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EDUCAÇÃO 
DOMICILIAR

Com o nível educacional brasileiro 
merecendo um “Lava Jato”, é possível ter 

educação domiciliar eficiente?
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Participando dia desses de 
um café da manhã pa-
trocinado pelo Instituto 
Ciência e Fé, sob coor-

denação do jornalista Aroldo Murá, 
nosso querido “professor”, junta-
mente com outros integrantes do 
Instituto, discutíamos as prováveis 
causas do massacre de Suzano, cha-
mando atenção para a sincronicida-
de do outra ataque às mesquitas na 
Nova Zelândia. Coincidência? Lon-
ge disso. Planejamento minucioso 
de cada ação pelos seus mentores e 
executores, para nutrirem seus egos, 
virando “celebridades” onde lhes 
convinha, redes sociais.

Longe do que muitos de nós ima-
ginávamos, eu pelo menos, existe 
um submundo virtual que lhes dá 
guarida e lhes estimula à esse tipo 
de ação, garantindo-lhes a replica-
gem de suas postagens bárbaras.

Incompreendidos pela socieda-
de, marginalizados por ela, etc..., 
são suas ladainhas na tentativa de 
justificar seus atos de selvageria.

A necessidade de autoafirmação 
para tentar completar um pouco do 
vazio de suas existências, tornam-os 
verdadeiros zumbis, vagando por 
esse submundo virtual.

Obviamente que a discussão tem 
que ser muito mais ampla, pois é, 
indiscutível, o beneficio que a web 

trouxe para todos nós, desde sua or-
ganização em 1989, com a criação 
do w.w.w.

Participação política mais ativa, 
compartilhamento dos avanços da ci-
ência, comunicação imediata de fatos 
relevantes, enfim, benefícios inimagi-
náveis que se revelaram ao longo das 
últimas 3 décadas. Mas, como em 
tudo, o homem consegue através de 
seus desvios patológicos, carências 
afetivas e fraquezas morais, deturpar 
um ambiente que poderia ser, única e 
exclusivamente para o bem.

A sociedade organizada e suas 

diversas vertentes deverão discutir 
providências práticas, que melho-
rem o uso dessa ferramenta mara-
vilhosa, preservando sua essência, 
mas dando-lhe contornos de um me-
lhor controle sob diversos aspectos, 
ou, corre o risco, de tornar-se refém 
de seu próprio desenvolvimento 
tecnológico, conhecendo seu ápice 
para logo em seguida acompanhar 
sua decadência.

(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e 
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Pre-
venção e Tratamento do Stress, é um dos diretores 
do Instituto Ciência e Fé.
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

COMPORTAMENTO

Edmilson Fabbri (*)

“LAVA JATO” PARA EDUCAÇÃO
Para o cientista José Goldemberg, que já foi 

ministro da Educação, o Brasil precisa de uma 
“Lava Jato” na Educação, urgente. Não se tra-
ta propriamente de corrupção, mas de gestão. 
Não é discutindo filosofias ou ideologias. Agora, 
antes de resolver esses problemas antigos, vem 
a proposta da educação domiciliar. O professor 
Marcelo Silva de Souza Ribeiro, que faz parte do 
programa de Mestrado em Formação Docente da 
Universidade de Pernambuco, prevê o fracasso 
nesta proposta. Esse é um dos assuntos deste 
número.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

Antonio Celso Mendes (*)

O apelo de CRISTO em sua 
oração ao PAI NOSSO, 
invocando a vinda de 
Seu Reino, em cumpri-

mento a Sua Vontade, faz uso de pará-
bolas para explicar a natureza de Seu 
paraíso (Mt, 13). A intenção é realçar 
os aspectos milagrosos que circundam 
a criação, mas principalmente alterar 
as condições naturais com que estamos 
acostumados a sentir a eclosão das 
coisas e dos aconte-
cimentos, antes de 
uma forma objetiva, 
natural e indepen-
dente de nós.

Assim, o REINO é 
uma vivência virtu-
al, bastando apenas 
que saibamos acolher as suas caracte-
rísticas transformadoras e radicais de 
nossa realidade, cuja obtenção é uma 
graça eterna em nossas existências. É 
uma nova visão do céu e da terra, um 
despertar à magia de uma nova rea-
lidade. Dessa forma, convém elencar 
algumas daquelas características do 
reino divino, inspiradas no testemu-
nho vivo do Salvador:

REINO DIVINO
Em primeiro lugar, o reino consiste na 

presença permanente do Pai na vida de 
cada um, em todos os momentos, a ilu-
minar nossa consciência e nossos atos. 
Esta presença é real, sentida no mais ín-
timo de cada coração, evitando sempre 
qualquer deslize pela presença do mal. 
A oração permanente mantém viva essa 
presença.

Em segundo lugar, para sentir a nova 
realidade, precisamos 
superar a consciência 
do tempo, passando a 
desconhecer os seus 
momentos, tornando-
se então puro fluir de 
instantes, sem come-
ço nem fim. São nos-

sos sentidos externos que ressaltam o pas-
sado, o presente e o futuro, mas no Reino 
Divino não há mais sensação temporal, 
sendo substituído por um fluir constante 
de algo atual que não se esgota.

Em terceiro lugar, anular a realidade 
do mal, concebido agora como provação 
aleatória de consequências históricas ou 
imprevisíveis que sofremos no corpo físico 
ou na consciência, passando então a con-

Visões do 
Reino Divino

siderá-los não danosos, mesmo que sejam 
uma hecatombe ou a morte física, como 
no exemplo de JÓ, no Antigo Testamento.

MORADA DE DEUS
Em quarto lugar, considerar o am-

biente externo como morada de Deus, 
a manifestação de um Universo que não 
tem em si mesmo as razões de sua exis-
tência, mas que mantém a presença de 
uma espiritualidade ínsita em todas as 
suas dimensões, em especial pelo sur-
gimento da energia, a eclosão da vida 
e de nosso ser, dotado de autonomia e 
liberdade. Isto não é nenhuma forma de 
panteísmo, mas sim a percepção mística 
e espontânea da imanência e transcen-
dência divina.

Em quinto lugar, o reino proposto por 
Cristo é um reino de amor caridoso, des-
prendido e humilde, como testemunha-
ram todos os grandes santos que o viven-

ciaram, bem como as pessoas santas que 
continuamente rezam e esperam pela 
sua eclosão: Deus é espírito e amor. 

