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dades. É mais do que os políticos fazem, é ação de 
cada cidadão pela sociedade.
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POLÍTICAS PÚBLICAS?
O que são Políticas Públicas? Segundo orienta-

ção da CNBB para a Campanha da Fraternidade 
2019 não se trata de política partidária, eleições e 
candidatos. Na realidade é um conjunto de ações 
envolvendo o setor público e a população, em 
busca do bem comum da sociedade. Isso inclui 
cada cidadão na sua esfera de ação. Unidos al-
cançaremos Justiça e Direito. Sem convulsões 
sociais o texto-base preparado pela CNBB orienta 
ações a partir de conselhos de direitos em favor 
da diminuição das desigualdades sociais. “Um 
modo de sermos cristãos ativos é ajudar...”, diz 
o texto-base.

Leiam neste número.
ODAILSON ELMAR SPADA

Editor

Sumário Uma teoria que envolvesse todos os aspec-
tos complexos que abarcam a realidade 
teria que dar explicações de como tudo se 
relaciona, desde o Big Bang até a forma-

ção dos planetas ou da matéria relacionada ao fenôme-
no da evolução, gerando a eclosão da vida; ou como se 
relacionam as quatro forças que comandam o Universo 
da matéria, ou seja, a gravidade, o eletromagnetismo e 
as forças nucleares forte e fraca. Ora, constata-se que 
isto dificilmente pode ser alcançado, restando apenas 
aos cientistas o recurso a perspectivas não ortodoxas, 
ou seja, uma interpretação holística virtual de como 
tudo se manifesta.

Pois que a ciência atual atingiu um nível crítico con-
sistente, reconhecendo que o conceito tradicional de 
pesquisa objetiva, lidando apenas com matéria e ener-
gia, não mais se sustenta; depois que os fenômenos 
quânticos foram descobertos, colocando a realidade 
muito próxima do surreal, importa tecer considerações 
a respeito da natureza física que nos cerca, indagando 
o que estaria de fato dando origem a esta realidade má-
gica que nos transcende. 

Tais maravilhas, portanto, alteram profundamente 
os conceitos clássicos referentes à matéria, permitindo 
que nossa ciência passe a reconhecer fenômenos até 
então vistos como delírios de bona fide, agora aceitá-
veis no ambiente acadêmico dos pesquisadores. Dessa 
forma, não tem mais cabimento um conceito de ciência 
que não reconheça o caráter limitado do saber, tecen-
do abordagens que são apenas a solução de problemas 
que lhe são propostos, não podendo ser um veículo de 
compreensão total do que se manifesta.

A palavra holística vem do grego holos que significa 

o fato de que o todo é maior de que suas partes, ou a 
visão de que o Universo se constitui como uma unida-
de integrada, envolvendo não só a matéria como tam-
bém a biologia e os fenômenos psíquicos. Assim, a ho-
lística se constitui como um fenômeno transcendental, 
uma conclusão obtida em nível de puro pensamento 
conceitual. Foi assim que PLOTINO (c. 205/270) en-
tendeu o UNO, princípio universal que gera todas as 
coisas.

Ora, considerando a virtualidade e o fato de que tudo 
se constitui pela ação de nosso espírito, importa reco-
nhecer que ele é o substrato conceitual mais abrangen-
te que se possa conceber, e, em nível transcendente, 
concebê-lo como realidade ontológica, um Espírito que 
é único e fonte primordial de tudo que ocorre, abran-
gendo a totalidade do Universo.

O primeiro grande pensador a reconhecer integral-
mente o paradigma do Espírito como substrato absoluto 
da realidade foi GEORGE FREDERICO HEGEL (1770-
1831), de origem germânica. Segundo ele, só o Espírito 
pode dar conta da complexidade dos fenômenos natu-
rais e psicológicos, a partir do conceito de totalidade 
(das ganze), em manifestação dialética entre afirmação, 
contradição e conciliação, como demonstra a Natureza 
em seus procedimentos, sendo considerados, em analo-
gia simbólica, não opostos, mas complementares, uma 
trindade similar àquela formada pelo Pai, o Filho e o 
Espírito Santo ou criação, redenção e salvação. Como 
se observa, a concepção de HEGEL desconhece a se-
paração entre pensamento e realidade, entre fenômeno 
e explicação, numa tentativa de integrar tudo em nível 
superior, tornando assim a realidade do Espírito o fun-
damento imprescindível para se compreender a totali-
dade dos fenômenos cósmicos, materiais ou psicológi-
cos. Fonte de toda a nossa ciência, o Espírito é luz que 
ilumina nossa consciência, colocando o ser humano 
como o único depositário de um saber que transcende 
os limites da materialidade.

(*) 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: antcmen-
des@gmail.com; Site: www.folosofiaparatodos.com.br

A holística do espírito

Antonio Celso Mendes (*)

“... não tem mais cabimento 
um conceito de ciência que não 
reconheça o caráter limitado do 
saber...”
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FILOSOFIA

Este tema que parafraseia a obra 
de Sêneca, visa fazer uma re-
flexão sobre a nossa existên-
cia, mas, sobretudo, na ma-

neira que muitas das vezes, a mesma é 
abreviada.

Desde o começo deste ano temos tido 
acontecimentos trágicos que, realmente, 
nos deixaram reféns de muita emoção, 
de muita tristeza.

Começou com a tragédia de Bruma-
dinho, seguindo-se com o incêndio no 
CT do Flamengo, e, no momento em que 
pensava sobre este artigo, concatenando 
sua estruturação, fui assolado com a no-
tícia da morte do jornalista Ricardo Boe-
chat em função da queda do helicóptero 
que o transportava.

Vamos nos ater a estas 3 tragédias em 
função de seus acontecimentos tão re-
centes para desenvolvermos o tema cen-
tral deste artigo.

Comecemos por Brumadinho, pesso-

as em suas casas, em suas lavouras, em 
restaurantes, pousadas, enfim, em todos 
os locais possíveis que ficavam próximos 
dessa barragem. Conversando, dormin-
do, lendo, trabalhando, não importa, 
foram engolidos, em segundos, por uma 
avalanche de lama, que não lhes dá se-
quer a chance de gritarem. Morrem ali, 
sem saber nem como, nem porquê.

ALOJAMENTO-CONTAINER
Vamos agora para o incêndio no CT 

do Flamengo, também conhecido como 
“Ninho do Urubu”. Meninos de média 
de 14 anos, que um dia deixaram suas 
casas e suas famílias, ali estão dentro de 
um alojamento-container, que não tinha 
condições técnicas de ser usado para 
esse fim, encontram-se dormindo, na 
inocência de que estão dormindo segu-
ros. Provavelmente todos sonhando com 
o momento em que se profissionalizarão, 
assinando um contrato, que, certamente, 
tiraria suas famílias de uma condição di-
fícil, como já vimos, em tantas outras his-
tórias. No meio desses sonhos, um enor-
me pesadelo lhes abate, um incêndio, 
que em minutos, devora suas vidas, seus 
sonhos, e a esperança de suas famílias. 

Morrem praticamente dormindo.
Por último, na ordem cronológica dos 

fatos, Ricardo Boechat. Ouço seu pro-
grama normalmente naquele dia fatídico 
para ele, e faço rotineiramente como tan-
tos outros ouvintes. Concordo, discordo, 
opiniões duras de um jornalista de cora-
ção afável. Admiro. Pois bem, às 9:30hs 
encerra o programa, já embarca em um 
helicóptero para uma palestra em Cam-
pinas, ao lado de São Paulo.Fase boa, 
surfa na onda de sua merecida fama, faz 
muitas palestras paralelas ao seu dia a 
dia na Band. Faz essa palestra e embar-
ca novamente no helicóptero que levara, 
mas que não o trará até seu destino pre-
visto. Cai e o mata.

