mi-
diático, Bolsonaro transformou-se num 
fenômeno eleitoral.

As redes sociais, por óbvio, tiveram 
papel decisivo. Bolsonaro falou direta-
mente com o eleitorado. Rompeu, como 
nunca antes se tinha visto, a intermedia-
ção das empresas de comunicação. E a 
coisa está pegando. Mas não cola por 
acaso. O fenômeno de desintermedia-
ção teve, creio, precedentes que pode-
riam ter sido evitados, não fosse o dis-
tanciamento da mídia dos seus leitores, 
sua incapacidade de entender o alcance 
das novas formas de consumo digital da 
informação e, em alguns casos, sua falta 
de isenção informativa e certa dose de 
intolerância ideológica.

AUTOFAGIA
Em longo artigo na revista Veja, José 

Roberto Guzzo, jornalista sênior e com-
petente analista, traçou um brilhante 
roteiro do processo de autofagia da im-
prensa, do seu distanciamento ideológi-
co da realidade, de suas fraturas no dever 
de isenção e, consequentemente, do seu 
crescente afastamento dos consumidores 
da informação.

Guzzo, armado de uma retórica afia-
da, lança uma saraivada de indagações 
procedentes: “Por que a mídia ignorou a 
lista de desejos, claríssimos, que a maio-
ria da população estava apresentando 
aos candidatos? Por que não tentou, em 
nenhum momento, entender por que um 
número cada vez maior de eleitores se 
inclinava a votar em Jair Bolsonaro? Du-
rante meses seguidos, os comunicadores 
brasileiros tentaram provar no noticiário 
que coisas trágicas iriam acontecer para 
todos se Bolsonaro continuasse indo 
adiante – mas nunca pensaram na pos-
sibilidade de que milhões de brasileiros 
estivessem achando que essas coisas trá-
gicas, justamente essas, eram as que con-
sideravam as mais certas para o país”.

“A mídia, na verdade, convenceu a si 
própria de que não estava numa cobertura 
jornalística, e sim numa luta do bem contra 
o mal. Em vez de reportar, passou a torcer 
e a trabalhar por um lado da campanha, 
convencida de ter consigo a ‘superioridade 
moral’. Resultado: disputou uma eleição 
contra Jair Bolsonaro e perdeu, por mais 
de 10 milhões de votos de diferença. Não 
é função dos órgãos de comunicação dis-
putar eleições”, concluiu Guzzo.

ESTRATÉGIA PETISTA
Escorregamos na largada da cober-

tura. Assumimos, sem senso crítico, a 
estratégia petista de que Lula era can-
didato à Presidência da República em 
2018. Não apenas isso, a mídia, contra 
o sentimento da maioria da população, 
garantia que o ex-presidente, cumprin-
do pena por corrupção e na contramão 
da Lei da Ficha Limpa, era favorito 
disparado para ganhar. Entramos de 
cabeça numa hipótese muito pouco 
provável. Nossas manchetes, apoiadas 
na abstração dos institutos de pesquisa, 
asseguravam que Lula era imbatível. 
Em nenhum momento desmontamos a 
fábula petista.

Quando o próprio Lula, finalmente, 
anunciou que não era candidato, e os 
institutos mudaram o foco, entramos em 
cheio na segunda fase da estratégia petis-
ta: Fernando Haddad era a bola da vez. 
O poder eleitoral de Lula, transferindo 
milhões de votos de sua cela em Curiti-
ba, elegeria o poste. Mas não paramos aí. 
Entramos, mais uma vez, na roubada dos 
institutos: Bolsonaro perderia de “todos 
os outros candidatos” no segundo turno, 
em “todas as pesquisas”. Lembram disso? 
Pois é. Deu-se o exato contrário. Perigo-
sos desvios de rota levaram a mídia a um 
porto inseguro.

Estamos de costas para a sociedade 
real. Não se trata, por óbvio, de ficar 
refém do pensamento da maioria. Mas 
o jornalismo, observador atento do co-
tidiano, não pode desconhecer e, mais 
que isso, confrontar permanentemente o 
sentir das suas audiências.

A VERDADE
A verdade, limpa e pura, é que fre-

quentemente a população tem valores 
opostos aos nossos. É, por exemplo, a fa-
vor da polícia, que a imprensa considera 
inimiga dos pobres, e contra os bandidos, 
que os jornalistas consideram vítimas da 
injustiça social.

O jornalismo precisa fazer a leitura 
correta e isenta dos acontecimentos. É 
preciso informar com objetividade. Es-
clarecer os fatos sem a distorção das pre-
ferências e dos filtros ideológicos.

A internet, o Facebook, o Twitter e 
todas as ferramentas que as tecnologias 
digitais despejam a cada momento sobre 
o universo das comunicações mudaram 
a política e mudarão o jornalismo. Quei-
ramos ou não.

A imprensa de qualidade, séria e in-
dependente, é essencial para o futuro da 
democracia. E tudo isso, tudo mesmo, 
depende da nossa coragem e humildade 
para fazer a urgente e necessária auto-
crítica. Não bastam medidas paliativas. 
É hora de dinamitar antigos processos 
e modelos mentais ideológicos. A crise 
é grave. Mas a oportunidade pode ser 
imensa.
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As incertezas da vida brasi-
leira, no instante em que 
assume um governo incerto 
no plano religioso, exigem 

cautela. Com Bolsonaro quebra-se o elo 
entre ordem eclesial e sociedade civil. 
Desde 1500 o catolicismo teve hegemo-
nia nos assuntos do Estado. Ainda agora 
majoritário, ele foi decisivo no controle 
ético e político do Brasil. A partir do sé-
culo 20 sua importância diminui e hoje 
ele enfrenta movimentos evangélicos 
que aplicam, para se expandir, estraté-
gias do moderno marketing. Mas o mo-
delo de tal proselitismo foi a Propaganda 
Fidei (1622, obra jesuítica). Nossa terra 
não gerou a República sonhada pelos 
que, desde a colônia, lutam por um País 
livre e laico. Sai o mando teológico-polí-
tico católico, igual pretensão protestante 
bate às portas. Inglaterra, França, Estados 
Unidos, parte dos países civilizados defi-
niram as balizas da liberdade ao separar 
Igreja e Estado. Aqui a fachada sobre-
natural integra governos à esquerda ou 
direita.

Para garantir semelhante dinâmica o 
catolicismo foi essencial. Desde o Renas-
cimento a Igreja se coloca contra os regi-
mes de liberdade e democracia. Ao reagir 
à Reforma ela definiu uma pauta contra 
o âmbito secular. Trento marcou a pla-
taforma reativa diante do mundo moder-

no, algo que permaneceu até o Concílio 
Vaticano II. Uma idiossincrasia da forma 
romana foi o veto à modernidade e ao li-
beralismo. Até o século 20 cátedras uni-
versitárias católicas exigiam dos profes-
sores o juramento contra as ideias laicas. 
Dizia Pio X no Motu Proprio Praestantia: 
“Os modernistas são os piores inimigos 
da Igreja, o modernismo é reunião de to-
das as heresias” (1907). Desde o Syllabus 
(1864) a guerra contra os “erros” do Es-
tado e da sociedade civil é movida pela 
Santa Sé, que exige adesão incondicional 
do clero e dos leigos. O juramento contra 
as doutrinas liberais modernas encontra-
se no Motu Proprio Sacrorum Antistitum 
(1910), do mesmo Pio X.

