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Ameaçada, a Educação saiu às ruas.
Contra e a favor. Entenda o que
aconteceu
UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | MAIO 2019 | 1

comportamento

NESTA EDIÇÃO:

CORTE NO ORÇAMENTO:
SOLUÇÃO?
Este foi um mês de surpresas para o setor educacional brasileiro. Começou com um anúncio
confuso de corte nos orçamentos das universidades federais. Primeiro se falou em 30% do orçamento. Depois de muita discussão foi esclarecido
que não passava de 3,43%, segundo o governo.
No meio disso falou-se muito e acusou-se também. Três universidades (UFF, UFBA e UNB) foram acusadas de fazerem “balbúrdia” e de “queda de desempenho”. O Sindicato Nacional dos
Docentes das Instituições de Ensino Superior
ANDES-SN contesta e está pedindo investigação, junto ao PGR, de violação da uma garantia
Constitucional, que é a autonomia universitária.
Tentamos esclarecer um pouco dessa balbúrdia
no Ministério da Educação. A promessa é que as
manifestações vão continuar.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Fêmea Casta,
Macho Promíscuo?
O instinto primitivo sexual ainda é para reprodução.
Preservar a espécie.
EDMILSON FABBRI (*)

D

esde Darwin sabe-se
de algumas diferenças
gritantes no comportamento sexual entre
machos e fêmeas. Seriam restritas
ao mundo animal? Parecia que sim
até 1948, quando o botânico inglês
Angus John Bateman, mostra uma
teoria sobre o padrão reprodutivo voltado para homem e mulher,
conhecida nos meios acadêmicos
como o Princípio de Bateman.
Quando comparamos a teoria de
Darwin e o Princípio de Bateman, o
que se vê, é que o homem apenas
socializou aquilo que o macho de
outras espécies faz.
O instinto primitivo sexual ainda é para reprodução. Preservar a
espécie. A Fêmea, face aos parcos
recursos que a natureza lhe deu,
ou seja, um óvulo por mês, é muito
mais seletiva, e busca sempre o macho que lhe parece melhor preparado para contribuir com um filhote
mais forte. Já o macho, que ejacula
milhões de espermatozóides a toda
hora, está sempre mais disponível, e
sempre se apresentando para o acasalamento, nem que para isso tenha
que lutar com outros machos para
exibir sua força e também seus en-

cantos diante da fêmea.
Vejamos os pavões, gerações à fio
escolhidos por sua cauda colorida,
deram-lhe esse espetáculo mágico
que é o visual de sua cauda hoje.
Homem separado há pouco tempo, de meia idade e recatado, de
repente aparece em um jantar com
uma camisa estampada, dentes
branqueados e botox no rosto! Alguém se lembrou do pavão?
A promiscuidade do macho poderia estar ligada ao fato de que
uma vez grávida, a fêmea passaria os próximos meses em função
da cria, seja durante a gestação ou
amamentação. Já o macho não teria
essa limitação e poderia continuar
distribuindo seus espermatozóides
pela vizinhança toda. Aí vem o”
langur”, um primata que vive no deserto da Índia, e que cuja fêmea, no
período da gravidez, cruza com tantos machos quanto consiga, de maneira que a paternidade dos filhotes,
fique abertamente indeterminada.
Para que? Para que os machos concorrentes não ataquem a prole um
do outro, pois correria risco de matar seu próprio filhote.
Muito se discutiu sobre essa
possibilidade de duas naturezas

tão distintas entre machos/fêmeas,
homens/mulheres, porém, quanto
mais se estuda, mais os resultados
são surpreendentes e, muitas vezes,
contraditórios.
Tal qual a fêmea “langur”, as mulheres do povoado de Motilón-Bari,
na Venezuela, são motivadas durante a gravidez à promiscuidade. Para
que? Para que todos os homens que
tiveram relação com ela tenham responsabilidade sob a criança. Todos
deverão prover essa criança após o
nascimento.
Para atualizar um pouco essa
questão, um estudo realizado há
poucos dias pelo aplicativo de relacionamentos chamado Tinder, nos
mostra a questão da seletividade.
Enquanto os homens curtem praticamente metade dos perfis que se
apresentam, as mulheres só aprovam 14% dos perfis que vêem.
Na dança do acasalamento a música não para de tocar. Independentemente do ritmo e das escolhas,
quem ganha é a preservação das espécies, é a manutenção da vida.
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de
Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos
diretores do Instituto Ciência e Fé.
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filosofia