Dessa forma, as transformações pro-
postas pelo novo reino significam uma 
radical postura diante de tudo, agora cen-
trada exclusivamente na convivência com 
o sagrado, cujas consequências se darão 
em todos os sentidos, mas especialmente 
no campo social, transformando-o radi-
calmente, pelo império do bem no cora-
ção da maioria das pessoas. Participar do 
reino é manifestar alegria, numa saudável 
integração com a comunidade, pelo aban-
dono da ganância e da usura, a partir da 
fé, da esperança e da caridade: Senhor! 
Que venha a nós o Vosso Reino!! 

(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em 
Direito pela UFPR, é professor do curso de Direito da PUC-
PR 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

É uma nova visão do céu 
e da terra, um despertar 

à magia de uma nova 
realidade.
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AMAzÔNIA

Evaristo de Miranda (*)

As eleições presidenciais tam-
bém trouxeram debates e 
polêmicas sobre ocupação 
e preservação da Amazônia. 

Visões alarmistas denunciaram a iminen-
te devastação florestal, o abandono das 
políticas de conservação e a agropecuá-
ria como vetor de devastação. Até o The 

Economist vaticinou sobre o tema. E até 
Vaticano organiza este ano um sínodo 
especial sobre a Amazônia. Quem se 
preocupa com a Amazônia? O que seria 
preocupante na região? O destino da flo-
resta equatorial? Qual a situação efetiva 
da proteção e da preservação da vegeta-
ção nativa no bioma Amazônia? Qual o 

papel das políticas públicas na manuten-
ção das florestas? Qual a parte do mundo 
rural na preservação? Pesquisa recente 
da Embrapa traz algumas respostas.

A PROTEÇÃO DA 
VEGETAÇÃO NATIVA

No Brasil, o bioma Amazônia ocu-

Um bioma ameaçado?
O desafio não é criar mais 
áreas de conservação, 
mas, sim, fazer cumprir 
o Código Florestal e 
garantir a gestão das áreas 
já atribuídas, públicas 
e privadas. E encontrar 
meios de cobrar dos 
beneficiários, urbe et orbi, 
pelos serviços ambientais 
da preservação da nossa 
Amazônia. Manter a 
integridade desse imenso 
patrimônio natural, 
sobretudo face a atividades 
ilegais e pretensões de 
redução da soberania 
nacional na região, exige 
mais recursos e menos 
alarme.

As ferramentas para defender o bioma da Amazônnia já existem. Falta exigir o cumprimento das leis de preservação ambiental.
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SESC E SENAC:
CUIDANDO DE VOCÊ E DO PARANÁ. 

A cidadania e a educação profissional têm um papel 
muito importante: mudar a vida das pessoas.

Junte-se a nós, porque este trabalho não pode parar.

#IMPORTASIM 

pa cerca de 4,2 milhões de quilômetros 
quadrados, praticamente a metade do 
país (49,4%). Ele engloba Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 
além de parte do Mato Grosso, Mara-
nhão e Tocantins.

As Unidades de Conservação de Pro-
teção Integral, como Estações Ecológicas 
e Parques Nacionais, são 204 no bioma 
Amazônia e totalizam uma área superior 
a 76 milhões de hectares. Elas recobrem 
18% do bioma, excluem a presença hu-
mana e não admitem qualquer atividade 
produtiva. Reservas Extrativistas (Resex) 
e de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 
não fazem parte desse conjunto de pro-
teção integral.

Também há 330 Terras Indígenas le-
galmente atribuídas no bioma Amazô-
nia, sob a gestão da FUNAI. Elas tota-
lizam quase 107 milhões de hectares e 
recobrem 25,4% do bioma.

Existem sobreposições entre as 534 
áreas atribuídas a meio ambiente e po-
vos indígenas. Descontadas as sobrepo-
sições, elas totalizam 171,5 milhões de 
hectares de áreas protegidas e 40,8% do 
bioma.

As áreas militares, cadastradas com 
florestas nacionais, totalizam cerca de 
2,7 milhões de hectares e 0,6% do bioma 
Amazônia. No total, unidades de conser-
vação integral, terras indígenas e áreas 
militares protegem hoje 174,2 milhões 
de hectares ou 41,4% do bioma.

A PRESERVAÇÃO DA 
VEGETAÇÃO NATIVA

Até o advento do Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR), a contribuição dos 
agricultores, pecuaristas e extrativistas 
à preservação ambiental na Amazônia 
era subestimada e pouco conhecida. 
Criado e exigido pelo Código Florestal 
(Lei 12.651/12), esse registro eletrônico 
obrigatório tornou-se um relevante ins-
trumento de planejamento agrícola e so-
cioambiental.

No bioma Amazônia, registraram-se 
no CAR quase 500.000 imóveis rurais, 
incluindo Resex e RDS. A Embrapa Ter-
ritorial analisou esse bigdata geocodi-
ficado. E mapeou com detalhe a área 
dedicada à preservação da vegetação 
nativa em terras extrativistas e de agro-
pecuária, em cada imóvel rural, muni-
cípio, microrregião, estado e no bioma 
(https://www.embrapa.br/car). Uma 
área total de 103,1 milhões de hectares 
está dedicada à preservação da vegeta-
ção nativa pelo mundo rural. Isso cor-
responde a 24,6% do bioma Amazônia 
e a 64% da área dos imóveis. Ou seja, o 
mundo rural preserva, em meio às suas 
atividades produtivas, um quarto do 
bioma Amazônia e dois terços de seus 
imóveis.

UM BIOMA PROTEGIDO E 
PRESERVADO

Em resumo: as 534 áreas de proteção 
mais estrita (unidades de conservação in-
tegral e terras indígenas) totalizam 171,5 
milhões de hectares e alcançam 40,8% 
do bioma Amazônia. Com as áreas mili-
tares essa porcentagem chega a 41,4%. 
Em quase 500.000 imóveis rurais regis-
trados no CAR, as áreas de-
dicadas à preservação da 
vegetação nativa totalizam 
103,1 milhões de hectares 
ou 24,6% do bioma.

O total de áreas legal-
mente protegidas e preser-
vadas, devida e detalha-
damente mapeadas, é de 
277,3 milhões de hectares, 
66,1% ou dois terços da 
Amazônia. Para o mundo 
rural e para os órgãos go-
vernamentais, isso implica 
num grande custo operacio-
nal e patrimonial, ainda por 
calcular.