Já na era das Luzes, Clemente XIII es-
creveu um rascunho de encíclica (Quan-
topere Dominus Jesus), onde reafirmava 
que o desejo de verdade é natural no 
homem. Mas tal anelo “o Espírito Santo 
quer refrear, como prova o Eclesiastes”. 
O pontífice ordena que os fiéis se abste-
nham de pesquisas sobre o saber cien-
tífico. Tal mote atravessa o ensino da 
Igreja do Index Librorum Prohibitorum 
(1559, só abolido em 1966) aos acordos 
com Mussolini e Hitler. O alvo maior foi 
atenuar a prática política autônoma dos 
católicos. A Concordata com o governo 
hitlerista impediu a ação política das for-
ças religiosas. Mesmo os conservadores 

do Zentrum tiveram diminuída, pelo Va-
ticano, sua ojeriza ao totalitarismo.

Os liberais católicos da Alemanha e do 
mundo, desde o século 19, são derrota-
dos pelo setor ultramontano. Este reforça 
o mando absoluto do papa e gera o dog-
ma da infalibilidade, o que impede todo 
diálogo ou ação conjunta de católicos e 
liberais. No Brasil Rui Barbosa luta em 
prol do Estado laico, escreve um prefácio 
(mais longo do que o livro original) ao 
volume de Johann Joseph Ignaz Dollin-
ger O Papa e o Concílio, 1877. O civi-
lista desenvolve as bases jurídicas que 
separam os campos religioso e político. 
Ele antecipa a Constituição de 1891, que 
ordena: “Todos os indivíduos e confis-
sões religiosas podem exercer pública 
e livremente o seu culto, associando-se 
para esse fim e adquirindo bens, obser-
vadas as disposições do direito comum 
(...). A República só reconhece o casa-
mento civil, cuja celebração será gratuita 
(...). Os cemitérios terão caráter secular 
e serão administrados pela autoridade 
municipal, ficando livre a todos os cultos 
religiosos a prática dos respectivos ritos 
em relação aos seus crentes, desde que 
não ofendam a moral pública e as leis. 
(...). Será leigo o ensino ministrado nos 
estabelecimentos públicos. (...) Nenhum 
culto ou igreja gozará de subvenção ofi-
cial, nem terá relações de dependência 

Sobre o Estado laico
Hoje o País está perto de nova aliança entre sacerdotes e políticos.

Roberto Romano (*)

ou aliança com o Governo da União, ou 
o dos Estados”.

Para notar a diferença entre o afastado 
na Carta e as formas institucionais ante-
riores, tomemos a Constituição de 1824: 
“A religião católica apostólica romana 
continuará a ser a religião do Império. 
Todas as outras religiões serão permitidas 
com seu culto doméstico ou particular, 
em casas para isso destinadas, sem forma 
alguma exterior de templo” (citado por F. 
S. L. Azevedo Ferreira: A liberdade reli-
giosa nas Constituições brasileiras e o de-
senvolvimento da Igreja Protestante). Ce-
mitérios abertos a todos (só aos católicos 
eram eles reservados), educação laica (a 
religião omitida dos bancos escolares). A 
Igreja, antes base do poder, é reduzida à 
forma privada. As pressões católicas para 
retomar o status anterior à Carta de 1891 
levaram-na a apoiar a ditadura Vargas, na 
qual obteve vitórias. A presença católica 
na educação foi estratégica.

E segue sob Getúlio a luta contra o 
modernismo, o liberalismo, o protestan-
tismo e outros ismos odiosos à hierarquia. 
E logo as cruzadas: da boa imprensa, do 
bom cinema, da LEC, a Liga Eleitoral Ca-
tólica, a reunião de “autoridades civis, 
militares, eclesiásticas”. Em congressos 
eucarísticos a Igreja exige privilégios 
(Romualdo Dias, Imagens de Ordem, a 
doutrina católica sobre autoridade no 
Brasil, 1922-1933). Como a França, o 
Brasil é consagrado à soberania espiri-
tual com o Cristo Redentor. Com Vargas 
brotam as censuras, os processos torcio-
nários, os exílios (os administradores do 
jornal O Estado de S. Paulo passam por 
eles), os atentados aos direitos humanos 
(Sobral Pinto evoca a lei de proteção 
dos animais em defesa de Prestes). Tais 
vilipêndios escapam à atenção católica. 
Importa vencer a modernidade, o libera-
lismo, o socialismo.

Hoje o País está perto de nova aliança 
entre sacerdotes e políticos. O presiden-
te eleito proclama não sermos um Estado 
laico, mas cristão. Importa recordar que 
as sementes teológico-políticas foram 
disseminadas pela Igreja Católica. Os 
evangélicos aproveitam o solo adubado, 
em séculos, pelos integristas, que sorvem 
o próprio remédio aplicado por eles à 
vida nacional.

(*) ROBERTO ROMANO é professor da Unicamp. 
Autor de Razões de Estado e outros Estados da Razão 
(Perspectiva).
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A República em nosso país data de 
1889. Assinalou-se por representar uma 
contraposição às instituições do Brasil 
império. Neste ano, que marca os 120 
anos da existência e vigência das insti-
tuições republicanas, retomo, para des-
tacar, uma mudança de maior significa-
do e duradoura importância para o País. 
Refiro-me à implantação da laicidade 
do Estado, que tem como uma de suas 
características essenciais a separação 
da Igreja e do Estado, vale dizer, uma 
nítida distinção entre, de um lado, ins-
tituições, motivações e autoridades reli-
giosas e, de outro, instituições estatais e 
autoridades políticas, de tal forma que 
não haja predomínio da religião sobre 
a política.

Um Estado laico diferencia-se de um 
Estado teocrático, no âmbito do qual o 
poder religioso e o político se fundem. 
É o caso da Arábia Saudita e do Irã. 
Diferencia-se igualmente de um Estado 
confessional, no âmbito do qual existem 
vínculos entre o poder político e uma re-
ligião. Foi o caso do Brasil império, que 
afirmou o catolicismo como a religião 
oficial, mas assegurou a liberdade de 
opinião e de culto de outras religiões.

A laicidade não se circunscreve ao re-
conhecimento da liberdade de consciên-
cia, religião e culto, que confere à livre 
e autônoma consciência do indivíduo a 
adesão, ou não, a uma religião. Significa 
que o Estado se dessolidariza e se afasta 
de toda e qualquer religião, em função 
de um muro de separação entre Estado 
e Igreja, como institucionalmente con-
substanciado pela Primeira Emenda da 
Constituição norte-americana, na leitura 

de Thomas Jefferson.
Ruy Barbosa assimilou a visão norte-

americana. Nessa linha é de sua autoria, 
ainda na vigência do governo provisório 
de Deodoro, o Decreto n.º 119-A, que im-
plantou a separação da Igreja e do Estado 
em nosso país. Essa separação adquiriu 
sua institucionalidade própria no artigo 
72 da Constituição de 1891, a primeira 
Constituição republicana do Brasil. Nos 
termos do artigo 72, passaram a integrar 
a moldura da laicidade no Brasil:

1) a secularização do registro civil, do 
casamento, da administração dos cemité-
rios, desvinculando do âmbito da Igreja o 
reconhecimento jurídico dos momentos 
de vida do cidadão – do seu nascimento 
à sua morte;

2) a obrigação de ser leigo o ensino 
ministrado nos estabelecimentos públi-
cos; e

3) a determinação de que “nenhum 
culto ou igreja gozará de subvenção ofi-
cial, nem terá relações de dependência 
ou aliança com o governo da União ou 
dos Estados”.