Reflexões
sobre a Quarta
Dimensão
Antonio Celso Mendes (*)

A

ideia de dimensão não faz
parte da Natureza, mas é um
produto de nossa atividade
mental, que sintetiza uma
acuidade em perceber a superfície dos
objetos. Dessa forma, torna-se possível a
distinção de uma miríade de dimensões
em cada observação, sendo que tradicionalmente vivemos envolvidos em três
dimensões, distinguíveis pela geometria:
ponto ou linha, plano horizontal (largura), e altura ou profundidade. Não obstante, segundo a teoria das cordas, na
microfísica, os átomos se nos apresentam
em onze dimensões diferentes (sic).
Não obstante, é possível distinguir entre uma perspectiva unidimensional, daqueles seres que vivem em apenas uma
dimensão, como ocorre com as reações
celulares ou os vermes. Já em segunda
dimensão vivem as plantas e os animais
inferiores, sem capacidade de superar
seus determinismos naturais. Por fim,
há as percepções em terceira dimensão,
quando os seres, fazendo uso de suas
sensibilidades sensoriais, alteram seus

determinismos, apresentando reações
inesperadas, como ocorre entre os animais superiores e o ser humano.
Contudo, podemos verificar que os se-

exemplo, a noção de espaço-tempo, no
qual o tempo é a quarta dimensão do espaço; ou a experiência da liberdade, cindida entre a contingência e o arbítrio; ou
o mundo místico, das orações e da fé.
Verificamos, portanto, que a quarta dimensão tem origem em nossa capacidade
espiritual, concebendo todas as experiências de nossa vida de forma simbólica
e virtual, que KANT chamou de mundo
transcendental, por se encontrar a meio
caminho entre a observação e as intuições próprias de nosso espírito. O mesmo
acontece com o conceito de vida, do qual
não temos condições mínimas de compreendê-lo, pois há uma diferença radical
entre o ser vivo e o morto. Contudo, como
o transcurso de um círculo, a experiência
da vida mais parece a concessão de uma

Representação gráfica de objetos em quarta dimensão

res humanos possuem uma quarta dimensão, obtida, seja pelo trabalho exclusivo
de suas mentes (razão) ou por percepções
puramente transcendentais, de caráter difícil de serem compreendidas. Assim, por

graça que começa e termina em pontos
diferentes e mantida como um milagre
gratuito. Semelhante a uma espécie de
movimento, a vida só pode ser compreendida em quarta dimensão, onde não há

começo nem fim. Aqui se encaixa nossa
certeza da imortalidade.
Quanto às considerações referentes ao
Universo como um Todo, em dimensão
quaternária, ele nos parecerá não como
os astrônomos normalmente o consideraram até aqui, mas sim como dotado de
uma realidade holística e unitária, abrangendo informação, criatividade e direção
e por estar dotado, desde o início, de telefinalismo e design inteligente.
Como se observa finalmente, a quarta
dimensão não se situa no nível da linguagem, mas representa um salto na direção
de uma intuição direta de tudo que nos
afeta, principalmente naqueles casos que
normalmente não encontram uma forma
de expressão adequada para a sua compreensão, como ocorre, por exemplo,
quando são abordadas questões relativas à
vida após a morte, o carma ou a presença
de Deus no Universo, pois, para muitos,
o que pode ser expresso não demonstra
consistência, por sua própria característica
verbal. Na quarta dimensão são abandonados as linguagens e os gestos em favor do
silêncio e da meditação. Tudo isso resulta
de nossa deficiência em compreender as
antinomias expressas em conceitos, para
tentar outras formas de percepção, principalmente daquelas atinentes às situaçõeslimite, como pensou KARL JASPERS. Uma
oração resume nosso desejo:
Oh Senhor! Dai-nos a graça de sentir
a quarta dimensão de vossos mistérios,
tornando-nos capazes de vivenciá-los.
(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em Direito
pela UFPR, é professor do curso de Direito da PUCPR
e membro da Academia Paranaense de Letras. Autor de
“Introdução ao Universo dos Símbolos”. E-mail: antcmendes@
gmail.com; Site: www.folosofiaparatodos.com.br
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Saúde