Sem descontar áreas ur-
banas e de mineração, cuja 
dimensão é muito pequena 
em relação ao total da re-
gião, existem ainda cerca 
de 83,8 milhões de hectares 
passíveis de ocupação no 
bioma Amazônia. Em sua 
maioria, são áreas inundá-
veis, superfícies hídricas do 
rio Amazonas e terras pou-
co propícias ao extrativismo 
e à agropecuária, sem aces-
so logístico. Em boa parte, 

trata-se de terras devolutas.

O REAL DESAFIO
Mesmo diante da hipótese muito pou-

co provável de uma futura ocupação 
integral dessas áreas pelo mundo rural, 
o Código Florestal já impõe o limite de 
20% para uso e exploração (desmata-
mento legal). A área de reserva legal pre-

vista para a vegetação nativa é de 80%. 
Assim, cerca de adicionais 67 milhões de 
hectares, ou 16% da região, já estão pre-
via e legalmente destinados à preserva-
ção, por exigência do Código Florestal.

O país já abriu mão de explorar e usar 
82% do bioma Amazônia, com todas 
essas áreas legalmente destinadas à pro-
teção e à preservação da vegetação nati-
va. Uma área maior do que a Índia! Esse 
fato precisa ser melhor conhecido e re-
conhecido. Qual país de mundo dedica 
3,5 milhões de quilômetros quadrados à 
preservação? Tente alguém propor essa 
área em preservação aos Estados Unidos, 
Canadá, Rússia ou China. A proteção 
ambiental da Amazônia é um exemplo 
sem equivalente no planeta, em valores 
absolutos e relativos, como atestam do-
cumentos internacionais (IUCN, 2016. 
Protected Planet Reports).

O desafio não é criar mais áreas de 
conservação, mas, sim, fazer cumprir o 
Código Florestal e garantir a gestão das 
áreas já atribuídas, públicas e privadas. E 
encontrar meios de cobrar dos beneficiá-
rios, urbe et orbi, pelos serviços ambien-
tais da preservação da nossa Amazônia. 
Manter a integridade desse imenso patri-
mônio natural, sobretudo face a ativida-
des ilegais e pretensões de redução da 
soberania nacional na região, exige mais 
recursos e menos alarme.

(*) EVARISTO DE MIRANDA, Doutor em ecologia, chefe-
geral da Embrapa Territorial

A preservação, hoje, atinge mais de 80% da Amazônia, se forem somadas as reservas legais, 
parques de preservação e terras indígenas.
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Uma lava jato para a 
educação?
É na gestão que está o problema, não na busca de culpados ou em discussões 
filosóficas...

JOSÉ GOLDEMBERG (*)

Uma das mais surpreenden-
tes propostas de membros 
do novo governo da Re-
pública é a de começar a 

enfrentar os notórios problemas da edu-
cação no País por meio de uma investi-
gação do tipo da Lava Jato. Essa inves-
tigação, graças à coragem e firmeza do 
então juiz Sergio Moro, teve sucesso em 
identificar a corrupção na administração 

pública e em estatais – principalmente 
na Petrobrás –, que teve sérias consequ-
ências no desempenho dessas empresas.

Contudo atribuir à corrupção todos os 
males da República e a profunda reces-
são econômica que o País atravessou é 
um exagero. O que provocou a crise foi 
a adoção de políticas equivocadas e de-
magógicas, que causaram danos às em-
presas públicas e ao País muito maiores 

do que as comissões cobradas por cor-
ruptos para enriquecimento pessoal ou 
para alimentar campanhas políticas.

ESTUDANTES 
DESPREPARADOS

Um exemplo na área de educação é o 
programa Ciência Sem Fronteiras, do go-
verno Dilma, em que foram gastos mais 
de R$ 10 bilhões enviando ao exterior 
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milhares de estudantes despreparados e 
pagando às universidades estrangeiras 
elevadas taxas de inscrição. Esse progra-
ma ignorou o profícuo trabalho que o 
CNPq e a Capes fazem há muitos anos 
no envio de estudantes de pós-gradu-
ação e pesquisadores ao exterior. Não 
houve corrupção no programa, ao que se 
saiba, mas ele provocou sérios prejuízos 
desvirtuando o Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico, 
que afetou todas as atividades de pesqui-
sa no País.

É por essa razão que tentar melhorar a 
educação brasileira procurando “culpa-
dos” pelos problemas que enfrenta tem 
um caráter policialesco primário que 
pode produzir manchetes nos jornais, 
mas não vai resolvê-los.

Não há grandes obras que interessem 
aos empreiteiros no Ministério da Edu-
cação, que gasta mais de 90% dos seus 
recursos com salários, a maior parte nas 
universidades federais. O Ministério da 
Educação é, na prática, um “ministério 
das universidades”, tendo abandona-
do, na prática, o ensino fundamental 
e o médio, que são de responsabilida-
de dos municípios e dos Estados, mas 
que não conseguem fazê-lo de maneira 
adequada.

RECURSOS DE R$ 500 
BILHÕES 

Atualmente, mais de 25% dos recur-
sos da União, dos Estados e municípios 
são, por dispositivo constitucional, des-
tinados à educação em todos os níveis 
(pré-escola, ensino fundamental, médio 
e superior). Esses recursos são vultosos, 
cerca de R$ 500 bilhões por ano, e au-
mentaram substancialmente desde o ano 
2000. Representam cerca de 5% do pro-
duto bruto nacional, o que é igual ou até 
mais do que a fração que os outros paí-
ses colocam em educação, mas, eviden-
temente, não resolveram os problemas: 
apenas cerca de metade dos jovens que 
ingressam no ensino fundamental aos 
7 anos chega ao ensino médio aos 15 
anos; destes apenas 60% chegam ao fim 
do ciclo aos 18 anos.

A baixa renda das famílias brasileiras 
obriga muitos jovens a abandonarem 
a escola para trabalhar. Este é um ver-
dadeiro genocídio aplicado aos jovens 
do nosso país. Os problemas do ensino 
fundamental refletem-se no acesso às 
universidades públicas. A maioria tem 
de ir para universidades privadas, que 
cobram altas mensalidades. É isso que 
dá origem aos problemas com cotas e 
toda uma falsa discussão sobre equida-
de social no País.