SURREAL
Mas como? É tudo brutal, avassalador, 

como ficam as coisas depois disso? Nin-
guém se preparou, ninguém esperava, 
sequer se cogitava, é surreal!!

Como ficam as lavouras de Brumadi-
nho? Os sonhos dos meninos do Flamen-
go? O Jornal da noite da Band, sua doce 
Veruska, as meninas?

Fica como tudo fica após as tragédias, 
tudo revirado, todos incrédulos. Uma 
dor imensa pela implacabilidade da ma-
neira que a vida lhes foi ceifada, abrupta 
e peremptória.

Os parentes das pessoas de Brumadi-
nho vão procurar na justiça uma manei-
ra de tentar compensar a perda material, 
mas e a dor da ausência que lhes dilace-
ra o coração, quem compensará?

Os pais dos meninos do Flamengo, 
olharão para a foto de seus filhos e se po-
rão a imaginar a vida que cada um des-
ses garotos teria. O sucesso que pode-
riam alcançar, os netos que lhes dariam, 
e, também, no vazio de suas ausências, a 
tentativa de cicatrizar suas feridas, aber-

tas, escancaradas, dilaceradas.

AUSÊNCIA
E a família Boechat? Assistirá muitas 

vezes suas imagens gravadas na tele-
visão, sua voz no rádio e, e mais nada. 
Uma ausência que será sentida pelo ba-
rulho ensurdecedor do silêncio de sua 
voz calada brutal e precocemente. Sua 
doce Veruska e as meninas terão que se 
reinventar para poder absorver o aconte-
cido e suas conseqüências.

Quando as pessoas são acometidas 
por doenças graves, a notícia dada pelo 
médico é terrível, mas não é mortal. Por 
mais grave que seja, a pessoa ouve, vê e 
analisa. Está viva, ainda. Não importa o 
que as estatísticas mostram com relação 
àquela doença. Está viva. Existe esperan-
ça. A medicina avança, nos tratamentos, 
novos remédios, pesquisas não param. 
Há esperança. Existe muita fé. Um mila-
gre, por que não? Tantas histórias já ou-
vidas de benções alcançadas por outros. 
Por que não?

A doença avança, as pessoas sofrem, 
famílias participam, amigos se solidari-
zam, mas há esperança.

“SURPRESA DA MORTE”
Se persiste a evolução inexorável da 

doença, todos se preparam para o desen-
lace fatal. Dá tempo. Às vezes até clama-
mos pela passagem da pessoa, pois sua 
vida já se foi, contemplamos apenas um 
corpo praticamente inerte dependente 
de aparelhos. Nos preparamos. Chama-
mos o padre, dá-se extrema unção, mor-
re em paz.

O ponto crucial desta discussão é so-
bre a “surpresa da morte”, a tragédia, o 
não preparo para ela. Num segundo é, 
e já no outro não é mais. Num segun-
do está, e já no outro segundo não está 
mais.

O rompimento da barragem, o incên-
dio, a queda do helicóptero, o infarto 
agudo, a queda de um raio, o tiro fatal, 
o aneurisma roto, etc... etc... etc. Não dá 
tempo, ninguém se prepara, ninguém es-
perava, como fica?

A vida não para, os compromissos não 
esperam, as contas vencem, as maqui-
nas vasculham, os treinos continuam, o 
jornal tem um outro apresentador.  Seja 
como for, de qualquer jeito, tem que ir...

E os nossos sonhos, planos, promes-
sas? Pra quê? Morrem conosco. Ou vi-
vemos o hoje, ou simplesmente rezamos 
pelo amanhã e pelo amanhã e pelo ama-
nhã. Para que a barragem não rompa, 
para que o incêndio não devore, para 
que o helicóptero não caia.

(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e cirurgião ge-
ral, dirige a Stressclin - Clínica de Prevenção e Tratamen-
to do Stress, é um dos diretores do Instituto Ciência e Fé.

Sobre a 
Brevidade da 
Vida
Edmilson Fabbri (*)
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Eles estão na faixa dos 20 aos 35 
anos. A maior parte deles tem 
nível universitário. São daqui e 
de outros estados. E escolheram 

a região litorânea do Paraná para colocar 
em prática uma filosofia de vida toda em 
sintonia com a natureza. Na área rural 
do município de Morretes, por exemplo, 
já existem pelo menos cinco comunida-
des desses jovens defensores da agroeco-
logia e dos saberes de outrora.

Das suas propriedades, querem tirar 
a própria subsistência – com alimentos 
livres de agrotóxicos –, e também renda; 
porém, sem agredir bens preciosos: a flo-
ra e fauna da Mata Atlântica, o solo fértil 
e a água abundante.

BIOCONSTRUÇÃO
Numa dessas comunidades em im-

plantação, oito casais – entre eles, para-
naenses, mineiros e paulistas – alternam 
o trabalho na roça com a construção de 
suas moradias e outras tarefas de fim co-
mum.

Em regime de mutirão, as casas estão 
sendo erguidas dentro do conceito da 
bioconstrução. Aproveitando bambu, 
madeira local, areia e barro, experimen-
tam com sucesso técnicas aperfeiçoadas 
de pau-a-pique e adobe. 

Nos alicerces, pneus descartados. E 
para entrada de luz, além de janelas, pa-
redes estruturadas com garrafas de vidro 
coloridas, numa agradável e funcional 
estética.

AGROECOLOGIA
Nas áreas abertas ao cultivo, especi-

ficamente nessa nova comunidade de 
Morretes, aos pés da Serra do Mar, pre-
valece a proposta de agroecologia.

Num mesmo canteiro, sucedem-se 
mudas de verduras, legumes, árvores fru-
tíferas e até de espécies de madeira no-
bre e crescimento lento (aposentadoria 
do futuro). A renda da propriedade ainda 
resultará da venda de palmito pupunha 
in natura e da poupa de araçá e de açaí 
- esse das palmeiras da região - assegu-
ram, mais nutritivo em comparação ao 
extraído no norte do país.

No eixo dessa volta às origens, mas 
com olhar para um futuro saudável e me-
nos estressante, são adotados o escambo 
– quem produz feijão troca por tomate, 
exemplificando –, métodos apropriados 
de manejo da terra, técnicas de agricul-
tura orgânica, respeito total à natureza, 
trabalho compartilhado...

(Colaboração de Júlio Cezar Rodrigues)

AGROECOLOGIA

Jovens universitários vivem e 
defendem agroecologia no litoral

Paredes com estrutura de bambu...

...Depois, recobertas de barro

Moradias integradas ao meio Plantio conforme propõe a agroecologia
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COMUNICAÇÃO

Parece um sonho, ou a inven-
ção de um poeta: neste século 
tão dilacerado, tão violento e 
de uma sangrenta intolerân-

cia, dois homens conversam em Abu 
Dhabi. Um é o líder dos cristãos, o so-
berano pontífice Francisco, infatigável 
apóstolo da reconciliação, tolerância, 
perdão. O outro é o príncipe herdeiro de 
Abu Dhabi, o homem forte dos Emirados 
Árabes Unidos.

O restante da visita do papa não ofus-
cou essa imagem soberba, meio futuris-
ta, com os aviões de guerra deixando no 
céu fumaça amarela e branca nas cores 
do Vaticano, quando o papa chegou ao 
palácio presidencial escoltado por guar-
das a cavalo. Após o papa, sucederam-se 
os dignitários mais respeitados da reli-
gião muçulmana (sunita).