Glamourização
ideológica das drogas
O País é hoje o maior espaço consumidor da droga na América do
Sul e, provavelmente, o segundo maior nas Américas. Cresce em
progressão geométrica a demanda doméstica. Ademais, somos hoje
um importante corredor de distribuição mundial.
Carlos Alberto Di Franco (*)
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R

uy Castro, o brilhante autor de O Anjo Pornográfico
e Chega de Saudade, livros
obrigatórios para quem gosta de um belo texto, costuma acertar no
alvo. Em sua coluna na Folha de S.Paulo,
mais uma vez, foi preciso, corajoso e
politicamente incorreto. Ao comentar a
Política Nacional de Drogas do governo
que investirá na abstinência do usuário,
em vez da redução de danos, Castro fechou com a proposta. Armado de uma
sinceridade afiada, fruto da experiência
vivida e sofrida, não faz concessões.
Considera um equívoco, marca registrada da política de redução de danos,
a referência aos usuários cujo grau de
dependência seja mais baixo. “Na condição de dependente químico que se
tratou há 31 anos e tem se mantido à
distância dos produtos, aprendi, comigo
mesmo e com usuários e dependentes
com quem convivi, que as duas categorias não formam uma mesma pessoa.
Um usuário pode passar a vida usando
sua droga em quantidade razoável para
seu organismo –e apenas para este- sem
se tornar dependente. Mas, se a dependência se instalar – ou seja, se o orga-

Saúde
nismo passar a exigir a droga para se
manter estável-, não haverá mais possibilidade de autocontrole”. E conclui,
carregado de realismo e com uma chispa
de ironia: “Bater papo com o terapeuta
no consultório e continuar bebendo ou
cheirando só fará bem ao terapeuta”. É
isso aí. Rigorosamente.

profissionais da saúde pública, a descriminalização não ajudará nada. Ao contrário.

DOENÇAS MENTAIS

RAIZ DOS ROUBOS

As drogas avançam. Devastam. Matam. No mercado da cocaína o Brasil
exerce triste liderança. O País é hoje o
maior espaço consumidor da droga na
América do Sul e, provavelmente, o segundo maior nas Américas. Cresce em
progressão geométrica a demanda doméstica. Ademais, somos hoje um importante corredor de distribuição mundial. As consequências dessa assustadora
escalada podem ser comprovadas nos
boletins de ocorrência de qualquer delegacia de polícia. O tráfico e o consumo de drogas estão na raiz dos roubos,
das rebeliões nos presídios e da imensa
maioria dos homicídios.
Multiplicam-se, paradoxalmente, declarações otimistas a respeito das estratégias de redução de danos. O essencial,
imaginam os defensores dessa corrente,
não é a interrupção imediata do uso de
drogas pelo dependente, mas que ele
tenha uma melhora em suas condições
gerais. A opção pela redução de danos
pode ser justificada em determinadas
situações, mas não deve ser guindada
à condição de política pública. Afinal,
todos sabem que, assim como não existe meia gravidez, também não há meia
dependência. Embora alguns usuários
possam imaginar que sejam capazes de
controlar o consumo, cedo ou tarde, descobrem que, de fato, já não são senhores
de si próprios. Não existe consumidor
ocasional. Existe, sim, usuário iniciante
que, frequentemente, engrossa as fileiras dos dependentes crônicos. Afinal, a
compulsão é a marca do usuário de drogas. Um cigarro de maconha pode ser o
começo de um itinerário rumo ao desespero.
Mas os “vanguardistas” não desistem.
Defendem, irresponsavelmente, a criação de locais especiais de “uso seguro”
das drogas para dependentes graves.
Nesses espaços não haveria repressão ao
consumo. Os viciados seriam estimulados a substituir drogas pesadas por outras
supostamente leves, como a maconha. A
pretensa inocuidade da maconha termina, frequentemente, no sequestro da esperança e do futuro.