O artigo 72 integra a Declaração de 
Direitos da Constituição de 1891. Daí o 
vínculo entre laicidade e direitos huma-
nos. Estes tutelam, sem interferência es-
tatal, a plenitude da liberdade individual 
de crenças, opiniões e religiões, no âm-
bito de uma sociedade concebida como 
pluralista.

Na experiência constitucional bra-
sileira, que retoma a linha inaugurada 
pela Constituição de 1891, a laicidade 
diz respeito ao Estado, que é neutro em 
matéria de religião e não exerce ativi-
dades religiosas. Esse é o significado da 
inserção do artigo 19, que dispõe sobre 
a laicidade na Constituição de 1988, no 

âmbito do seu Título III, que trata da or-
ganização do Estado.

Um Estado laico não implica a laicida-
de da sociedade civil. Esta se caracteriza 
como uma esfera autônoma e própria 
para o exercício, sem interferência do 
Estado, da liberdade religiosa e de cons-
ciência, tutelada pelas garantias indivi-
duais dos direitos humanos. Trata-se de 
expressão da sabedoria liberal da arte da 
separação de esferas, que encontra uma 
primeira formulação na lição evangélica 
“a César o que é de César, a Deus o que 
é de Deus”.

A laicidade vincula-se à desconcen-
tração do poder ideológico num mundo 
mais secularizado. Politicamente é uma 
forma de responder aos ímpetos intransi-
tivos da intolerância, criando no espaço 
público uma linguagem compartilhável. 
É nesse contexto que Rawls sugere sub-
trair da agenda pública as verdades da re-
ligião. A laicidade contribui para conter 
a intolerância ao propiciar a convivência 
democrática de verdades contrapostas, 
religiosas e políticas. Enseja a aceitação 
do “diferente”, diluindo os preconceitos 
que gera. Favorece a dimensão ética do 
respeito pela dignidade do Outro. Escla-
rece a dimensão epistemológica de que 
a verdade não é, ontologicamente, una, 
mas múltipla, e tem várias faces.

Destaco esses aspectos para observar 
que na vida da sociedade brasileira exis-
tem muitas matérias em que tanto o Esta-
do quanto as religiões têm normas e prin-
cípios próprios. São exemplos dessas res 

mixtae as políticas de vida, o divórcio, o 
aborto, a natureza e o papel do ensino, o 
controle da natalidade, o significado da 
família, a abrangência do escopo da pes-
quisa científica.

Num Estado laico não cabe, por obra 
de dependência ou aliança com qualquer 
religião, impor e sancionar juridicamente 
normas ético-religiosas próprias à fé de 
uma confissão. Com efeito, num Estado 
laico, as normas religiosas das diversas 
confissões são conselhos e orientações 
dirigidos aos fiéis, e não comandos para 
toda a sociedade.

A lição de laicidade positivada em nos-
so país pela República tem como finalida-
de garantir ao cidadão, como indivíduo, 
no âmbito da sociedade civil, a liberdade 
de religião e de pensamento, possibilitan-
do a diferenciação em matéria de ideo-
logias religiosas e culturais. Trata-se do 
campo das liberdades individuais a serem 
tuteladas, sem arbítrios e discriminações, 
de acordo com as disposições do ordena-
mento jurídico. A finalidade pública da 
laicidade é criar para todos os cidadãos, 
não obstante sua diversidade e os confli-
tos político-ideológicos, uma plataforma 
comum na qual possam encontrar-se en-
quanto integrantes de uma comunidade 
política democrática. É essa finalidade 
que cabe resguardar em nosso país para 
conter o indevido risco de transborda-
mento da religião para o espaço público.

(*) CELSO LAFER é professor emérito da faculdade de 
direito da USP, foi ministro de relações exteriores (1992 
e 2001-2002)

IGREJA / ESTADO

A laicidade do 
Estado
Expressão da arte da separação de esferas: ‘A César o que 
é de César, a Deus o que é de Deus’

Celso Lafer (*)
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Aquecimento global

Entrevista com Luca Mercalli (*)

Veneza e a elevação do mar

“Estamos sofrendo os primeiros efeitos das mudanças 
climáticas, mas ainda há quem as negue.”

outubro serem seguidos por temporais 
violentos significa alguma coisa?

Não é esse o problema sobre o qual 
devemos nos concentrar. Não faz tanto 
sentido comentar a questão da evolução 
climática global baseando-se em episó-
dios individuais: até mesmo os 30 graus 
do dia 24 de outubro, se fossem um fato 
isolado, não significariam muito por 
si sós, mas, ao contrário, dizem muito, 
porque estão unidos com muitas outras 
anomalias semelhantes que confirmam 
a tendência de aumento da temperatura 
terrestre.

O que realmente importa, com o qual 
devemos nos preocupar, além da nossa 
percepção, é isto: os dados nos dizem 
que a Terra está mais quente em um grau 
em comparação com 100 anos atrás e 
vai ficar ainda mais quente em relação 
às atividades humanas. Quanto mais 
queimarmos combustíveis fósseis, mais 
a temperatura vai aumentar. Se formos 
muito bons para tratar essa doença, po-
deremos conter o aumento e chegare-
mos a +2ºC no fim do século, como diz 
o Acordo de Paris. Se não formos bons, 
chegaremos a +5ºC, e, neste momento, 
não estamos sendo bons, já que ninguém 
está se ocupando seriamente desse pro-
blema, que, aliás, é o tema da encíclica 

Laudato si’ de 2015.

PREVISÔES DE 100 ANOS
Além da percepção empírica, quais 

são os sinais com os quais devemos nos 
preocupar?

Já temos um pouco de danos provoca-
dos: os fenômenos meteorológicos que 
vemos agora são um espião desses danos, 
são influenciados pelas mudanças climá-
ticas, embora seja difícil dizer, no caso do 
vento dos últimos dias, o quanto depende 
do comportamento humano e o quanto 
de fenômenos naturais. Por isso, eu digo 
que não devemos nos focar nos episódios 
individuais, mas sim na substância: os da-
dos de longo prazo e sobre todo o planeta 
nos falam de uma Terra que está seguin-
do as previsões que já são de 100 anos 
atrás: todas estão se comprovando, e, se 
não corrermos para nos proteger, entrega-
remos aos nossos filhos um mundo mais 
complicado para se viver.

Quais são os sinais da mudança em 
andamento?

Os sinais estão, acima de tudo, nos da-
dos fornecidos pelos instrumentos cien-
tíficos, mais confiáveis do que as nossas 
sensações. Depois, há também coisas que 
todos nós começamos a perceber: na Itá-

Eu esperava que uma voz tão 
diferente e original, como a do 
Papa Francisco na encíclica 
Laudato si', levaria o debate 

sobre o clima para um degrau mais alto, 
mas, ao contrário, ignoramos o problema 
até que vivamos a emergência. Porém, 
trata-se do mundo que vamos entregar 
aos nossos filhos.”