Todas as intervenções do papa foram 
belas, com referências à Bíblia (a Arca 
de Noé), a São Francisco de Assis, aos 
Evangelhos. Ele parecia ainda mais rela-
xado do que em Roma – uma verdade 
nem sempre doce, em razão das armadi-
lhas que diferentes facções do Vaticano 
(financeiras, teológicas e morais) gastam 
seu tempo para enviar sob os pés do ad-
versário. Em sua sabedoria, o papa não 
esqueceu de desejar que o apazigua-
mento e quase o reencontro entre religi-
ões não permita esquecer da outra gran-
de religião do Livro, a judaica.

Assim, o emirado de Abu Dhabi nos 
deu imagens de paz, tolerância e frater-

nidade, que confirmam que na Península 
Arábica há um polo tolerante (os Emira-
dos) e um polo onde a intolerância é uma 
“segunda religião”, a Arábia Saudita. Mas 
alguns mais contestadores apontam que 
os sete emirados estão povoados por 9 
milhões de habitantes e destes há 90% de 
trabalhadores imigrantes da Ásia e do Su-
deste Asiático para os quais os Emirados 
não são uma antecâmara do paraíso.

LIBERDADE DE CULTO
É certo que, em nome deste Islã, que 

permaneceu fiel a suas origens, os emira-
dos concedem a esses imigrantes a liber-
dade de culto que seria surreal procurar 
no grande reino sunita vizinho, a Arábia 
Saudita. Por exemplo, exis-
tem 30 igrejas cristãs em 3 
desses emirados.

Os jornalistas que acom-
panharam o papa Francisco 
tiveram até mesmo direito 
a uma visão estranha: uma 
mesquita com o nome do 
príncipe herdeiro Moha-
med bin Zayed acaba de ser 
rebatizada de “Maria, Mãe 
de Jesus”. Também ficamos 
sabendo que os judeus têm 
direito a um lugar de ora-
ção, o que não é comum na 
terra sunita.

Essa tolerância nem sem-
pre é encontrada no nível 
político. Se os monarcas 
dos sete Estados obedecem 
à lei da hereditariedade, 
não é o caso de introduzir 
o “pluralismo” no campo 
político. Aqueles que o ig-
noram logo se encontrarão 
em uma masmorra.

Poderíamos multiplicar 
os exemplos de intolerância, 
o mais sério dos quais pode 
ser a presença de forças dos 
Emirados ao lado das legi-

ões da Arábia Saudita que apoiam as for-
ças iemenitas contra os rebeldes houthis. 
Assunto tabu, ao qual é bom não se refe-
rir. Mas o papa não é exatamente bom.

“TEATRO DA CRUELDADE”
Certamente, ele sabe muito bem que 

o mundo cristão, católico e protestante, 
também era, como parte dos muçulma-
nos de hoje, um imenso “teatro da cruel-
dade”. Mas o papa é uma pessoa idosa. 
Ele conhece as virtudes da paciência, 

não apenas em sua pessoa física, mas 
também em sua memória espiritual.

A história das religiões, incluindo a sua, 
às vezes é esplêndida e às vezes é sórdi-
da. Essa história nos dá um duplo conse-
lho, na forma de um paradoxo insupor-
tável: não nos esqueçamos jamais que as 
religiões, como as pessoas, às vezes, estão 
bêbadas. E jamais faça concessões.

(*) GILLES LAPOUGE é colunista e correspondente 
em Paris de O Estado de S.Paulo (tradução de Claudia 
Bozzo)

Quando o líder 
cristão encontra 
o herdeiro de 
Abu Dhabi
Os Emirados Árabes 
Unidos nos deram imagens 
de paz que confirmam que 
na península há um polo 
tolerante

Gilles Lapouge (*)

Papa e príncipe Mohammed bin Zayed al-Nahyan em Abu Dhabi (Foto vários-AFP)
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CF 2019

Por mais justiça 
e direitos

Rosangela Barboza (*)

A desigualdade e as injustiças sociais são gritantes no Brasil. A CF 2019, com 
o tema “Fraternidade e Políticas Públicas”, mostra como fazer a nossa parte. 
Sem convulsões sociais o texto-base preparado pela CNBB orienta ações a 
partir de conselhos de direitos em favor da diminuição das desigualdades 
sociais.

O ano de 2019 chegou e 
trouxe para o Brasil no-
vos governantes, eleitos 
democraticamente pelos 

brasileiros. Porém, independentemente 
de quem esteja no comando, um dos ca-
minhos para diminuir a desigualdade e as 
injustiças é, sem dúvida, a implementação 
das políticas públicas, o que também re-
quer a participação popular. "Fraternida-
de e Políticas Públicas" é o tema da Cam-
panha da Fraternidade deste ano e, com 
essa iniciativa, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) oferece aos 
católicos e não católicos uma oportunida-
de de reflexão sobre a importância de par-
ticipar da construção de políticas públicas 
para um Brasil mais justo para todos. A 
Campanha da Fraternidade será lançada 
no dia 6 de março, quarta-feira de Cin-
zas, com o tema "Fraternidade e Políticas 
Públicas" e o lema "Serás libertado pelo 
direito e pela justiça (ls 1,27)". 

O QUE SÃO POLÍTICAS 
PÚBLICAS

De acordo com o texto-base, princi-
pal subsídio da campanha, "um modo de 
sermos cristãos ativos é ajudar na propo-
sição, discussão e execução de políticas 
públicas para que as pessoas possam ser 
libertadas pelo direito e pela justiça". O 
texto-base, que contou com a contribui-
ção de vários especialistas e pesquisado-
res, além de lideranças de movimentos 
e entidades sociais, foi preparado pela 
Comissão Nacional da CF, como forma 
de despertar a consciência e incentivar 
a participação de todo cidadão na cons-
trução de políticas públicas em âmbitos 
nacional, estadual e municipal. 

Seguindo o método Ver, Julgar e Agir, 
o texto contextualiza, por exemplo, o que 
é o poder público, os tipos de poder e 
os condicionantes nas políticas públicas, 
aborda o papel dos atores sociais nessas 
políticas e, ainda, aponta uma série de ini-
ciativas que ajudarão a colocar em prática 
as propostas da CF 2019. "Política Pública 
não é somente a ação do Governo, mas 
também a relação entre as instituições e 
os diversos atores, sejam individuais ou 
coletivos, envolvidos na solução de deter-
minados problemas", afirma o secretário-
geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, 
lembrando que, para criar políticas pú-
blicas, são utilizados princípios, critérios 
e procedimentos que podem resultar em 
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ações, projetos ou programas para garan-
tir ao povo os direitos e deveres previstos 
na Constituição Federal e em outras leis. 
"Políticas Públicas são as ações discuti-
das, aprovadas e programadas para que 
todos os cidadãos possam ter vida digna", 
ressalta Dom Leonardo. 

As políticas públicas devem beneficiar 
toda a população, sem excluir ninguém. 
"O Brasil é um conjunto de todos os Es-
tados brasileiros, que são merecedores 
de direitos de forma igualitária. E é justa-
mente isso que as políticas públicas obje-
tivam: dar status de cidadania a todas as 
pessoas, focalizar em grupos que preci-
sam de políticas específicas, criar ações 
que garantam direitos de participação e 
cidadania", observa Robson Sávio Rei 
Souza, coordenador do Núcleo de Estu-
dos Sociopolíticos (Nesp) da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC-MG). "Portanto, a diminuição das 
desigualdades sociais está relacionada 

com políticas públicas", completa. 
O sociólogo Félix Fernando Siriani, 

um dos colaboradores do texto-base, 
emenda: "numa sociedade marcada pe-
las desigualdades sociais, como o Brasil, 
as políticas públicas devem olhar para a 

população mais pobre, garantindo seus 
direitos e buscando uma equidade so-
cial e econômica", observa. "Enquanto 
uma parcela da população tem acesso 
à cultura, saúde e educação de qualida-
de, transporte, habitação, lazer, esporte 
e tantos outros direitos, os mais pobres 

necessitam do Estado para ter isso ga-
rantido. Portanto, é importante que as 
políticas públicas possam resolver os 
problemas e demandas coletivas dessa 
população, pois só assim teremos uma 
sociedade mais justa e fraterna." 