SOBRIEDADE TOTAL

Transcrevo o depoimento de um adicto recuperado. Ele fala com a força e a
sinceridade de quem esteve no fundo do

Usuários e viciados: a maconha é a porta de entrada para drogas pesadas

poço: “Sou filho único. Talvez porque
meus pais não puderam ter outros filhos,
me cercavam de mimos e realizavam todas as minhas vontades. Aos 12 anos comecei a fumar maconha, aos 17 comecei
a cheirar cocaína. E perdi o controle. Fiz
um tratamento psiquiátrico, fiquei nove
meses tomando medicamentos e voltei a
fumar maconha. Nessa época já cursava Medicina e
convenci meus pais de que
a maconha fazia menos mal
que o cigarro comum. Meus
argumentos estavam alicerçados em literatura e publicações científicas. Eles mal
sabiam que estavam sendo
enganados, pois, além de
cheirar, também passei a
injetar cocaína e dolantina, que é um opiáceo. Sofri
uma overdose e somente
não morri porque estava
dentro de um hospital, que
é o meu local de trabalho”.
“Após esta fatalidade”,
continua, “decidi me internar numa comunidade
terapêutica e hoje, graças
a Deus, estou sóbrio. O
uso moderado de maconha
sempre acabava em drogas
injetáveis. Somente a sobriedade total, inclusive do
álcool, me devolveu a qualidade de vida que não pretendo trocar nem por uma
simples cerveja ou uma
dose de uísque” (A.S.N.,
médico, ex-interno da Co-

munidade Terapêutica Horto de Deus,
Taquaritinga, SP).
Observa-se, na contramão da realidade, um crescente movimento a favor
da descriminalização das drogas, sobretudo da maconha. Bandeira frequentemente agitada em certos setores do
entretenimento e em alguns redutos de

Alerta o respeitado psiquiatra Ronaldo
Laranjeira, professor do Departamento
de Psiquiatria da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp): “Artigos recentes
mostram de uma forma inquestionável
que o consumo de maconha aumenta
em muito o risco de os jovens desenvolverem doenças mentais. Do meu ponto de vista, essa geração que consome
maiores quantidades de maconha do que
a geração anterior pagará um alto preço
em termo de aumento de quadros psiquiátricos”.
A verdade precisa ser dita. Não se
pode sucumbir à síndrome da avestruz
quando o que está em jogo é a vida
das pessoas. O hediondo mercado das
drogas está dizimando a juventude. Ele
avança e vai ceifando vidas nos barracos
da periferia abandonada e no auê dos bares e boates frequentados pela juventude
bem-nascida. Movimenta muito dinheiro. Seu poder corruptor anula, na prática, estratégias meramente repressivas. A
prevenção e a recuperação, guindadas à
condição de prioridade da Política Nacional de Drogas, merecem o apoio de
todos nós.
(*) CARLOS ALBERTO DI FRANCO é jornalista. e-mail:
difranco@ise.org.br
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eSTILO DE VIDA

A Síndrome de Burnout,
um dos mais altos níveis de
estresse
Veja isso antes de que seja tarde demais
Aleteia – Psiconlinews
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eSTILO DE VIDA

A primeira e maior vítima do burnout é o profissional

E

m poucas palavras, a Síndrome de Burnout pode ser definida como um estado de esgotamento físico e mental em
consequência de fatores ligados ao trabalho.
A expressão inglesa “to burn out”
significa “queimar-se, consumir-se por
completo” e foi muito empregada em décadas passadas no esporte para referir-se
a atletas que já tinham dado tudo o que
podiam e não conseguiam mais manter o
desempenho.
Os primeiros estudos sobre esse problema foram feitos pelo psicólogo alemão radicado nos Estados Unidos Herbert J. Freudenberg, ainda nos anos 70.
De lá para cá, não só o número de trabalhos científicos sobre o assunto se multiplicou, como também os casos identificados: segundo uma pesquisa publicada
pela International Stress Management
Association do Brasil (ISMa-BR), cerca
de 30% dos trabalhadores brasileiros são
vítimas da síndrome, considerada por
muitos especialistas como o nível mais
alto do estresse.