A reportagem é da revista Famiglia 
Cristiana, 30-10-2018. A tradução é de 
Moisés Sbardelotto.

Luca Mercalli é um dos meteorolo-
gistas mais conhecidos, faz o melhor de 
si para difundir informações científicas 
sobre questões climáticas para o públi-
co em geral. E, em dias difíceis, quando 
a Itália sofre com as chuvas e o vento, 
assim como nos dias do calor do verão, 
ele é questionado muitas vezes para 
explicar. Mesmo que preferisse que o 
clima, problema global e mundial, não 
parasse de gerar notícia até a próxima 
tempestade.

PS.: Três meses depois, em janeiro de 
2019, na América do Sul, experimenta-
mos temperaturas acima da média histó-
rica, chuvas irregulares, com enchentes 
em alguns lugares e seca em outros. As 
lavouras estão sofrendo perdas. A Natu-
reza demonstra que alguma coisa não 
está certa.

Eis a entrevista.

O que está acontecendo?
É o dia 31 de outubro, é normal que o 

outono esteja em andamento [no hemis-
fério Norte]. O problema, no mínimo, é 
que ele está chegando tarde. Temos que 
lembrar aquilo que passamos em julho, 
com um calor [no verão europeu] acima 
da média. Não esqueçamos que, no dia 
24 de outubro, fazia 30 graus no Vale do 
Pó: na quarta semana de outubro, isso 
não tem equivalente em 250 anos de re-
gistros meteorológicos.

O fato de os 30 graus do dia 24 de 
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lia, nos últimos anos, nunca se tinha che-
gado a temperaturas de verão acima dos 
40 graus no Vale do Pó, e começamos a 
sofrer, porque, há 20 anos, as condições 
eram diferentes. O verão de 2017 marcou 
em Forlì um valor jamais visto no Vale do 
Pó: 43 graus. São valores da Índia. A res-
posta chegou prontamente com os inse-
tos: o mosquito-tigre, por exemplo. Com 
a consequência de doenças tropicais e 
parasitas que prejudicam a agricultura. 
As geleiras que derretem elevam o nível 
dos mares, que está aumentando três milí-
metros por ano: quem pensa em Veneza? 
Nesse ritmo, Bangladesh ficará debaixo 
d’água, e haverá milhões de refugiados 
com migrações epocais. Atóis de coral já 
estão submersos agora.

Por isso, você escreveu Uffa che cal-
do! [Ufa, que calor!], pela editora Elec-
ta, um livro que explica problemas cli-
máticos para as crianças?

As crianças serão o alvo das mudan-
ças climáticas das próximas décadas, 
elas verão um crescendo, mas informar 
é necessário: se você não entende, não 
pode agir. O nosso objetivo é transferir 
conceitos complexos para as crianças, 
com palavras simples e desenhos. Mas a 
verdadeira aposta é que se veja nas fa-
mílias a cena da última página, em que 
crianças e pais, juntos à mesa, tentam, 
entender o que está acontecendo e cor-
rer para corrigir. Devemos ir ao encontro 
dos pais, porque não podemos delegar às 
novas gerações: será tarde demais.

TEMPOS SOMBRIOS
Estamos vivendo tempos sombrios: há 

uma grande desconfiança em relação a 
todas as competências. Você também 
sente isso no seu campo?

Muito. Ainda há gente que diz que 
não é verdade que existem mudanças 
climáticas em andamento. Até mesmo 
o presidente dos Estados Unidos diz 
isso.

Como se combate essa desconfiança?
Fazendo todo o possível para ir ao en-

contro das pessoas, pela divulgação da 
TV aos livros infantis. Mas, quando vejo 
que um documento fundamental como 
a encíclica Laudato si’, do Papa Francis-

co, saiu dos radares da informação em 
poucos dias, eu não posso ser otimista. 
Eu esperava que uma voz tão diferente 
e original, que podia reforçar o ponto de 
vista dos cientistas, levaria o debate para 
um degrau mais alto, mas, ao contrário, 
ela foi logo ignorada. Eu trabalho para 
a TV italiana e para a TV suíça. Na TV 
italiana, fala-se dessas questões comple-
xas por um minuto à meia-noite. Na TV 
suíça, por uma hora e meia às 20h30. É 
preciso ter a coragem de buscar audiên-
cia fazendo cultura.

Em compensação, o clima vai para a 
primeira página quando nos deparamos 
com a emergência...

É isso. Quando vem a inundação ou a 
água alta em Veneza, isso vira manche-
te nos telejornais, mas a emergência é o 
momento das emoções, do bode expia-
tório. Em um dia, eu dei 10 entrevistas 
sobre o clima para dizer as mesmas coi-
sas que eu digo todas as vezes que há 
uma inundação, uma tempestade. Mas, 
além disso, falta aprofundamento. Hoje, 
é o dia das avaliações, dos mortos, das 
emoções. No próximo mês, deveria ser 
o tempo do aprofundamento, mas prova-
velmente não se falará mais disso até a 
próxima emergência.

O QUE FAZER?
O que se deveria fazer no próximo 

mês?
Aquilo que eu digo no livro: gastar 

tempo para entender e depois agir, assu-
mindo comportamentos virtuosos: isola-
mento térmico, painéis solares, alimen-
tação com baixo consumo de carne, usar 
meios de transporte público.

Você vê ao seu redor um pouco de 
conscientização? Algo está melhorando 
na consciência ou você está totalmente 
pessimista?

Vejo contradições: há um nicho cres-
cente de pessoas, que se comprometem, 
melhoram cada vez mais. Infelizmente, 
faltam as multidões, e isso leva ao pessi-
mismo. Esses problemas não podem ser 
resolvidos ou melhorados se apenas uma 
minoria se mexer. Deveria ser uma prio-
ridade global, mundial, mas vejo poucos 
que querem se comprometer cada vez 
mais, e uma grande parte da população 
distraída, que não assiste TV, que não 
lê os jornais. Na internet, há de tudo e 
o contrário de tudo, e o risco é assumir 
como boa a informação que simplifica, a 
que nós queremos ouvir. Mas assim não 
nos salvamos.

(*) Publicado na revista Famiglia Cristiana, 30-10-2018. 
A tradução é de Moisés Sbardelotto para a revista 
IHU. LUCA MERCALLI é um dos meteorologistas mais 
conhecidos, com boletins meteorológicos nas TVs italiana 
e suíça.

Veneza e a elevação do mar

Turim alcançou mais de 40ºC neste verão. Um recorde absoluto.

“Eu esperava que uma voz 
tão diferente e original, 
como a do Papa Francisco 
na encíclica Laudato si’, 
levaria o debate sobre o 
clima para um degrau mais 
alto, mas, ao contrário, 
ignoramos o problema até 
que vivamos a emergência. 
Porém, trata-se do mundo 
que vamos entregar aos 
nossos filhos,” Afirma o 
meteorologista italiano 
Luca Mercalli

O meteorologista italiano Luca Mercalli 
lamenta a descaso ao Laudato si’, pois as 
mudanças climaticas estçao acontecendo.
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A informação é um elemen-
to essencial para a nossa 
sobrevivência e a tomada 
de decisões. É por isso que 

ninguém se lança de um edifício de dez 
andares, em lugar de descer as escadas, 
para ganhar tempo: jamais houve uma 
violação das leis da gravidade.