A quase totalidade dos recursos é 
gasta com pessoal, mas o salário mé-
dio mensal dos professores do ensino 

fundamental e do médio é cerca da me-
tade do que ganham profissionais em 
funções comparáveis em outras ativi-
dades. Não é de surpreender, portanto, 
que a carreira docente nesses níveis não 
seja atrativa do ponto de vista salarial. 
Isso tem consequências sérias, porque 
levou ao desprestígio da profissão de 
professor, que foi elevada no passado, 
quando o sistema educacional era mui-
to menor.

COMO MELHORAR?
O que fazer, então, em curto prazo 

para melhorar a educação fundamental 

com os orçamentos limitados dos Estados 
e municípios, já que dificilmente eles po-
derão aumentar a não ser retirando re-
cursos de outras áreas também carentes, 
como saúde e segurança?

Só a racionalização no uso dos recur-
sos e a melhoria das condições da eco-
nomia poderiam fazê-lo.

Apenas para dar um exemplo, no Es-
tado de São Paulo a evolução demográ-
fica mostra que seria possível aumentar 
o número de alunos por sala de aula. O 
número de jovens que frequenta a esco-
la fundamental no Estado caiu à metade, 
de 3,8 milhões para 1,9 milhões, do ano 

2000 para 2017, mas o número de pro-
fessores manteve-se praticamente o mes-
mo. Além disso, muitos se encontram em 
licença médica ou fora das salas de aula, 
nas áreas administrativas da secretaria, 
que é uma forma de melhorar sua situa-
ção salarial o que não beneficia o apren-
dizado dos alunos.

MEDINDO DESEMPENHO
Aumento salarial geral para os profes-

sores, que é a reivindicação permanente 
dos sindicatos, só pode dar resultados 
positivos na melhoria do ensino se for 
associado ao desempenho dos professo-
res. Experiências em outros países onde 
apenas os salários dos professores foram 
aumentados significativamente não me-
lhoraram o aprendizado.

Medir esse desempenho é tarefa com-
plexa, como experiências prévias em ou-
tros países indicam. Existe, porém, uma 
variedade de instrumentos para fazê-lo, 
como a observação da qualidade das au-
las, entrevistas pessoais, relatórios do di-
retor da escola, pesquisas com os alunos 
e as famílias e até autoavaliação. Isso foi 
feito no Chile, no Equador, no México e 
no Peru com excelentes resultados. Nes-
ses países o aumento salarial foi feito as-
sociando aumentos ao desempenho dos 
alunos e professores.

Não é a busca por corrupção ou uma 
mudança cosmética dos currículos que 
vai resolver os problemas educacionais 
no País. É na gestão do sistema que está o 
problema, e não na procura de culpados 
ou em discussões filosóficas sobre teorias 
educacionais.

(*) JOSÉ GOLDEMBERG é professor emérito e ex-reitor 
da USP, foi secretário de educação do Estado de São 
Paulo e ministro da Educação
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O projeto de lei (PL) sobre o 
ensino domiciliar, recen-
temente apresentado pelo 
governo liberal-conserva-

dor de Bolsonaro, já era algo aguardado, 
uma vez que parte dos seus apoiadores 
reivindicavam esse assentimento. Tal 
medida, justificada pelos seus arautos 
como um direito da família de suprir a 
escolarização dos filhos de modo autô-
nomo, faz revelar, mesmo que não seja 
admitido, um ataque ao estado democrá-
tico de direito e um risco ao desenvol-
vimento das crianças. A mudança, por 
exemplo, vai impactar, inclusive, o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
e sem dúvidas, uma quebra às conquis-
tas sociais que visavam garantir o direito 
das famílias, crianças e adolescentes e o 
dever do estado, e um esgarçamento no 
que diz respeito aos espaços públicos de 
desenvolvimento via as orientações de 
valores democráticos para a sociedade.

Ao abrir a possibilidade legal do ensi-
no domiciliar (movimento importado dos 
E.U.A. e chamado de homeschooling) há 
fragilização do dever do estado e direi-
to das famílias em relação à garantia de 
escolas para as crianças e adolescentes. 
Uma porta se abre na direção de relati-
vizar a oferta de vagas/escolas por parte 
do estado. Em nome de uma suposta de-
fesa da autonomia familiar de educar os 

O que está por trás do 
ensino domiciliar
Desvelando seus perigos

MARCELO SILVA DE SOUZA 
RIBEIRO (*)

“Em nome de um suposto direito da família em educar seu filho de acordo com os 
seus preceitos, as crianças são apartadas de um espaço social (escola) fundante 
para experiências mais coletivas. Isso sem falar das empresas que espreitam essa 
oportunidade para vender seus serviços de ensino domiciliar”.
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filhos de acordo com os moldes da pró-
pria família, perde-se a possibilidade da 
criança estar em um contexto comum, 
em convívio com outras crianças, em 
processo de convivência para além do 
que lhe é transmitido por sua família.

IMPORTÂNCIA DA ESCOLA
Importante salientar que a importân-

cia da escola reside em processos que 
estão para além da aquisição de conte-
údos disciplinares (das matérias ensina-
das). Assim, mesmo o governo deman-
dando exames periódicos (como propõe 
a PL) e exigindo que a família apresente 
planos de estudos, haverá lacunas não 
supridas uma vez que a criança perderá 
(em termos dos seus direitos e deveres do 
estado) contextos de socialização e inte-
rações com os diferentes em espaços pú-
blicos, como é a escola (tanto a escola da 
rede privada, quanto da rede pública).

A sociedade também perderá, uma 
vez que a ideologia que subjaz tal pro-
posta, que é uma ideologia ultraliberal e 
ao mesmo tempo conservadora, concebe 
o desenvolvimento do sujeito numa pers-
pectiva individualista. Em nome de um 
suposto direito da família em educar seu 
filho de acordo com os seus preceitos, as 
crianças são apartadas de um espaço so-
cial (escola) fundante para experiências 
mais coletivas. Isso sem falar das em-
presas que espreitam essa oportunidade 
para vender seus serviços de ensino do-
miciliar (muito provavelmente não serão 
os pais a escolarizar os filhos por conta 
do contexto atual das jornadas de traba-
lho).