PREJUÍZO DUPLO

Evidentemente, a primeira e maior vítima do burnout é o profissional. Os sintomas podem ser físicos, que vão desde
um “simples” cansaço até infarto do miocárdio; comportamentais, como impaciência e agressividade; e psíquicos, como
falta de memória, fadiga crônica e estado
depressivo.
Por outro lado, também as empresas
perdem, uma vez que terão funcionários

pouco produtivos, além da possibilidade de licenças médicas. Estima-se que
o Brasil tenha um prejuízo de 3,5% no
Produto Interno Bruto (PIB, ou a soma de
todas as riquezas produzidas pelo país)
anualmente devido à improdutividade
relacionada ao burnout.

VÍTIMAS PREFERENCIAIS

Teoricamente, profissionais de todas
as áreas estão sujeitos ao burnout. No
entanto, estudos indicam que os mais
afetados pelo problema são médicos e
enfermeiros, seguidos de professores,

tes, mesmo quando se está de folga ou
em férias;
– Irritabilidade, falta de concentração
e baixo rendimento no trabalho;
– Baixa autoestima, insônia, palpitações, dores de cabeça e desordens gastrointestinais;
– Comportamento agressivo com os
colegas de trabalho;
– Relacionamento cada vez mais distante com amigos e familiares;
– Uso de medicamentos ou bebidas
alcoólicas para relaxar;
– Sensação de estar sobrecarregado(a)

Profissionais de todas as áreas estão sujeitos ao
burnout. No entanto, estudos indicam que os mais
afetados pelo problema são médicos e enfermeiros,
seguidos de professores, psicólogos, assistentes sociais,
policiais e bombeiros
psicólogos, assistentes sociais, policiais
e bombeiros.
Em comum, à exceção dos professores, são profissões que colocam o indivíduo em contato com outros, em geral,
em situações desconfortáveis, de sofrimento e até morte. O fato de se sentir
impotente diante de situações desesperadoras acaba gerando um estresse difícil
de ser controlado, uma vez que a cada
dia tudo pode se repetir.

SINTOMAS MAIS COMUNS

– Fadiga, apatia e desânimo constan-

de trabalho o tempo todo;
– Vida sexual insatisfatória;
– Falta de perspectivas em relação ao
futuro e sensação de que o trabalho não
é recompensado como deveria;

PREVENÇÃO

O primeiro passo para se curar do
burnout é reconhecer que sofre com o
problema e buscar tratamento com um
psicólogo ou psiquiatra. Mas, tal como
acontece com outras modalidades de estresse, o ideal é prevenir-se e evitar que
o problema atinja o nível que exija tra-

tamento.
Veja algumas atitudes que ajudam a
evitá-lo:
– Procure estreitar os laços familiares e
de amizades fora do trabalho;
– Pratique atividades físicas ou um esporte que lhe dê prazer;
– Se possível, faça algum trabalho voluntário;
– Se possui crença religiosa, dedique
um pouco mais de tempo à sua religião;
– Faça alguma terapia que proporcione relaxamento;
– Se a insatisfação com a profissão é
muito grande, atualize o currículo e, se
possível, arrisque uma mudança para alguma área que realmente goste;
– Busque o autoconhecimento e respeite seus limites físicos e mentais;
– Evite ao máximo levar trabalho para
casa, especialmente nos finais de semana, que devem ser dias de descanso total;
– Cuide da alimentação, evitando alimentos gordurosos e industrializados,
bem como excessos, principalmente de
bebidas alcoólicas;
– Sempre que possível, dê uma pausa
no trabalho, nem que seja para tomar um
copo de água apenas e aproveite para fazer alongamentos, respirar fundo e dar
uma relaxada de leve.