O mesmo acontece com tomadas de 
decisão. Se uma pessoa deseja viajar de 
avião para Nova York, ela se informa da 
hora da partida antes de ir ao aeroporto. 
Caso contrário, corre o risco de perder 
o voo.

Acontece muitas vezes que a infor-
mação não é completa. Nesse caso, o 
que funciona é saber a probabilidade de 
ocorrência do evento. Prever quando vai 
chover é um exemplo. Desde a mais re-
mota Antiguidade a previsão do tempo 
foi essencial para saber quando plantar 
e quando colher, e erros graves nestas 
previsões que eram frequentes tiveram 
sérias consequências.

Nos dias de hoje, com o avanço da 
tecnologia, as previsões de tempo me-
lhoraram muito e os meteorologistas já 
são capazes de nos dizer qual a proba-
bilidade de chover amanhã ou no fim de 
semana, e acertar, na maioria das vezes.

O bom senso comum, que nessas áre-
as é aceito por todos, não existe, contu-
do, no tocante a outro problema de gran-
de importância, que é o aquecimento 
do nosso planeta, que está em curso. A 
temperatura média já subiu mais de um 

grau centígrado desde 1800 e provavel-
mente vai subir mais dois graus até o fim 
do século 21.

A probabilidade de que a principal 
causa deste aquecimento seja a emis-
são dos gases resultantes da queima dos 
combustíveis fósseis, do desmatamento 
e de atividades agrícolas é muito gran-
de e essa avaliação decorre de inúmeros 
estudos científicos. As consequências do 
aquecimento da Terra são muito sérias e 
já se manifestam, por exemplo, nos de-
sastres climáticos que se estão tornando 
cada vez mais frequentes.

Para enfrentar o problema a coope-
ração internacional é essencial, porque 
as emissões que causam o aquecimento 
não respeitam fronteiras. A temperatura 
na China (o país maior emissor mundial) 
está subindo por causa de suas próprias 
emissões, mas também das emissões dos 
Estados Unidos (o segundo emissor mun-
dial) e vice-versa, bem como das emis-
sões de todos os outros países. O Brasil 
é responsável por cerca de 3% das emis-
sões mundiais.

Vários acordos foram tentados desde a 
Conferência do Rio sobre Mudanças Cli-
máticas, em 1992 para dividir as respon-
sabilidades entre as nações, como, por 
exemplo, atribuir aos países cotas para 
redução das suas emissões. Todos fra-
cassaram porque impunham cortes nas 
emissões aos países industrializados e 
isentavam os países em desenvolvimento 
dessas reduções, o que foi considerado 

inaceitável para os dois grupos.
O último deles é o Acordo de Paris, 

adotado em 2015, em que cada um dos 
países apresentou voluntariamente as 
reduções que desejava soberanamente 
fazer. Os países onde o movimento am-
bientalista é mais atuante apresentaram 
compromissos mais ambiciosos. E o caso 
dos países da Europa e dos Estados Uni-
dos (sob a presidência de Barack Oba-
ma).

O Brasil, no governo de Dilma Rous-
seff também apresentou propostas ambi-
ciosas, que foram objeto de amplo de-
bate promovido pela então ministra do 
Meio Ambiente, Isabella Teixeira. Essas 
propostas foram convertidas em lei pelo 
Congresso Nacional. Ninguém forçou o 
País a adotá-las.

Mais recentemente, o presidente Do-
nald Trump decidiu mudar a posição do 
seu país, provavelmente para “descons-
truir” o legado do presidente Obama, e 
deixar o Acordo de Paris, que não é mais 
que a soma dos compromissos volun-
tários apresentados por cada país. Para 
não cumprir os compromissos assumidos 
basta mudá-los unilateralmente, não é 
preciso “deixá-lo” ou “sair dele”, a não 
ser por motivos políticos.

E curiosa, portanto, a retórica inicial de 
alguns dos colaboradores do presidente 
Bolsonaro de seguir os passos do presi-
dente Trump, que agora, ao que parece, 
está mudando. Ela nos parece simples-
mente fruto de desinformação: não existe 
a menor dúvida de que a temperatura mé-
dia do planeta está aumentando e a causa 
principal é a ação do homem. Quem nega 
isso são leigos que inventam teorias cons-
piratórias, setores ligados a interesses con-
trariados de produtores de carvão e petró-
leo ou simplesmente desinformados.

Existem outras causas para o aque-
cimento (e até o resfriamento) da Terra 

além das emissões de carbono -, como já 
aconteceu no passado, como a variação 
da atividade solar, a inclinação do eixo 
da Terra, erupções vulcânicas, etc. Mas 
elas foram todas analisadas pelos cien-
tistas: a ação do homem soma-se a esses 
eventos naturais e está ocorrendo numa 
velocidade sem precedentes na história 
geológica da Terra. Questionar a realida-
de do problema é uma posição obscu-
rantista, como foi a da Igreja Católica no 
fim da Idade Média ao negar que a Terra 
gira em torno do Sol.

Os custos necessários para evitar o 
aquecimento global são elevados e para 
muitos governos há tarefas mais urgentes 
a realizar -, mas esses custos aumentarão 
muito se nada for feito agora.

Existem, portanto, razões econômicas 
e sociais para não enfrentar de imedia-
to esses problemas, caso da indústria do 
carvão nos Estados Unidos ou dos pro-
testos contra a adoção de uma taxa sobre 
as emissões de carbono na França.

O Brasil perdeu protagonismo e prestí-
gio internacional nesta questão ao desis-
tir de sediar a Conferência do Clima em 
2019 porque ela se realizará no Chile e 
nossa capacidade de influir nos resulta-
dos vai diminuir com possíveis prejuízos 
para o nosso próprio país.

Mais ainda perder “status” internacio-
nal com o argumento de que a confe-
rência teria gastos elevados não é con-
vincente porque o mesmo argumento 
deveria ter valido para os Jogos Olímpi-
cos que exigiram a construção de inúme-
ros estádios a alto custo que estão hoje 
praticamente ociosos.

(*) JOSÉ GOLDEMBERG é professor, físico e político 
brasileiro, membro da Academia Brasileira de Ciências. 
Foi reitor da Universidade de São Paulo e presidente 
da Sociedade Brasileira de Física de 1975 a 1979. 
É presidente do Conselho de Sustentabilidade da 
Fecomercio/SP.

Aquecimento 
global e 
desinformação
Físico afirma que o bom senso comum não existe quando 
o assunto é o aquecimento do nosso planeta. “Cooperação 
internacional é essencial, porque as emissões que causam 
o aquecimento não respeitam fronteiras”, escreve.

Por José Goldemberg (*)
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Dentre as reações ao novo 
governo, muitas se referem 
à permanência ou não do 
Brasil no chamado Acordo 

de Paris. O presidente Bolsonaro e o mi-
nistro Salles, do Meio Ambiente, foram 
questionados se acreditavam no aque-
cimento global. Seria a melhor política 
para as incertezas climáticas uma ques-
tão de crença?

Os desafios climáticos não são ob-
jetos de contestação, mas, sim, a atual 
interpretação de tais sinais, os cálculos 
distorcidos referentes à contribuição do 
Brasil para as alterações climáticas, e, 
sobretudo, as negociações globais das 
estratégias de mitigação e redução de 
emissões.