CONTEXTOS MAIS 
SEGUROS

Há certamente argumentos em defesa 

do ensino domiciliar que vão no sentido 
de oferecer às crianças contextos mais 
seguros, de modo que elas não estejam 
em espaços (escolas) suscetíveis de vio-
lência. Contudo, esse argumento não se 
sustenta uma vez que a violência tam-

bém está presente em ambientes domés-
ticos (a literatura especializada é farta 
de estudos que mostram que a violên-
cia contra a criança “mora em casa”). 
Não se pode esquecer também dos pais 
neuróticos que, em nome da proteção, 
prejudicam o desenvolvimento dos pró-
prios filhos.

Outro argumento a favor, talvez o 
mais legítimo, tem a ver com crianças 
que requerem condições muito particu-
lares, como é o caso de pessoas com de-
ficiência. Algumas famílias alegam que, 
para essas crianças, o ensino domiciliar 
seria mais efetivo do que na escola. É 
possível que em alguns casos até seja, 
mas se isso ocorre é porque o estado não 
está cumprindo a sua parte no sentido de 
fazer valer o ECA e o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. Assim, caso seja apro-
vada essa PL, o estado, de certa forma, se 
desobriga de garantir escolas inclusivas 
para lidar com a diversidade.

HIPER ESCOLARIZAÇÃO
As críticas emergidas fazem desvelar 

que o ensino domiciliar não significa, 
contudo, uma defesa ao processo de hi-
per escolarização. No Québec (Canadá), 

por exemplo, há uma polêmica provoca-
da pelo governo em propor que crianças 
de 4 anos iniciem a pré-escola. Profis-
sionais e pesquisadores da educação de-
fendem a ideia de que crianças peque-
nas possam compartilhar espaços como 
creche, mas sem entrar na démarche da 
escolarização.

Assim, o fato de defender a importân-
cia da escola não significa que ela deve 
ser o único contexto de desenvolvimento 
da criança. Esta precisa do contexto fami-
liar com seus modos culturais próprios, 
mas também, no equilíbrio de suas ida-
des e medidas progressivas, experimen-
tar espaços comuns com outras crianças, 
compartilhando e interagindo valores e 
culturas mais gerais, no exercício do de-
senvolvimento da cidadania em espaços 
como a escola.

(*) MARCELO SILVA DE SOUZA RIBEIRO, Mestre em 
Educação em Pesquisa – Université du Québec (2003) e 
doutor em Ciências da Educação – Université du Québec 
à Chicoutimi / Université du Québec à Montréal (2013). 
Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal 
do Vale do São Francisco, e professor do programa de 
Mestrado em Formação Docente da Universidade de Per-
nambuco – UPE (Campus Petrolina) e editor da Revista 
de Educação do Vale do São Francisco – Revasf.

(Ann Danilina/Unsplash)

Damares Regina Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, defende a 
educação domiciliar
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Imagine viver a dor da guerra na 
própria pele, a qual é rasgada pelo 
sofrimento que transpassa a todos 
que são reduzidos a um campo de 

concentração, mas sem perder a potên-
cia da vida e a capacidade de olhar além 
de todo o mal ao redor e encontrar amor. 
Essa é Etty Hillesum, a judia que, depois 
de viver confinada no campo de Wester-
bork, na região onde hoje é a Holanda, 
é transferida de trem, junto com toda a 
família, para ser morta em Auschwitz, 
jornada em que muito provavelmente já 
perde os pais, sobrando apenas ela e o 
irmão. Nos seus últimos relatos, diz que 
todos estavam “calmos e fortes” e que te-

Etty Hillesum
A voz que se ergue das sombras 
como brasa e reinventa a esperança

JOÃO VITOR SANTOS (*)
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riam “deixado o campo cantando”. Essa 
cena revela por que Etty Hillesum é con-
siderada uma das místicas mais destaca-
das de nosso tempo, ou, como descreve 
Faustino Teixeira, professor do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Reli-
gião da Universidade Federal de Juiz de 
Fora - PPCIR-UFJF, “uma das personali-
dades mais luminosas do século XX”.

De acordo com informações da Cruz 
Vermelha, Etty morreu em Auschwitz, na 
Polônia, em 30 de novembro de 1943, 
aos 29 anos de idade. Nasceu em 25 de 
janeiro de 1914, em Middelburg, nos Pa-
íses Baixos, atual Holanda. Aos dez anos 
de idade, vai com os pais e dois irmãos 
viver na cidade de Deventer. Sua famí-
lia era de judeus não praticantes. O pai, 
Louis Hillesum, era professor com for-
mação em línguas clássicas. Junto com a 
esposa, a russa Riva Hillesum-Bernstein, 
além de Etty, tiveram ainda dois filhos, 
Jaap Hillesum, que se torna médico, e 
Mischa Hillesum, reconhecido pelo ta-
lento musical.

JOVEM CULTA E INQUIETA
Quando Etty completa 18 anos, os 

pais a enviam para estudar línguas esla-
vas em Amsterdã. Ali, gradua-se em Juris-
prudência, além de seguir os estudos de 
línguas e dar aulas de russo, idioma que 
aprende com a mãe. Descrita por muitos 
biógrafos e pesquisadores como uma jo-
vem culta, animada, curiosa e inquieta, 
nunca escondera sua grande capacidade 
de introspecção. Ela mesma se reconhe-
ce assim, como descreve em um de seus 
diários em 1941:

“Quero algo e não sei o quê. Mais 
uma vez me sinto presa a grande ansie-
dade e desejo de busca; tudo está em 
tensão dentro da minha cabeça [...] No 
fundo de mim mesma, sou como uma 
prisioneira de um novelo de fios e com 
absoluta clareza nos pensamentos. Às 
vezes não sou mais que um pobre diabo 
com medo. [...] Às vezes me sinto como 
uma lata de lixo; sou tão turva, cheia de 
vaidade, de irresolução, de sentimento 
de inferioridade. Mas em mim também 
há honestidade e um desejo apaixonado, 
quase elementar de clareza e harmonia 
entre o exterior e o interior”

É para conhecer mais o seu interior e 
atender esses desejos de harmonia que a 
jovem vai procurar Julius Spier, um judeu 
alemão refugiado na Holanda, psicotera-
peuta, discípulo de Jung e que trabalha 
com a nova ciência da psicoquirologia, 
que estuda o comportamento humano a 
partir da análise das mãos. É ele quem 
vai motivar Etty a escrever como forma 
de buscar o seu mundo interior. Sob sua 
batuta também vai se dedicar à leitura da 
Bíblia e a escritos de Santo Agostinho, 

além de Rilke e Dostoiévski. Mais tar-
de, os dois vão viver um relacionamento 
amoroso. Ela será sempre grata pelos en-
sinamentos de seu mentor, a quem de-
nominava como seu “obstetra da alma”. 
“Você me ensinou a pronunciar com 
propriedade o nome de Deus. Você tem 
sido o intermediário entre Deus e eu [...] 
Agora eu serei o intermediário para todos 
aqueles a quem eu possa chegar”, escre-
veu ela depois da morte de seu parceiro.