IGREJA, DIREITOS SOCIAIS 
E PARTICIPAÇÃO

Para Siriani, a CF de 2019 vai contri-
buir para uma reflexão sobre a importân-
cia das políticas públicas no cotidiano 
da população, auxiliar no debate sobre 
como elas influenciam o dia a dia de 

cada pessoa e, também, no processo co-
letivo da resolução dos problemas. "A CF 
também nos convida a sair do campo das 
ideias e agir, concretamente, na formu-
lação das políticas públicas, inspirando 
todo cristão a se tornar um bom cidadão. 
Assim, nos aproximamos dos valores do 
Evangelho, da vida de Jesus Cristo e dos 
ensinamentos e reflexões propostos pelo 
querido Papa Francisco", diz Siriani. 

O sociólogo lembra que as pastorais 
sociais foram pioneiras no debate so-
bre políticas públicas no Brasil. "A Igre-
ja sempre esteve presente nos debates 
políticos. Ela foi e será um importante 
ator social", comenta ele, acrescentando 
que a Igreja foi uma das protagonistas 
no processo da Constituição Federal de 
1988, conhecida como Constituição ci-
dadã, que garantiu os direitos sociais. "A 
CF 2019 vem nos recordar e ampliar a 
importância dos cristãos no debate das 
políticas públicas do Brasil e no mundo", 

CF 2019

Com base no texto bíblico (Is 1,27: “Serás libertado pelo 
direito e pela justiça”, afirma que “a política é intrínseca 

à fé e que a prática da fé também é um exercício 
político”.

Cidadania é um tema importante de educação Para o sociólogo Félix Siriani há muito que avançar no processo da participação dos brasileiros

O Brasil de contrastes com boas residências de classe média em ruas limpas e saneadas... ... próximo estão barracos, sem saneamento básico ou ruas estruturadas.
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afirma. "E nos apresenta o conceito das 
políticas públicas, para que possamos 
nos empoderar do seu processo, identi-
ficar os desafios e propor ações para que 
sejam efetivadas no país". 

Siriani observa que o Estado tem papel 
fundamental na construção das políticas 
públicas, pois é dele a função de garantir 
os direitos fundamentais da população. 
"Contudo, a complexidade social na qual 
estamos inseridos, faz com que o Esta-
do não tenha conhecimento nem recur-
sos necessários para responder a toda 
a demanda da sociedade e, portanto, 
torna-se importante o papel do cidadão 
no processo de construção das políticas 
públicas", ressalta o sociólogo. "A socie-
dade, representada por indivíduos, gru-
pos, movimentos sociais, partidos políti-
cos, instituições religiosas, organizações 

públicas e privadas, é muito importante 
nesse processo". 

Infelizmente, existem governos que 
acabam optando por excluir os cidadãos 
das tomadas de decisões e dos proces-
sos de construção das políticas públicas, 
mas, ao mesmo tempo, a Constituição 
Federal garante diferentes espaços, como 
os conselhos de direitos e, também, as 
arenas informais, que são os movimen-
tos sociais e as manifestações populares, 
onde o cidadão pode influenciar na to-
mada de decisão do Estado. E por esse 
caminho, a CF 2019 tem o objetivo de 
estimular a participação cidadã. "A cam-
panha propõe uma provocação de ex-
trema importância: onde eu, enquanto 
cristão ou cristã, estou no meio desse 
processo das políticas públicas? Estou es-
tagnado, pensando apenas no individu-

alismo, ou, assim como Jesus Cristo, me 
proponho a olhar para o meu próximo e 
buscar, por meio das políticas públicas, 
ajudá-lo a resolver os seus problemas?", 
questiona o sociólogo, ressaltando que 
cabe a cada um de nós responder essas 
questões e fazer uma verdadeira conver-
são nesse tempo quaresmal. Para ele, 
ainda precisamos avançar, e muito, no 
processo de participação dos brasileiros 
nos ciclos das políticas públicas. "A de-
mocracia brasileira ainda é muito jovem, 
e necessitamos ampliar a cultura de par-
ticipação", diz, salientando que "discutir 
e ocupar esses espaços requer romper 
com o desânimo que os diferentes casos 
de corrupção geram na população". 

AÇÕES PARA CIDADANIA
No texto-base da CF 2019, o capítulo 

"Ver" faz um estudo da realidade, pois, 
no processo de construção das políticas 
públicas, é preciso que as administrações 
definam quais os problemas mais latentes 
que afetam a população e que precisam 
de uma intervenção. Para isso, é neces-
sário contar com a participação popular. 
"Espaços como os conselhos de direitos, 
por exemplo, das crianças e dos adoles-
centes, dos idosos e da juventude, vêm 
ganhando destaques e garantindo direitos, 
mesmo com inúmeras dificuldades, e de-
monstrando que são necessários na cons-
trução das políticas públicas", esclarece 
Siriani. Ainda é possível ampliar os espa-
ços informais de conversas sobre as polí-
ticas públicas e construir, gradativamente, 
uma cultura participativa no processo de 
formulação, execução, avaliação e fiscali-
zação das políticas públicas.

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

Nas ruas catadores de recicláveis sobrevivem Nas vilas falta asfalto e o esgoto corre pelas ruas
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Anualmente a Igreja Católica no 
Brasil promove a Campanha da 
Fraternidade, que tem início no 
período quaresmal e se estende 
ao ano todo. "Fraternidade e Polí-
ticas Públicas" foi o tema escolhi-
do para a Campanha de 2019.

Políticas Públicas são as ações 
discutidas, aprovadas e programa-
das para que todos os cidadãos 
possam ter vida digna. São solu-
ções específicas para necessida-
des e problemas da sociedade. É a 
ação do Estado que busca garantir 
a segurança, a ordem. o bem-estar, 
a dignidade, por meio de ações ba-
seadas no direito e na justiça. 

Compreender melhor o papel e 
o sentido das Políticas Públicas, 
despertar a consciência e incenti-
var a participação de todo cidadão 
na construção dessas ações em 
âmbito nacional, estadual e mu-
nicipal constitui um dos objetivos 
específicos desta Campanha, bem 
como propor políticas que assegurem 
os direitos sociais aos mais frágeis e 
vulneráveis, trabalhando para que as 
Políticas Públicas eficazes de governo 
se consolidem como políticas de Esta-
do, fortalecendo , assim, a cidadania e 
o bem comum, sinais de fraternidade.

IMPORTÂNCIA DA 
REFLEXÃO SOBRE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Falar de "Políticas Públicas" não 
é falar de "política" ou de "eleições", 
mas significa se referir a um conjun-
to de ações a serem implementadas 
pelos gestores públicos, com vistas 
a promover o bem comum da socie-
dade. São, portanto, ações progra-

madas e desenvolvidas pelo Estado 
para garantir e colocar em prática di-
reitos que são previstos na Constitui-
ção Federal e em outras leis. Refletir 
sobre Políticas Públicas é importante 
para entender a maneira pela qual 
elas atingem a vida cotidiana, o que 
pode ser feito para melhor realizá-las 
e quais as possibilidades de aprimorar 
sua fiscalização.