O Brasil aparece como um dos maio-
res contribuintes do aquecimento global, 
segundo a mídia e as ongs. Tal contribui-
ção se deve, teoricamente, às mudanças 
no uso do solo. É “culpa” da agropecu-
ária, “responsável” pelo desmatamen-
to da Amazônia e do Cerrado. Os bois 
contribuiriam “enormemente” em tais 
emissões. Sua digestão e fezes emitem 
metano, um gás ativo do aquecimento 
global.

CÁLCULOS PARCIAIS E 
FALSOS

Muitos cálculos dessa contribuição 
são primários, parciais e falsos. Não le-
vam em conta o ciclo completo do car-
bono (fixação menos emissão), nem in-
cluem numerosas atividades fixadoras 
de carbono promovidas no meio rural. 
Multiplicam-se as emissões de metano 
dos bois pelo tamanho do rebanho. E 
não se desconta o carbono fixado pelas 
pastagens, transformado em CO2 pela 
respiração e “estocado” no crescimento 
dos próprios bois (carne, ossos, vísceras 
e sebo são carbono) e nos mais de 12 

milhões de hectares com sistemas de In-
tegração Lavoura-Pecuária-Floresta, nos 
quais o gado é criado sob árvores planta-
das, grandes fixadoras de carbono.

Não entra nessa conta o metano não 
emitido nas pastagens inundáveis do 
Pantanal consumidas pelos bois. Par-
te do capim é convertido em CO2 pela 
respiração e armazenado em carne. Não 
vira metano no tempo da cheia. Não são 
calculadas as emissões evitadas pela in-
corporação de biodiesel ao combustível 
fóssil do transporte de carga. Quem sabe 
que 20% dos mais de 5 bilhões de litros 
do biodiesel produzido no Brasil vêm do 
sebo de boi? 

A contribuição de pastagens e pecu-
ária à redução de emissões urbanas é 
relevante na compreensão do ciclo do 
carbono no país. Mas quem quer com-
preender?

“QUASE UM PARANÁ”
Na parcialidade dos cálculos, consi-

dera-se como emissões toda a área des-
matada na Amazônia. Essa estimativa 
“esquece” de descontar a fixação de car-
bono em 183.000 km2 de floresta ama-
zônica, em processo de regeneração. É 
quase um Paraná. Ou 23% de toda área 
desmatada até hoje.

Pior: dos 7.245 km2 de desmatamento 
líquido entre 2016 e 2017 atribui-se tudo 
aos “ruralistas”. Ora, 2.921 km2, ocorre-
ram comprovadamente em terras indíge-
nas, unidades de conservação, reservas 
extrativistas ou de desenvolvimento sus-
tentável e, sobretudo, em áreas quilombo-
las. Outros 1.500 km2 ocorreram em áreas 
públicas, terras devolutas, não atribuídas 
ou cadastradas. Em áreas agrícolas foram 
cerca de 2.700 km2. Isso não significa ile-
galidade, pois 20% dos imóveis podem ser 
explorados. Quanto de fato é ilegal ou legí-
timo será estimado pela Embrapa.

Ainda se despreza o fato de que nem 
toda a floresta cortada se transforma em 
emissões. A maior parte do carbono esto-
cado em qualquer mata está na madeira. E 
boa parte da madeira dos desmatamentos 
vira vigas, pilares, móveis, portas, pontes 
etc. É tudo carbono fixado e não emitido. 
Quem se preocupa em descontar esses 
valores e tratar sem primarismo o tema?

FIXAÇÃO DE CARBONO 
NOS SOLOS

Nas mudanças de uso da terra não se 
computa toda a fixação de carbono nos 
solos, promovida pelos quase 40 milhões 
de hectares de plantio direto. Nem a con-
versão dos dejetos dos suínos em biogás, 
energia e eletricidade. Como não entram 
na conta do sequestro de carbono a pro-
dução dos 7,5 milhões de hectares de 
florestas plantadas.

E a contribuição da cana-de-açúcar, 
tão demonizada na mídia quanto inde-
vidamente vítima da “indústria de mul-
tas”? Sozinha, ela garante combustível 
renovável a milhões de veículos (etanol 
e anidro na gasolina); produz eletrici-
dade limpa pela cogeração; alimenta as 
caldeiras da própria agroindústria e pro-
duz seus fertilizantes. Cem por cento do 
carbono emitido no uso de biocombus-
tíveis, subprodutos e resíduos da cana é 
retirado da atmosfera pelo crescimento 
dos próprios canaviais. Quem faz esse 
balanço e tenta compreender o ciclo 
completo do carbono?

IDEOLOGIZAÇÃO
Cálculos tortos e ideologizados predis-

põem a opinião pública urbana contra a 
agropecuária, quando é das cidades que 
realmente saem as grandes emissões de 

carbono brasileiras: a queima de com-
bustíveis fósseis sem fixação de carbono; 
a produção industrial à base de carvão, 
petróleo e gás natural; os lixões e ater-
ros sem conversão em biogás; os esgotos 
não tratados; as termoelétricas a gás e a 
diesel; a matriz de transporte, tão depen-
dente de caminhões; a arquitetura alicer-
çada no uso de ar condicionado; a falta 
de mobilidade urbana, com excesso de 
veículos parados em congestionamentos, 
com motores ligados. Mesmo se nossas 
emissões urbanas são pouco significati-
vas quando comparadas às das cidades 
dos países ricos.

Quantos discutem a redução de emis-
sões urbanas brasileiras nas COPs climá-
ticas? E quantos arvoram seu “direito” de 
palpitar sobre políticas para a Amazônia?

FAKE NEWS
O novo governo não se baseará em 

crenças ou cálculos parciais de terceiros 
para traçar sua política climática. Fa-
tos, números e mapas serão a base para 
ações justas com quem reduz emissões. 
E rigorosas com quem desperdiça recur-
sos para disseminar fake news. É preciso 
reposicionar o Brasil de forma correta no 
ranking dos países emissores. 

E negociar de modo a favorecer o de-
senvolvimento econômico e social do 
país, em lugar de pagar pelas imensas 
emissões passadas e atuais de outros pa-
íses. Quem mais preserva sua vegetação 
nativa não deve ficar se explicando em 
fóruns internacionais só para “ganhar 
prêmio de redação da ONU”.

(*) EVARISTO DE MIRANDA, doutor em Ecologia, é 
chefe-geral da Embrapa Territorial; e diretor do Instituto 
Ciência e Fé de Curitiba.

A agricultura 
e o des-acordo 
de Paris
Evaristo de Miranda (*)

O conrole por monitoramento de satélite aponta outra realidade sobre o agricultor na Amazônia
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RESPONSAbILIDADE

No dia 1.º de janeiro passa-
do, enquanto no Brasil to-
mavam posse o novo pre-
sidente da República e os 

governadores dos Estados, o papa Fran-
cisco lembrava no Vaticano que “a boa 
política está a serviço da paz”. Não foi 
mensagem dirigida especificamente aos 
governantes brasileiros, embora também 
eles estivessem incluídos entre os des-
tinatários. Todos os anos, em 1.º de ja-
neiro, o pontífice envia uma mensagem 
em favor da paz a todos os governantes e 
altas autoridades dos povos e das organi-
zações internacionais.