PRÓXIMA DE DEUS
Na mesma medida em que Etty avan-

çava no conhecimento interior, a guerra 
recrudescia e tornava a vida cada vez 
mais difícil para os judeus. Nesta altu-
ra, a jovem já estabelecera uma rela-
ção bem próxima com Deus. Aliás, um 
Deus que descreve como habitando o 
seu “eu” interior. E é nesse interior e 
com apoio desse Deus que vai buscar 
resistência às atrocidades impostas pelo 
regime nazista.

“Meu Deus, toma-me pela mão, vou 
segui-lo como uma boa menina, não vou 
opor muita resistência. Não me afastarei 
de nenhuma das coisas que me aconte-
cerem nesta vida, tentarei aceitar tudo da 
melhor maneira. Gosto do aconchego e 
da segurança, mas não vou me rebelar 
se for a minha vez de estar no frio, en-
quanto segurar a minha mão, eu vou a 
qualquer lugar e tentarei não ter medo. 
E onde quer que eu esteja, procurarei ir-
radiar um pouco desse amor, desse amor 
verdadeiro pelos homens que eu carre-
go dentro de mim [...] Uma vez que se 

começa a caminhar com Deus, simples-
mente se continua a caminhar e a vida 
se transforma em um único e longo pas-
seio.”

VOLUNTÁRIA EM 
WESTERBORK

E assim ela fez. Em julho de 1942 
começou a trabalhar como datilógrafa 
no Conselho Hebraico, um órgão bu-
rocrático criado pelos alemães para 
fazer a mediação com a comunidade 
judaica. No entanto, ela não se encon-
trava feliz e seguia sua busca até que, 
estimulada por outros funcionários do 
departamento burocrático, decidiu se 
tornar voluntária no campo de Wester-
bork. Originalmente criado como um 
acampamento para refugiados judeus 
por autoridades locais no verão de 
1939, vai se tornar um campo de con-
centração também em julho de 1942, 
quando as autoridades alemãs tomam 
o espaço. Etty chega ao campo em 
agosto do mesmo ano, depois da do-
minação germânica. Como esse era um 
local de refugiados, havia antes escolas 
e muitos judeus trabalhavam e produ-
ziam nesse espaço. Mais tarde, quando 
todos foram levados para Polônia, ha-
via ainda os que nutriam a esperança 
de viver como no antigo abrigo.

Quando os nazistas recrudescem sobre 
os judeus de Westerbork, as autoridades 
determinam que parte dos servidores do 
Conselho Hebraico retornem para Ams-
terdã. Etty decide ficar, pois considera-
va fundamental cuidar daquelas pessoas 

feridas e assustadas. Conforme relata em 
um de seus diários:

NECESSIDADES DAS 
CRIATURAS

“Quão grandes são as necessidades 
de suas criaturas terrestres, Deus meu. 
Agradeço-lhe porque permite que tantas 
pessoas venham a mim com suas tris-
tezas: falam tranquilas e sem suspeitas 
e, de repente, saem todas as suas tris-
tezas e se descobre uma pobre criatura 
desesperada que não sabe como viver. 
Então, começam os meus problemas. 
Não basta pregá-lo, Deus meu, não 
basta desenterrá-lo dos corações dos 
outros. É preciso abrir-lhe o caminho, 
Deus meu, e para fazer isso é preciso 
ser um grande conhecedor do espírito 
humano. Meus instrumentos para isso 
são limitados. Mas já existem, até certo 
ponto: vou melhorá-los pouco a pouco, 
com muita paciência.”

E assim ela vai trabalhando junto a es-
sas pessoas dilaceradas pela guerra. Mas 
a escuta exercida por Etty Hillesum não 
é apenas no sentido de confortar os so-
fridos. Ela se nega a entregar suas forças 
ao ódio que se espalha como rastilho de 
pólvora e vê na alegria e na punção de 
vida a maior de todas as formas de resis-
tência, como é possível perceber em sua 
anotação:

POR UM LUGAR MAIS 
HABITÁVEL

“A ausência de ódio não significa, por 
si só, a ausência de um desdém moral ele-
mentar. Eu sei que quem odeia tem boas 
razões para isso. Mas por que devemos 
sempre escolher o caminho mais barato? 
Lá [em Westerbork] eu pude tocar com 
a mão como cada átomo de ódio que se 
soma ao mundo torna-o mais inóspito. E 
creio que, talvez ingênua, mas teimosa-
mente, esta terra poderia ser um pouco 
mais habitável, graças ao amor sobre o 
qual o judeu Paulo escreveu aos habitan-
tes de Corinto”.

O professor Faustino Teixeira recorda 
que, dentre os confinados no campo de 
Westerbork, “Etty era reconhecida como 
o ‘coração pensante’, a ‘personalidade 
luminosa’”. “Foi um testemunho de fé, 
esperança e amor entre aqueles deser-
dados. O seu trabalho essencial foi o de 
erigir uma ‘barreira interior’ para evitar 
que a apatia ou o desânimo tomassem 
conta de seus companheiros”, aponta. 
Para Faustino, a voz de Etty Hillesum se 
erguia “das sombras como brasa nas cin-
zas e reinventava a esperança”.

(*) JOÃO VITOR SANTOS, jornalista da revista Online 
do Instituto Humanitas Unisinos - IHU, e professor da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, São 
Leopoldo, RS.

“Quão grandes são as necessidades de suas criaturas 
terrestres, Deus meu. Agradeço-lhe porque permite que 

tantas pessoas venham a mim com suas tristezas” 
 – Etty Hillesum

Campo de Westerbork, na região onde hoje é a Holanda.
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VALORES MORAIS

A ética está relacionada à conduta 
humana em sociedade. Trata-se de um 
conjunto de valores morais e regras so-
ciais que regem o nosso comportamento, 
determinando se ele é aceitável ou não.