Para nos aprofundarmos neste tema 
é preciso, primeiramente, diferenciar 
o que é "política" do que é "Política 
Pública", sobretudo pela semelhança 
que as palavras têm, o que pode ge-
rar confusões por pensarem que elas 
possuem o mesmo significado.

A palavra política vem do grego poli-
tikós, que se refere a pólis, lugar onde 
os gregos tomavam as decisões na 

busca pelo bem comum. Era o espaço 
para garantir a ordem e estabilizar a 
sociedade de maneira pacífica, sendo 
marcada pelo conjunto de interações 
e conflitos de interesses. Nesse senti-
do, pólis é a cidade, isto é, o conjunto 
das relações, das organizações que 
possibilitam a concordância. Está em 
toda parte, e não somente na ação 
do Estado, ou seja, a política está na 
arte, nas relações de trabalho, na reli-
gião, nas empresas, clubes, associa-
ções etc. 

O CONCEITO E SUA 
ABRANGÊNCIA

Entende-se que o conceito de Políti-
cas Públicas é recente, e seu entendi-
mento ainda é variado, ou seja, ainda 
está condicionado à realidade socio-

política em que está inserido e ao 
envolvimento dos diferentes atores 
sociais (Estado, Sociedade Civil e 
Movimentos Sociais) nas escolhas 
de Políticas Públicas. Elas podem 
ser relacionadas à educação, à 
saúde, aos direitos humanos, à 
assistência social, à economia, à 
zona rural, às mulheres e tantos 
outros temas e direitos.

Políticas Públicas, portanto, re-
presentam soluções para necessi-
dades e problemas da sociedade. 
Elas são a ação do Estado, que 
busca garantir a segurança e a or-
dem, por meio da garantia dos di-
reitos, e expressam, em geral, os 
principais resultados oriundos da 
presença do Estado na economia 
e na sociedade brasileira.

Podemos resumir que Política 
Pública não é somente a ação do 
governo, mas também a relação 
entre as instituições e os diver-

sos atores, sejam individuais ou co-
letivos (consumidores, empresários, 
trabalhadores, corporações, centrais 
sindicais, mídia, entidades do ter-
ceiro setor), envolvidos na solução 
de um determinado problema (por 
exemplo, programas habitacionais 
para pessoas de baixa renda, incen-
tivos fiscais, sistema de previdência, 
redistribuição da terra), e, para isso, 
utilizam alguns princípios, critérios e 
procedimentos que podem resultar 
em ações, projetos ou programas 
para garantir os direitos e deveres 
previstos na Constituição Federal e 
em outras leis.

(Extraído do Texto-Base da Campanha da Fraternidade 
2019. Edições CNBB.)

Fraternidade e políticas públicas

O capítulo "Julgar" faz uma análise e 
julgamento a partir de alguns referen-
ciais, especialmente da Palavra de Deus 
e da Doutrina Social da Igreja. Aborda, 
entre os vários itens, a justiça e o direito 
no Antigo Testamento, as ações de Jesus 
e seu Evangelho do Reino de Deus no 
Novo Testamento.

E, no capítulo "Agir", são citadas as 
atitudes que devem ser colocadas em 
prática para uma ação transformadora. A 
CF 2019 afirma que o direito e a justiça 
são condições para a liberdade (Is 1,27) 
e, assim, "reconhece que a política é in-
trínseca à fé e que a prática da fé também 
é um exercício político". 

BRASILEIROS SEM DIREITO 
E SEM JUSTIÇA

Aos 38 anos, o catador de recic1áveis, 
José Carlos Dias, não sabe o que o espe-
ra no futuro. Mas sonha com uma casa, 
onde possa descansar, quando não tiver 
mais saúde para percorrer as ruas, sob o 
sol quente, chuva e vento, à procura de 
garrafas plásticas e papelão. O paulistano 
Dias é apenas um dos milhões de cidadãos 
brasileiros que precisam ser libertados pelo 
direito e pela justiça, como lembra o lema 
da CF 2019. Brasileiros que têm direitos 
garantidos na Constituição, mas vivem 
presos, às margens de uma sociedade mar-
cada pela desigualdade social.

Dias não teve, por exemplo, direito à 
escola. Trabalhava nas roças com feijão, 
algodão, amendoim. Na Carteira de Tra-
balho, apenas um registro de seis meses, 
quando trabalhou como servente de pe-
dreiro. Ainda tenta um emprego formal 
na construção civil, mas não encontra 
vagas e, quando acha, não passa no 
exame médico devido a um acidente de 
caminhão que lhe prejudicou a coluna. 
Tem três filhos que moram em Araçatu-
ba (SP), mas é difícil enviar dinheiro para 
eles. Dias fica numa casa em que não 
tem energia elétrica. "Mas lá me abrigo 
das chuvas", diz ele. Usa latinhas com 
álcool para fazer sua comida. 

"José Carlos, você sabe o que são po-
líticas públicas?", pergunta a reportagem. 
"Ainda não sei. Nunca ouvi falar, não", 
responde ele. "E você sabe que tem di-
reitos, como todo brasileiro?" Ele respon-
de que sim. "Eu sei que tenho direitos, 
mas, às vezes, a gente não conhece ... 
Às vezes, não sabemos onde buscar a 
informação ou somos mal informados ... 
não temos estudo. Ficamos como barata 
tonta, depois que passa inseticida, sem 
saber para onde ir". Ele está tentando se 
aposentar por invalidez. "Está difícil, por-
que tem muita burocracia", diz ele.

(*) ROSANGELA BARBOZA, jornalista da Edições Paulinas
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O ambientalista era filho do 
ex-deputado federal Pau-
lo Nogueira Filho e de Re-
gina Coutinho Nogueira. 

Viúvo, ele teve falência múltipla de ór-
gãos e deixa três filhos - Paulo Nogueira 
Júnior, Luiz Antonio Nogueira e Eduardo 
Manoel Nogueira - e seis netos.

Morreu em São Paulo (SP) nesta segun-
da-feira (25), aos 96 anos. Seu irmão José 
Bonifácio Coutinho Nogueira é fundador 
da EPTV, afiliada da TV Globo.

TRAJETÓRIA
Secretário especial do Meio Ambien-

te no governo federal entre 1974 e 1986 
- função hoje equivalente à de ministro 
- ele foi responsável pela criação de es-

tações ecológicas com objetivo de valo-
rizar a preservação da natureza, segundo 
publicação feita pelo Jornal da USP, em 
2014.

Nesta universidade, Nogueira-Neto 
tornou-se bacharel em Ciências Jurídicas 
e Sociais pela Faculdade de Direito em 
1945, e depois fez o curso de História 
Natural, na Faculdade de Filosofia e Le-
tras, o qual ele concluiu em 1959. Além 
disso, foi professor emérito do Instituto 
de Biociências, onde também foi um dos 
fundadores do Departamento de Ecolo-
gia Geral.

Ele é integrante da Academia Paulis-
ta de Letras desde 1991. Trabalhou em 
pesquisas sobre o comportamento de 
abelhas indígenas sem ferrão e publicou 

livros com estudos na área, e também 
sobre a criação de animais nativos verte-
brados e viagens.

RECONHECIMENTO
Ao longo da carreira, o ambientalista 

recebeu uma série de homenagens. Entre 
os destaques está o Prêmio Paul Getty, 
láurea mundial no Campo de Conserva-
ção da Natureza, recebido com Maria 
Thereza Jorge Pádua em 1981. Além dis-
so, foi eleito duas vezes vice-presidente 
do programa "O homem e a biosfera 
(MAB)", da Unesco, e exerceu a presi-
dência dele na sessão de 1983.