O foco da mensagem deste ano é a 
“boa política”, verdadeiro desafio para 
todos os governantes. A mensagem leva a 
refletir sobre os grandes objetivos da po-
lítica, que nem sempre apareceram cla-
ramente nos programas e nas prioridades 
dos que assumem um mandato. Será que 
os grandes objetivos da política são a vitó-
ria do partido, a afirmação da ideologia e 
dos interesses dos vencedores e a repres-
são dos não alinhados com eles?

A boa política, à qual o papa se re-
fere, deve contribuir efetivamente para 
manter e consolidar a paz em todos os 
sentidos, ou para restabelecê-la onde 
ela estiver faltando, ou em situação de 
risco. Com o poeta Charles Péguy, Fran-
cisco lembra que a paz é como uma flor 
frágil, que procura desabrochar entre as 
pedras da violência... A paz, de fato, está 
ameaçada sempre que se busca o poder 
a todo custo, mesmo com meios injustos, 
violência e desonestidades.

O papa Paulo VI exortava, em plena 
guerra fria, que é dever de cada pessoa 
levar a sério a política nos seus diversos 
níveis - local, regional, nacional e mun-
dial - em defesa da liberdade e do esfor-
ço comum para a realização do bem da 
cidade, da nação e da humanidade (encí-
clica Octogesima Adveniens, 1971, 46).

Vícios na política podem torná-la 
odiosa e desacreditada, incapaz de pro-
mover a paz. A política pode ser compro-
metida pela incapacidade e o despreparo 
do governante, pela falta de prudência, 
discernimento sereno e equilíbrio sadio. 
Certos vícios na condução da vida políti-
ca enfraquecem o convívio democrático, 
envergonham a vida pública e põem em 

risco a paz social.
Entre esses vícios, o papa menciona as 

múltiplas formas de corrupção e enrique-
cimento ilícito mediante a apropriação 
de bens públicos, a negação do direito, 
a falta de respeito às regras estabeleci-
das e o recurso arbitrário à força - “por 
razões de Estado” - para a afirmação 
no poder. Mas também são expressões 
de má política o fomento da xenofobia 
e do racismo, a insensibilidade diante 
dos sofrimentos dos pobres e dos refu-
giados, a exploração irresponsável dos 
recursos naturais para o lucro fácil. Entre 
as formas de política viciada contam-se 
também as que se destinam a perenizar 
privilégios questionáveis ou injustos, ou 
sustentam regimes na base do medo e da 
violência. O recurso à guerra, para impor 
as próprias razões a outros povos, é ex-
pressão abominável de política e agride 
diretamente a paz.

Políticas viciadas precisam ser supera-
das com políticas boas, que tenham no 
seu centro a pessoa humana e sua inalie-
nável dignidade, promovam consensos 
para medidas sociais, econômicas e cul-
turais em benefício de toda a população 
e tenham uma atenção privilegiada para 
com as camadas sociais mais vulneráveis. 
O bem comum deve ser o grande obje-
tivo de políticas sábias, voltadas para as 
necessidades básicas do povo humilde e 
pobre, mais do que para a consolidação 
de vantagens de quem já vive em situação 
privilegiada. Não é sábia nem prudente, 
e desencadeia conflitos sociais, a política 
que se volta, sobretudo, para os interesses 
de quem já é forte e privilegiado.

Os eleitores votam esperando que o 
escolhido faça a coisa certa, uma vez 
chegado ao poder. É impensável que al-
guém vote intencionalmente para eleger 
um mau governante. Espera-se que os 
governantes sirvam ao seu povo, prote-
jam a população e trabalhem de forma 
abnegada para proporcionar condições 
de convivência digna e um futuro bom 
para todos. A boa política é, pois, um 
dever inerente ao mandato, uma respon-
sabilidade e um desfio permanente para 
quem governa.

Boa política é aquela que consegue 
conciliar o necessário desenvolvimento 
econômico com a demanda por justiça 

e solidariedade social. Os fechamentos 
nacionalistas podem ser uma tentação 
fácil para conquistar consensos e apoios, 
mas eles são prejudiciais à edificação da 
verdadeira fraternidade, tão necessária 
no mundo globalizado. Fechar-se aos 
migrantes e refugiados é privá-los de es-
perança e das forças necessárias para su-
perarem os sofrimentos que carregam.

A política não deve ser inspirada em 
motivações mesquinhas e particularistas, 
mas em ideais e valores elevados, como a 
dignidade humana, a equidade, a justiça, 
a solidariedade social. Essas motivações 
e esses valores elevados oferecem base 
sólida para governantes e governados, 
para quem apoia o governo e quem está 
na oposição. Sustentada e orientada por 
esses ideais e propósitos, a boa política 
será, na prática, a arte do possível numa 
sociedade pluralista e complexa.

O papa Francisco não deixou de in-

cluir entre as boas políticas duas questões 
cruciais, indispensáveis para a verdadeira 
paz: o cuidado do meio ambiente, para 
manter boa e habitável a “casa comum” 
de toda a comunidade humana, e a aten-
ção especial às novas gerações. Crianças 
e jovens serão herdeiros do patrimônio 
social e cultural que hoje construímos. 
Que não sejam vítimas de nossas más 
políticas! Eles têm o direito de alimentar 
seu sonho e sua esperança.

Só nos resta, pois, desejar ao novo 
presidente e aos demais Poderes da Re-
pública, como também a todas as forças 
políticas, sociais, econômicas e culturais, 
um período de boa política para que o 
nosso país fortaleça as bases para a ver-
dadeira paz.

Sonhar nunca é demais.

(*) DOM ODILO P. SCHERER é cardeal-arcebispo de 
São Paulo

Política a serviço da paz
 Essa é a mensagem do papa Francisco a todos os governantes e altas autoridades mundiais

Dom Odilo P. Scherer (*)
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- Business School; Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).

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

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

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

Por que se diz “Trata-se de casos raros” mas ao mes-
mo tempo se pluraliza o verbo numa frase semelhante: 
“Tratam-se casos raros de câncer naquele hospital”? 
Qual a diferença? Na 1ª frase o verbo tratar é usado 
como transitivo indireto (portanto o sujeito é indetermi-
nado), e na 2ª como transitivo direto, o que lhe permite 
ser apassivado (há um sujeito na voz passiva).

Esses verbos que têm dupla transitividade podem ser 
encontrados em frases estruturalmente parecidas mas 
sintaticamente diferentes justamente por causa da pre-
posição. Podemos verificar que, ao ser usado um com-
plemento/substantivo no plural, a construção varia de 
singular para plural conforme a transitividade ou regên-
cia do verbo:

Precisa-se de vendedores ágeis. ["vendedores" é ob-
jeto indireto – voz ativa]

Precisam-se vendedores ágeis.  ["vendedores" é su-
jeito da voz passiva]

Atendeu-se às reivindicações. 
Atenderam-se as reivindicações.

Usa-se de artifícios para driblar a torcida.
Usam-se artifícios para driblar a torcida.

Sempre se utilizou de vacinas para tratar o gado.
Sempre se utilizaram vacinas para tratar o gado.

Sabe-se dessas coisas por meio dos jornais. 
Sabem-se coisas do arco-da-velha.

Falou-se dos deputados em todo o país. 
Falaram-se assuntos impublicáveis no Congresso.