Atualmente fala-se muito sobre condu-
ta ética principalmente no que se refere a 
política, dizemos que alguns políticos são 
antiéticos, corruptos e desonestos. No en-
tanto, se fizermos uma análise, esses com-
portamentos acontecem em nosso coti-
diano e a política é somente um reflexo 
dessas atitudes, pois quem nos representa 
é um cidadão comum, eleito por nós.

No que se refere a ética, podemos 
analisar aspectos referentes a convivên-
cia social, por exemplo, jogar lixo em 
local inapropriado. É muito ruim andar 
pelas ruas e se deparar com a sujeira, 
pois deixa o ambiente com um péssimo 
aspecto, além de que, todo o lixo que é 
jogado nas ruas, se ali permanecerem, 
irão direto para os bueiros da cidade, 
e em períodos de chuva, devido a esse 
lixo acumulado, ocorrem enxurradas 
que prejudicam o trânsito e podem até 
provocar acidentes. Ou seja, o simples 
ato de jogar um papelzinho na rua, pode 
gerar uma situação em que prejudicamos 
outras pessoas. Falando dessa forma pa-
rece uma atitude absurda, que somente 
pessoas de péssima índole, e completa-
mente alheias a nós cometeria, porém é 
algo comum que vemos diariamente, e 
para muitos, tanto ver quanto cometer é 
normal, todavia, é um ato antiético, pois 
ser ético é muito mais do que não roubar. 
É respeitar o direito do outro, ser íntegro, 
além de não infringir as leis.

DIFAMAÇÃO
Um outro ponto a se analisar, é que 

quando vemos na televisão um candidato 
difamando o outro podemos achar aqui-
lo absurdo, inadequado, e realmente é. 

No entanto, se refletirmos essa situação 
em nossas vidas, ao sair de uma empresa 
em que você trabalha, falar coisas ruins 
referente é quase a mesma coisa. Não so-
mente a exposição pública prejudica, e se 
torna um problema. Falar coisas que agri-
dem a imagem de uma pessoa ou institui-
ção é uma atitude antiética, e pode causar 
problemas irreversíveis no que se refere a 
sua conduta moral perante a sociedade. 
Ético, seria guardar para si as opiniões 
negativas, pois por algum período aquela 
instituição satisfez as suas necessidades.

Além disso, o respeito ou desres-
peito às leis de trânsito também está 
relacionado a ética do indivíduo, pois 
as suas atitudes como motorista, ou 
pedestre atingem o outro. Por exem-
plo, se um motorista estaciona na vaga 

indicada a deficientes, ele está tirando 
a possibilidade desse ocupar a vaga 
que lhe é garantida por lei, ficando su-
jeito a não poder estacionar e realizar 
o que precisa, ou estacionar em local 
inapropriado as suas necessidades e 
sofrer algum acidente ou passar por 
algum transtorno.

O conceito de ética se encaixa tam-
bém nas nossas relações pessoais, não 
comparecer a um compromisso e não 
avisar é uma atitude antiética, pois o 
outro dedicou seu tempo, entre outras 
coisas, para estar ali, além de prejudicar 
alguém com sua falta, você ainda cor-
rompe sua imagem.

RECEITA
Agir corretamente é algo crucial para 

a ascensão de qualquer profissional, seja 
esse um político, um empresário, um mé-
dico, um operário, pois a chance de ser 
antiético sempre estará presente, inde-
pendente do seu ambiente. Contudo es-
colher agir corretamente é a receita para 
se ter uma carreira brilhante, seja qual for 
a sua área de atuação e para saber se a 
atitude que estamos tomando é ética ou 
não devemos lembrar que ser ético nada 
mais é do que agir direito, proceder bem, 
sem prejudicar os outros e assim como 
estabeleceram os gregos, uma vida moral 
leva você a ser bem-sucedido.

(*) SONIA JORDÃO é especialista em liderança, pales-
trante e escritora, com centenas de artigos publicados. 
Artigo publicado no portal administradores.com (http://
www.administradores.com.br/artigos/carreira/valorizando-
a-etica-no-momento-atual/112832/)

Valorizando a ética no 
momento atual
A ética está relacionada à conduta humana em sociedade. Trata-se de um 
conjunto de valores morais e regras sociais que regem o nosso comportamento, 
determinando se ele é aceitável ou não.

SONIA JORDÃO (*)
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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 (*)

Hoje de manhã •	 (o) meu carro custou a pegar. 
É indiferente o emprego do artigo antes de possessi-
vos acompanhados de substantivos.

Aquele carro que acharam é •	 (o) meu. 
Em função substantiva (isto é, no lugar do substanti-
vo), o possessivo tem um sentido quando acompa-
nhado de artigo (o meu carro = o único que possuo), 
e outro sentido sem o artigo (“é meu” denota uma 
simples ideia de posse). 

Quem não tem •	 suas dificuldades? 
Dispensa o artigo o pronome possessivo usado em 
expressões com o valor de “alguns”. 

Vem cá, •	 meu amor. 

Quando o possessivo faz parte de um vocativo, não 
admite o artigo. 

Dou •	 em meu poder seu ofício de 15 de setembro. 
O artigo é omitido com o possessivo em certas ex-
pressões feitas: em nosso poder, a seu bel-prazer, por 
minha vontade, a seu turno, a meu modo, em meu 
nome, a seu pedido. 

Sal, pimenta e açúcar •	 devem ser usados em 
quantidades moderadas. 

Omite-se o artigo antes de palavras de sentido geral, 
indeterminado. 

Você tem razão em não dar •	 confiança ao rapaz, 
pois ele só disse mentiras. 

Não se usa o artigo antes de substantivos abstratos, 
em expressões que não contêm nenhuma determi-
nação. 

Apresentou-se na festa com •	 o marido e o irmão. 
Normalmente se repete o artigo para evitar ambigui-
dade, pois sem ele os dois substantivos podem desig-
nar o mesmo ser. Não seria o caso acima, porque ir-
mãos não se casam, mas fica diferente agora: Admiro 
o meu irmão e amigo (uma só pessoa). Admiro o meu 
irmão e o meu amigo (duas pessoas).