A atuação conservacionista fez com 
que fosse distinguido com a Ordem de 
Rio Branco (do Brasil) e com a Comenda 

da Arca Dourada, dos Países Baixos. Já 
no ano de 1997, ele recebeu o Prêmio 
Duke of Edinburgh 1997, da WWF Inter-
nacional.

Nogueira-Neto foi ainda um dos funda-
dores da Associação dos Dirigentes Cris-
tãos de Empresa (ADCE), vice-presidente 
da WWF Brasil e atuou no Conselho Na-
cional do Meio Ambiente (Conama), no 
Conselho do Meio Ambiente (Cades) da 
Prefeitura de São Paulo, no Conselho de 
Administração da Companhia Ambiental 
do estado (Cetesb). O ambientalista tam-
bém foi vice-presidente do International 
Bee Research Association e membro do 
Advisory Group do PP-G7.

Por EPTV/G1

O Brasil 
perde o 
ambientalista 
Paulo 
Nogueira Neto 
aos 96 anos
Conservacionista respeitado por todos 
os movimentos de defesa ambiental e 
pelo governo. Biólogo, fez carreira como 
professor da USP e sua defesa ao meio 
ambiente foi reconhecida com prêmios e 
homenagens.

Paulo Nogueira Neto morreu aos 96 anos



11UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  FEVEREIRO 2019  |

MEIO AMBIENTE

No começo dos 2000, conhe-
ci em Curitiba Paulo Nogueira 
Neto, professor da USP, biólogo, 
ambientalista, empresário de alto 
coturno, um dos poucos brasilei-
ros reconhecidos internacional-
mente por seu papel em defesa 
da Natureza, do meio ambiente 
e de tudo que signifique, de fato, 
preservação ecológica.

Não posso dizer que ficamos 
amigos. Sei que ele ficou fas-
cinado pelo nosso trabalho no 
Instituto Ciência e Fé de Curiti-
ba, e escreveu um longo artigo 
no Estadão de 7 de janeiro de 
2000, sobre o Icfé. 

Transbordou em aplausos às 
linhas mestras do Instituto.

MUITO DISCRETO
Agia sem autopromoção, embo-

ra sendo um dos concessionários 
da TV Globo na Região de Cam-
pinas, SP, e homem de mil e um 
empreendimentos comerciais.

Quem não conhecia o mestre 
Nogueira Neto ficou sabendo, 
na noite de 25, terça, pelo Jornal 
Nacional – e outros noticiários 
televisivos, e também pela web, 
rádio e jornais – que o morto foi 
mesmo alguém de uma série 
especial de seres humanos.

PRIMEIRO MINISTRO
Primeiro ministro do Meio Am-

biente do país, no ano de 1973, 
então com o título de secretário na-
cional do Meio Ambiente, Nogueira 
Neto foi um ser galardoado por seus 
trabalhos em defesa da Natureza, 
com destaque para a vida das abelhas.

E pelo conjunto de sua obra-livro, 
conferências, pesquisas, recebeu o 
Prêmio Duque de Edinburgh, que lhe 
foi entregue em Londres pelo Príncipe 
Phillipe, em jantar e gala. Esse foi um 
dos prêmios de repercussão mundial 
que recebeu. Assim como, com dis-
crição, ocupou posição dirigente na 
UNESCO sobre questões ambientais.

DINHEIRO VELHO
Milionário do ponto de vista mate-

rial, de família paulista quatrocentona, 
dona de “dinheiro velho”, com múlti-
plos negócios em terras paulistanas, 
Paulo Nogueira Neto, 96, era voz aca-
tada ainda hoje, embora vivendo, hoje, 
tempos mais ou menos retirados. No 
trato interpessoal era um gentleman 
na acepção da palavra.

NOSSO ENCONTRO
Meu primeiro encontro com o pro-

fessor Paulo Nogueira ocorreu no 
ano 2000, que me foi apresentado por 
Evaristo Eduardo de Miranda, cientis-

ta, diretor da Embrapa Monitoramento 
Territorial, e também diretor do Institu-
to Ciência e Fé de Curitiba.

CIÊNCIA E FÉ
Evaristo entusiasmou o mestre No-

gueira Neto, um católico muito inte-
ressado nas questões de ciência e fé, 
e ele acedeu em falar sobre o tema 
em Curitiba.

Sua conferência, aqui, foi um enor-
me sucesso de público, num tempo em 
que ainda não contávamos com a re-
percussão da web como temos hoje.

SEM AFETAÇÕES
Passei horas, depois, jantando 

e absorvendo, num restaurante 
da Praça do Batel, a sabedoria 
daquele homem simples.

Simples, sem afetações, fui 
descobrindo que o domínio da 
língua inglesa Paulo Nogueira 
Neto conseguira com sua pre-
ceptora, uma nobre senhora in-
glesa que o ajudou a se criar.

Trata-se de um marco na vida 
dele: a preceptora, segunda 
mãe, está enterrada no mes-
mo túmulo de sua genitora, em 
Campinas, explicou para dimen-
sionar o carinho da família por 
aquela lady.

IMPROVISO 
“MILAGROSO”

Foi graças a esse domínio de 
berço da língua inglesa que No-
gueira Neto – contou-me – se li-
vrou de uma enorme saia justa, 
quando do jantar com o príncipe 
Phillip, ocasião em que recebeu 
o prêmio Duque de Edinburgh. 

Aconteceu assim: tendo, por 
descuido, deixado as folhas da-
tilografas escaparem para baixo 
da mesa, e não as podendo re-
colher (até para ser fiel ao proto-
colo), ele, com apenas uma folha 
na mão, improvisou o discurso 
de agradecimento. Para todos os 
efeitos, estava dentro do protoco-
lo, que determinava a leitura do 
speech. Foi muito aplaudido. E 
ninguém percebeu que tudo fora 
improvisado, mas à perfeição.

HOTEL SIMPLES
Em sua vinda a Curitiba, fez 

questão de ficar hospedado num 
hotel simples, estilo IBIS. Pagou todas 
as suas despesas de viagem e ainda 
fez uma doação ao ICFÉ.

UEM, APLAUSOS
Lembro-me que ele fez observa-

ções sobre a qualidade de universida-
des brasileiras. Para ele, uma nota 10, 
com louvor, merecia a UEM, a Univer-
sidade Estadual de Maringá.

(*) AROLDO MURÁ G.HAYGERT, jornalista, presidente 
do Instituto Ciência e Fé de Curitiba

Assim descobri o naturalista e 
empreendedor Paulo Nogueira Neto...
Aroldo Murá G. Haygert (*)

O artigo que Nogueira escreveu sobre o ICFÉ (remetido pelo Hélio)
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MÍDIA

Bolsonaro não gosta da im-
prensa. Acredita, equivoca-
damente, que as redes sociais 
são a bola da vez. Não per-

cebe que agenda pública continua sendo 
determinada pelas empresas jornalísticas 
tradicionais. O que você conversa com 
os amigos, goste ou não, foi sussurrado 
por uma pauta de jornal. As redes sociais 
reverberam, multiplicam. Mas o pontapé 
inicial é dado por um repórter. Bolsonaro 
precisa conversar com a mídia. As críti-
cas aos governantes, mesmo injustas, fa-
zem parte do jogo. Não é possível recriar 
uma versão indesejável do “nós contra 
eles”. Não é bom para o País.