Com este projeto visa-se aos interesses ecológicos da 
comunidade ilhoa.

Com este projeto visam-se os interesses ecológicos 
da comunidade ilhoa.

Para dar conta do desafio, parte-se dos seguintes 
princípios.

Para dar conta da alimentação de todos, partem-se 
os pães em pedaços.

Trata-se de Casos Raros 

VOZ	PASSIVA	COM	AUXILIAR	E	INFINITIVO

Quando se utiliza uma locução verbal na voz passiva 
com um verbo (principal) transitivo direto, pode-se em-
pregar o auxiliar [dever, poder, estar] tanto no singular 
quanto no plural:

Deve-se analisar os fatos. 

Pode-se arrumar as camas agora.

Não se pode impor limites ao coração.

Está-se a dizer coisas de arrepiar...

Podem-se comprar carnes e frios à vontade na loja 
da esquina.

Acredito que se poderiam dar melhores condições 
aos produtores.

Acho que se devem estudar os processos minucio-
samente.

É certo que todas essas frases podem ser desdobradas 
na voz passiva analítica. Por exemplo: Os fatos devem 
ser analisados,  carnes e frios podem ser comprados, 
poderiam ser dadas condições... Esse desdobramento 
mostra que há um sujeito no plural com o qual deveria 
concordar o verbo. Contudo, também se pode enten-
der que o sujeito é o infinitivo, como se fosse assim o 
enunciado: analisar os fatos se deve; impor limites ao 
coração não se pode... Isso explicaria a aceitabilidade 
da construção no singular, aliás muito mais usada, por 

soar melhor.

A maior parte dos livros de gramática foge dessa par-
ticularidade. Domingos Paschoal Cegalla, no entanto, 
ao tratar da concordância do verbo passivo, diz textual-
mente: “Nas locuções verbais formadas com os verbos 
auxiliares poder, dever e costumar, a língua permite 
usar o verbo auxiliar no plural ou no singular, indife-
rentemente” (Minigramática da Língua Portuguesa, Cia. 
Editora Nacional, 1996, p. 388 e Novíssima Gramática 
da Língua Portuguesa, idem, 1985, p. 388).

(*) 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)
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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

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

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

Maquiavel Pedagogo
Pascal Bernardin

Quais são as razões da profunda crise na escola? 
Inúmeros pais e educadores, testemunham, estu-
pefatos, a revolução em curso. O que se pretende 
com	a	redefinição	do	papel	da	escola	é	torná-la	
nada mais do que o instrumento de uma revolução 
cultural	e	ética	destinada	a	modificar	os	valores,	
as atitudes e os comportamentos das pessoas em 
escala mundial.
Páginas: 159
Preço Referência: R$ 30,72

Ortodoxia (2ª edição)
G. K. Chesterton

“Com	certeza	existem	pessoas	que,	impensada	e	
levianamente, falam da loucura como coisa de per 
si atraente, mas basta pensarmos um momento 
para chegarmos à conclusão de que, se a doença 
tem algum encanto, é porque geralmente se trata 
da doença alheia. 
Páginas: 211
Preço Referência: R$ 36,93

Não sem esperança
Tomás Halík

A esperança é sentida intensamente em tempos 
de crise, na vida de cada pessoa e das socieda-
des. Se algumas esperanças se revelarem meras 
ilusões, elas poderão ser a possibilidade de se 
purificar	e	amadurecer,	"mirar	as	profundezas"	
e se realinhar - a crise é também um berço de 
esperança.
Páginas: 176
Preço Referência: R$ 23,80

Sociedade sem escolas
Ivan Illich

Não é possível discutir a proposta de uma socie-
dade sem escolas, com todas as suas implicações, 
sem voltar o olhar para esta obra, proposta por 
Ivan Illich ainda nos anos de 1970. Quase cinco 
décadas	atrás,	refletia	o	autor	que	“uma	educação	
universal seria mais factível se fosse tentada por 
outras instituições, seguindo o estilo das escolas 
atuais”.
Páginas: 152
Preço Referência: R$ 34,00

Prática Diária da Meditação Cristã
Laurence Freeman, OSB

O	desafio	de	nossa	época	é:	como	rezar	em	
profundidade? Qual o caminho que nos leva à 
experiência	de	união	com	Deus?	Precisamos	res-
tituir	às	pessoas	essa	importantíssima	e	autêntica	
herança cristã que nos foi legada pelos monges e 
eremitas, os Padres do Deserto. O autor é monge 
beneditino.	Ele	dirige	a	Comunidade	Mundial	para	
a	Meditação	Cristã.
Páginas: 78
Preço Referência: R$ 17,10 (na Amazon)

Um mês com Maria
Maio de 2019
Danilo Alves Lima (Redator)

Um	mês	com	Maria	oferece	aos	fiéis	a	oportuni-
dade	de	vivenciar	com	intensa	devoção	o	mês	
dedicado	à	Mãe	de	Deus.	É	dirigido,	sobretudo,	
às	comunidades	que,	durante	o	mês	de	maio,	
se	reúnem	para	rezar	o	Santo	Terço.	Mas	pode	
também ser utilizado para oração diária pessoal ou 
em família.
Páginas: 96
Preço Referência: R$ 6,00

O Fascinante poder de suas crenças
Como condicionam, amarram ou libertam você 
ao longo da vida
Carlos Afonso Schmitt

O livro aborda a questão das crenças, que são 
criadas	ou	impostas	pela	convivência	familiar,	as	
quais condicionam psicologicamente e se revelam 
em pensamentos e atitudes, muitas vezes impe-
dindo a pessoa de alcançar seu pleno desenvolvi-
mento.	Ao	identificar	as	crenças	que	bloqueiam	a	
realização pessoal, sugere, então, substituí-las por 
outras, fortalecedoras, de possibilidade, de mérito 
e de saúde.
Páginas: 48
Preço Referência: R$ 14,80

Revista Família Cristã 2019 - janeiro n. 997

A chamada de capa desta edição da revista Família 
Cristã	é:	"Dom	Helder	Camara,	em	processo	de	be-
atificação".	Na	seção	Reportagem,	falamos	sobre	a	
Igreja no Brasil como portadora de esperança aos 
refugiados. Na seção Cultura, saiba mais sobre 
o jovem de 27 anos que se tornou conhecido por 
seu	livro	"À	cidade",	obra	vencedora	do	Prêmio	
Jabuti	de	2018	em	duas	categorias:	Poesia	e	Livro	
do Ano. 
Páginas: 76
Preço de capa: R$ 11,00
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Vozes do Paraná 10 
retratos de Paranaenses

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 

21 PERSONAGENS QUE FIZERAM E FAZEM A 
DIFERENÇA NO PARANÁ:

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

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

O império do sentido
A humanização das ciências humanas
François Dosse

François Dosse apresenta um panorama da renovação da 
cena intelectual francesa e propõe uma análise sistemática das 
“pesquisas	de	ponta”	nas	ciências	humanas,	enriquecida	por	
entrevistas inéditas com seus atores. Dosse demonstra como o 
trabalho empenhado em várias áreas do conhecimento permite 
hoje	o	florescimento	de	proposições	inovadoras	no	campo	das	
ciências	humanas.
Páginas: 536
Preço Referência: R$82,00
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