Já não se estuda •	 Latim nas escolas. 
Dispensam o artigo as matérias de estudo emprega-
das com os verbos ensinar, aprender, estudar e equi-
valentes. 

O uso do artigo definido (3) 
+ Pedir 

REGÊNCIA DO VERBO PEDIR 

A professora pediu silêncio aos alunos. 
Ela pediu que fizéssemos silêncio. 
A professora pediu à diretora para se ausentar mais 

cedo. 

Numa frase como “a professora pediu para que fizés-
semos silêncio”, de acordo com a gramática normativa, 
a preposição "para" não se justifica; ela só deve ser usa-
da com o verbo pedir quando está implícita a palavra 

permissão ou licença. Portanto, “ela não gostou quan-
do lhe pedi para sair da sala” significa “quando lhe pedi 
[permissão] para [eu] sair”. Se fosse para a professora 
sair, a frase seria diferente: “quando lhe pedi que [ela] 
saísse da sala”. 

Pedi para o chefe assinar os papéis. [informal] 
Pedi que o chefe assinasse os papéis. [formal] 

Embora na linguagem coloquial se use a construção 
“Ela pediu para eu sair”, a forma gramatical requer o 
uso do subjuntivo: “Ela pediu que eu saísse”.

(*) 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

DA DEMOCRACIA NA AMÉRICA
Alexis de Tocqueville
Editora: Vide Editorial

“Admito que na América vi mais que a América; 
procurei nela uma imagem da democracia em 
si, de suas tendências, de seu caráter, de seus 
preconceitos, de suas paixões; quis conhecê-la, 
nem que fosse apenas para saber o que devemos 
esperar ou temer dela. Tentei mostrar a direção 
das suas inclinações sem restrições aos seus ins-
tintos,” explica o autor Alexis-Charles-Henri Clérel 
de Tocqueville (1805–1859), historiador e analista 
político francês.
Páginas: 856
Preço Referência: R$ 89,93

O SENHOR DO MUNDO
Robert Hugh Benson

O Mundo Imaginado por Benson (1971/1914) trilha 
rumo ao autoritarismo de um governo mundial, 
onde as liberdades individuais são suprimidas a 
partir de regras de conduta impostas junto com 
uma nova moralidade criada através de uma reli-
gião global. Certamente, Benson jamais imaginou 
que seu romance chegaria, no início do século XXI, 
a se tornar tão realista.
Páginas: 386
Preço Referência: R$ 42,00

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Autor: Valdo Barcelos

A proposta deste livro consiste em trazer para a 
Metodologia da Educação Ambiental uma reflexão 
que busca intervir no debate e nas práticas relati-
vas à construção de alternativas metodológicas de 
trabalho com a educação ambiental. A obra apre-
senta uma das alternativas possíveis de trabalho 
com as questões ambientais que o autor chama de 
Mundo como um texto.
Páginas: 120
Preço Referência: R$ 36,80

PESQUISA HUMANISTA DA ALMA
Autor: Karl Kerenyi

Nos estudos mitológicos de Karl Kerényi, o ser hu-
mano e suas possibilidades são colocados no cen-
tro. As interpretações de Kerényi são humanistas, 
pois seu ponto de fuga é o ser humano concreto, 
corpóreo, em meio a mundos mitológicos. Uma 
pesquisa que se mostra claramente como pesquisa 
da alma.
Páginas: 416
Preço Referência: R$ 99,00

FILOSOFIA: ANTIGUIDADE E IDADE MÉDIA - 
VOL I
Giovanni Reale / Dario Antiseri

Um manual de filosofia desempenha sua função de 
dois modos: condensa o melhor da crítica, introdu-
zindo na disciplina; representa o ponto médio da 
compreensão que, em determinado momento, se 
tem da filosofia. Esta história da filosofia, publicada 
pela primeira vez em 1983, traz nova versão, 
revista e ampliada.
Páginas: 704
Preço Referência: R$ 120,00

TEORIAS DA COMUNICAÇÃO HOJE
Ciro Marcondes Filho

A maioria das teorias da comunicação já caiu na 
obsolescência e no ostracismo. Algumas poucas 
ainda guardam certa atualidade. Mas o momen-
to comunicacional não para, está sempre se 
alterando, exigindo novos posicionamentos, novos 
equacionamentos teóricos, novas visões. É disso 
que trata este livro.
Páginas: 152
Preço Referência: R$ 34,00

BIOÉTICA E PESQUISA
em seres humanos
Luiz Antonio Bento

Este livro apresenta-se como uma contribuição 
para o aprofundamento de princípios da eticidade 
do agir do homem no campo das pesquisas bio-
médicas. Embora reconhecendo no seu princípio 
o valor da pesquisa, há uma preocupação em 
assegurar o pleno respeito e valor da dignidade 
da pessoa humana. Em razão da rapidez com que 
caminha o desenvolvimento biotecnológico, o res-
peito ao ser humano não pode ser subordinado ao 
interesse das ciências e da atividade experimental.
Páginas: 104
Preço Referência: R$ 27,50

ELOGIO DA SEDE
José Tolentino Mendonça

O livro reúne os textos que serviram de guia para 
as reflexões conduzidas pelo poeta, teólogo e 
sacerdote português. Ao redor do tema da sede, 
tão próximo do ser humano, o autor desenvolve 
uma reflexão ampla e envolvente, conduzindo os 
ouvintes a uma forte experiência de Deus. Um livro 
decisivo que guia as reflexões sobre os problemas 
do mundo pós-moderno, um texto de rara beleza e 
originalidade.
Páginas: 160
Preço Referência: R$ 31,50
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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, 
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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

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

HISTÓRIA DO  
ESTRUTURALISMO
Vol. 1 – O campo do signo, 1945-1966
Vol. 2 – O canto do cisne, de 1967 a nossos dias
François Dosse

Esta viagem fascinante ao coração do estruturalismo permite 
seguir as jornadas intelectuais de seus grandes pensadores: de 
Claude Lévi-Strauss e Roman Jakobson a Michel Foucault, de 
Louis Althusser e Georges Dumézil a Roland Barthes, passando 
por Jacques Lacan e Jacques Derrida. O historiador François 
Dosse reconstitui as questões teóricas, institucionais e existen-
ciais do estruturalismo.
Páginas: 1248
Preço Referência: R$248,00
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