Mas a imprensa, reconheçamos, está 
uma arara com o estilo agressivo do pre-
sidente, sobretudo dos seus filhos. Por 
isso tem sido exagerada e superficial no 
seu olhar crítico a um governo que está 
dando os primeiros passos. Um governo 
só pode ser avaliado depois que se cons-
tate se as coisas melhoraram ou pioraram 
em consequência das decisões que pôs 
em prática. É necessário superar o clima 
de briga de adolescentes e encontrar o 
ponto de equilíbrio: respeito e indepen-
dência.

Governo e imprensa não podem ter 
uma relação promíscua. É salutar certa 
tensão entre as instituições. Mas preci-
sam conversar. São peças essenciais da 
estrutura democrática. Espero que Bolso-
naro desça do palanque e assuma o pa-
pel de presidente de todos os brasileiros. 
Espero, também, que nós, jornalistas, de-
ponhamos as armas da militância e faça-
mos jornalismo.

CREDIBILIDADE
Jornalismo é a busca do essencial, sem 

adereços, adjetivos ou adornos. O jorna-
lismo transformador é substantivo. Sua 
força não está na militância ideológica 
ou partidária, mas no vigor persuasivo 

da verdade factual e na integridade da 
sua opinião. A credibilidade não é fruto 
de um momento. É o somatório de uma 
longa e transparente coerência.

A ferramenta de trabalho dos jornalis-
tas é a curiosidade. A dúvida. A interro-
gação. Há um ceticismo ético, base da 
boa reportagem investigativa. É a saudá-
vel desconfiança que se alimenta de uma 
paixão: o desejo dominante de descobrir 
e contar a verdade.

Outra coisa, bem diferente, é o jorna-
lismo de suspeita. O profissional suspi-
caz não tem “olhos de ver”. Não admi-
te que possam existir decência, retidão, 
bondade. Tudo passa por um crivo ne-
gativo que se traduz numa incapacidade 
crescente de elogiar o que deu certo. O 
jornalista não deve ser ingênuo. Mas não 
precisa ser cínico. Basta ser honrado, tra-
balhador, independente.

CINISMO
A fórmula de um bom jornal reclama 

uma balanceada combinação de con-
vicção e dúvida. A candura, num país 
marcado pela tradição da impunidade, 
acaba sendo um desserviço à sociedade. 
Essa atitude, contudo, não se confunde 
com o cinismo de quem sabe “o preço 
de cada coisa e o valor de coisa alguma”. 
O repórter, observador diário da corrup-
ção e da miséria moral, não pode deixar 
que a alma envelheça. Convém renovar 
a rebeldia sonhadora do começo da car-
reira. Todos os dias. O coração do repór-
ter deve pulsar em cada matéria.

Alguns desvios podem comprometer 
o resultado final do trabalho. A preci-
pitação é um vírus que ameaça a qua-
lidade informativa. Repórteres carentes 
de informação especializada e de do-
cumentação apropriada ficam reféns da 
fonte. Sobra declaração, mas falta apu-
ração rigorosa. O poder público tem no-
tável capacidade de pautar jornais. Fon-

te de governo é importante, mas não é a 
única. O jornalismo de registro, pobre e 
simplificador, repercute o Brasil oficial, 
mas oculta a verdadeira dimensão do 
País real. Muitas pautas estão quicando 
na nossa frente. Muitas histórias inte-
ressantes estão para ser contadas. Pre-
cisamos fugir do show político e fazer 
a opção pela informação que realmente 
conta. Só assim, com didatismo e equi-
líbrio, conseguiremos separar a notícia 
do lixo declaratório.

CULTO À FRIVOLIDADE
O culto à frivolidade e a submissão 

à ditadura dos modismos estão na outra 
ponta do problema. Vivemos sob o domí-
nio do politicamente correto. E o dogma 
do politicamente correto não deixa saí-
da: de um lado, só há vilões; de outro, só 
se captam perfis de mocinhos. E sabemos 
que não é assim. A vida tem matizes. O 
verdadeiro jornalismo não busca apenas 
argumentos que reforcem a bola da vez, 
mas também, com a mesma vontade, os 
argumentos opostos. Estamos carentes 
de informação e faltos da boa dialética. 
Sente-se o leitor conduzido pela força de 
nossas idiossincrasias.

Registremos, ademais, os perigos do 
jornalismo de dossiê. Os riscos de ins-
trumentalização da imprensa são evi-
dentes. Por isso é preciso revalorizar, 
e muito, as clássicas perguntas que de-
vem ser feitas a qualquer repórter que 
cumpre pauta investigativa: checou? 
Tem provas? A quem interessa essa in-

formação? Trata-se de eficiente terapia 
no combate ao vírus da leviandade.

MENOS FOFOCA
O esforço de isenção, no entanto, não se 

confunde com a omissão. O leitor espera 
uma imprensa combativa, disposta a exer-
cer o seu intransferível dever de denúncia. 
Menos registro e mais apuração. Menos 
fofoca e mais seriedade. Menos espetáculo 
de marketing político e mais consistência.

Finalmente, precisamos ter transpa-
rência no reconhecimento de nossos 
equívocos. Uma imprensa ética sabe re-
conhecer os seus erros. As palavras po-
dem informar corretamente, denunciar 
situações injustas, cobrar soluções. Mas 
podem também esquartejar reputações, 
destruir patrimônios, desinformar. Con-
fessar um erro de português ou uma tro-
ca de legendas é fácil. Porém admitir a 
prática de atitudes de prejulgamento, de 
manipulação informativa ou de levian-
dade noticiosa exige coragem moral. Re-
conhecer o erro, limpa e abertamente, é 
o pré-requisito da qualidade e, por isso, 
um dos alicerces da credibilidade.

A força de uma publicação não é fruto 
do acaso. É uma conquista diária. A cre-
dibilidade não combina com a levianda-
de. Só há uma receita duradoura: ética, 
profissionalismo e talento. O leitor, cada 
vez mais crítico e exigente, quer notícia. 
Quer informação substantiva.

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

A imprensa e 
Bolsonaro
É necessário superar o clima de briga de adolescentes e 
achar o ponto de equilíbrio

Carlos Alberto Di Franco (*)

Jair Bolsonaro e a imprensa (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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Instituições de Ensino: PUC-PR, em todos os campi; UFPR, Departamento de 
Genética; Universidade Positivo; UNIFAE; Studium Theologicum; Faculdades 
Espírita; Faculdades do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO); 
Faculdade Evangélica do Paraná, curso de Teologia; Universidade Tuiuti; 
Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio Bagozzi, Curso de Filosofia dos 
Padres Xaverianos; FAVI e Ichthys Instituto de Psicologia e Religião, cursos de 
Pós-graduação Psicologia e Religião e Psicologia Analítica e Religião Oriental 
e Ocidental; Faculdades ESEI (prof. Eliseu); Faculdades Santa Cruz (Letras); EBS 
- Business School; Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).

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

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

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

No Brasil é grande a preocupação com a crase, mas 
poucas pessoas se dão conta de que conhecer bem o 
artigo é imprescindível para se fazer bom uso do acento 
indicativo de crase. O artigo é a palavra que introduz o 
substantivo, indicando-lhe o gênero (masculino/femini-
no) e o número (singular/plural).

O artigo definido – o, a, os, as – individualiza, de-
termina o substantivo de modo particular e preciso. De-
signa um ser já conhecido do leitor ou ouvinte. Exem-
plos:

O violino está desafinado. [referência a um instru-
mento específico, seja o meu ou o seu, enfim aquele já 
mencionado]

A lâmpada queimou. [a apontada ou a única no lo-
cal]

Falei com os meninos. [meninos já conhecidos do 
falante]

Vimos as estrelas no telescópio. [as estrelas de que 
falávamos antes]

O artigo definido também é empregado para indicar 
a espécie inteira; isto é, usa-se o singular com referên-
cia à pluralidade dos seres:

O homem é mortal.  [ = todos os homens]
A acerola contém grande quantidade de vitamina C.
Dizem que o brasileiro é cordial.

O artigo indefinido – um, uma, uns, umas – deter-
mina o substantivo de modo impreciso, indicando que 
se trata de simples representante de uma dada espécie. 

Designa um ser ao qual não se fez menção anterior. 
Exemplos:

Um violino está desafinado. [um dentre os vários da 
orquestra]

Uma lâmpada queimou. [uma das diversas existentes 
no local]

Falei com um menino. [não é particularizado]
Vimos uma estrela no telescópio. [uma representante 

da espécie]
Marcos deve ter uns quarenta anos. [aproximação]

Por questão de estilo, evita-se a utilização frequente 
de um, uma. O abuso do artigo indefinido torna a fra-
se pesada e deselegante. Observe nos períodos abaixo 
como certos artigos são desnecessários:

A menina ganhou (uns) lindos brinquedos.
Recebemos do interior de São Paulo (uns) pêssegos 

maravilhosos.
O funcionário está respondendo a (um) processo por 

malversação de dinheiro.
“Sou muito feliz por ter (uns) pais como vocês”, es-

creveu a criança.
Ter (uma) boa saúde é fundamental.
Colocar um coração de (um) babuíno em um recém-

nascido foi (um) ato tão ousado quanto atravessar o 
Atlântico a nado.

É mais elegante deixar fora o artigo indefinido an-
tes de pronome de sentido indefinido, como "tal, certo, 
outro":

Vi Laura em (uma) tal consternação que achei me-
lhor ficar quieto.

Encontrei (uma) certa resistência quando sugeri que 
discutíssemos o assunto em (uma) outra ocasião. 

Acabei não mencionando (um) outro caso interes-
sante.

Em alguns casos nem o pronome indefinido é neces-
sário:

A neve e o vento glacial alteraram a paisagem euro-
peia e não pouparam país.

Está certa a ausência do artigo, pois significa que ne-
nhum país (da Europa) foi poupado no pior inverno dos 
últimos anos. É importante notar que a indefinição se 
faz mentalmente – não é preciso constar explicitamen-
te o artigo ou o pronome indefinido. Caso a reporta-
gem estivesse se referindo só à Inglaterra ou à Suécia, 
por exemplo, o redator teria escrito “não pouparam o 
país”.

Entretanto, o artigo indefinido é usado como reforço 
em expressões exclamativas:

Foi uma alegria te ver. O desfile foi um horror!

(*) 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)

Usos e não usos do artigo 
definido e indefinido (1)
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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 Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
Curitiba - (41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

A CIÊNCIA DESCOBRE DEUS
Ariel A. Roth

Será que um Designer criou nosso universo, ou ele 
evoluiu de maneira espontânea? Pode a ciência 
ser objetiva e, ao mesmo tempo, admitir a possibi-
lidade de que Deus existe? Isso faz diferença? Em 
face de tanta evidência que parece exigir um Deus 
para explicar o que vemos na natureza, por que 
a comunidade científica permanece em silêncio 
sobre o Criador? Deus existe? Essa pergunta não 
vai simplesmente desaparecer, e a própria ciência 
está oferecendo a resposta.
Páginas: 272
Preço referência: R$ 57,90

VIDA SEM LIMITES
Clifford Goldstein

Você viveria de forma diferente se soubesse que 
a realidade que vemos não é tudo? E se tivesse 
certeza de que não está na jornada da vida por 
acaso, mas por uma razão especial? Se soubesse 
que, além desta existência, algo maravilhoso está 
esperando por você, procuraria se preparar para 
uma vida mais plena, uma vida sem limites? Vida 
Sem Limites vai conduzi-lo numa jornada surpreen-
dente, que você jamais imaginou.
Páginas: 144
Preço referência: R$ 37,80

POLÍTICAS PÚBLICAS E SUA URGÊNCIA
Campanha da Fraternidade 2019
Revista Diálogo, Jan/Mar 2019

A revista aborda a Campanha da Fraternidade 
2019 e buscar explicar o que são Políticas Públi-
cas, destacando as que transitam no âmbito da 
educação e comunicação. Como Política, entende-
se em “governar, administrar ou dirigir instituições 
públicas na promoção do bem comum, passando 
pela arte de conciliar interesses”, organizar a socie-
dade, é mencionado no editorial da revista.
Páginas: 68
Preço de capa: R$ 15,00

FRATERNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS
Campanha da Fraternidade 2019
Revista Família Cristã, Fev.2019

Este ano, o tema escolhido pela CNBB é um grito 
de alerta contra a desigualdade e as injustiças so-
ciais no Brasil. Na revista algumas dicas de como 
podemos fazer a nossa parte para corrigir essas 
injustiças arraigadas na nossa cultura e tradição, 
participando da campanha.
Páginas: 76
Preço de capa: R$ 11,00

A COMPAIXÃO DE MARIA
Setenário das Dores de Nossa Senhora
Dom Geovane Luís da Silva

São poucos os textos do Novo Testamento que 
falam da presença e atuação de Maria na obra re-
dentora da humanidade, mas isso não significa que 
a sua presença seja algo acidental ou acessório. 
Sem ela, o Evangelho perde a sua concretude.
Páginas: 93
Preço Referência: R$ 9,00

Ó VIRGEM PIEDOSA
Sete dias em oração
João Paulo Bedor

Contemplar as dores de Maria significa entender as 
dores de seu Filho. Maria não é figura secundária 
na vida de Jesus; ela está unida a ele pelo amor 
e pela vida; está ligada a ele pela graça, ele que, 
por meio dela, se tornou a salvação para o mundo. 
Mas o mundo vem se esquecendo de Jesus. De 
maneira especial, é importante rezar pela conver-
são das pessoas e ajudá-las a acompanhar esse 
amor maternal.
Páginas: 64
Preço referência: R$ 5,00

PSICOTERAPIA PARA TODOS
Viktor E. Frankl

Este livro apresenta, em linguagem acessível à 
generalidade das pessoas, conteúdos de grande 
complexidade e abrangência, como os problemas 
fundamentais da psiquiatria e da psicoterapia. O 
autor defende que é viável comunicar com clareza 
reflexões profundas e temas de difícil compreensão 
sem socorrer-se de trivialidades de linguagem com 
vistas a um falso populismo.
Páginas: 192
Preço referência: R$ R$ 35,00

VIDA E ETERNIDADE NAS GRANDES 
RELIGIÕES
Julien Ries

A morte é provavelmente a mais instigante e desa-
fiadora experiência pela qual o ser humano passa. 
O impacto de ver a morte de alguém próximo é tal 
que os filósofos formulam suas teorias e as religi-
ões elaboram seus ritos e entendimentos daquilo 
que acontece após a morte. O ser humano toma os 
ensinamentos religiosos como parâmetros para a 
sua própria vida.
Páginas: 408
Preço referência: R$ 99,00
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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, 
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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

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

Tema: BENS E ESPAÇOS PÚBLICOS
Revista Diálogo, Out/Dez 2018

A coisa pública é bem de todos e para todos. Quem vandaliza, 
ou se apropria de bens públicos não entendeu a finalidade co-
letiva desses bens. Bens públicos são públicos, são para todos 
como coletividade. É preciso que aprendamos a conviver e isso 
exige das pessoas compromissos éticos.
Páginas: 68
Preço de capa: R$ 15,00
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