WORKAHOLISM

Nem sempre a causa da Síndrome de Burnout está na profissão em
si, mas no indivíduo. Mais especificamente, no comportamento diante
do trabalho. A situação tem até um
termo específico: workaholism, um
trocadilho em língua inglesa com as
palavras work (trabalho) e alcoholism
(alcoolismo).
Assim, pode ser traduzida por vício
em trabalho e descreve um dos comportamentos que mais geram o burnout. Em
geral, o workaholic é perfeccionista, tem
uma grande paixão por sua profissão e
cobra muito de si mesmo (e dos colegas
de trabalho).
A princípio, parece ser algo positivo, pois é um indivíduo altamente
produtivo. No entanto, devido a esse
envolvimento intenso, quando há risco
de perda do emprego ou os resultados
esperados não são alcançados, o trabalhador se torna uma vítima potencial
de burnout.
O impacto de uma notícia negativa
será sempre maior para esse tipo de
pessoa, por isso, é preciso estar atento aos sintomas, que são bem subjetivos e silenciosos. Em geral, quando o
workaholic chega ao extremo, já é tarde demais.
(Fonte: Psiconlinews/Aleteia)
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Entenda o corte de verba das
universidades federais
Quanto as universidades perdem, com a medida? No começo era 30% do orçamento, depois 24,84% dos
gastos não obrigatórios (chamados de discricionários) e 3,43% do orçamento total das federais. O que
significa isso? Segundo o próprio ministro, em torno de R$ 1,7 bi.

T

udo começou com uma confusão no anúncio do corte.
Aparentemente foi entendido
que o corte seria de 30% do
orçamento de três universidades federais (Universidade de Brasília - UnB, a
Universidade Federal da Bahia - UFBA
e a Universidade Federal Fluminense –
UFF). Logo depois o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou que
o corte se estendia a todas as universidades federais.
A explicação inicial escolha de corte nas três universidades (UFF, UFBA e
UNB) foi dada por Arnaldo Barbosa de
Lima Junior, secretário de Educação Superior do MEC à TV Globo. “Universidades que, em vez de procurar melhorar o
desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas.
A lição de casa precisa estar feita: publicação científica, avaliações em dia, estar
bem no ranking.”
A gritaria foi geral. Acuado, o ministro teve que ir ao Senado explicar o que
aconteceu à Comissão de Educação no
Senado. No dia 7 de maio, na Comissão,
o ministro explicou que tinha havido
mal-entendido: Primeiro os 30% seriam
aplicados não ao orçamento, mas à verba de gastos não obrigatórios (chamados
de discricionários), significando, portanto, “apenas 3,5% dos valores destinados às universidades federais”, segundo
o ministro. Porcentagem que equivale
aproximadamente a R$ 1,7 bi.
“30% é sobre uma parte pequena do
volume total de despesas. Não são 30%
sobre o todo. (...) É um corte somente sobre a parte discricionária. A folha de pagamento está integralmente preservada,
o refeitório dos alunos está integralmente
– integralmente – preservado”, afirmou o
ministro aos senadores.
Depois explicou que o corte não era
corte, mas “contingenciamento”, isto é,
se a arrecadação de impostos no 2º se8

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, tentou explicar o que aconteceu e o que ficou definido

mestre voltar a crescer, a verba voltará a
ser liberada.
As jornalistas Luiza Tenente e Patrícia Figueiredo, na tentativa de entender
esse imbróglio, pesquisaram chegaram a
algumas conclusões elucidativas, que foram publicadas no portal de notícias G1
(Globo). Eis alguns trechos da matéria:

“CONTINGENCIAMENTO”

O Ministério da Educação (MEC) bloqueou, no final de abril, uma parte do
orçamento das 63 universidades e dos
38 institutos federais de ensino. O corte, segundo o governo, foi aplicado sobre gastos não obrigatórios, como água,
luz, terceirizados, obras, equipamentos e
realização de pesquisas. Despesas obrigatórias, como assistência estudantil e
pagamento de salários e aposentadorias,
não foram afetadas.
No total, considerando todas as universidades, o corte é de R$ 1,7 bilhão, o que
representa 24,84% dos gastos não obrigatórios (chamados de discricionários) e
3,43% do orçamento total das federais.
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Segundo o MEC, a medida foi tomada porque a arrecadação de impostos
está menor do que o previsto, e o dinheiro pode voltar às universidades caso ela
suba. Esse bloqueio de verbas se chama
“contingenciamento”, atinge todos os ministérios e já foi aplicado em outros anos.
O contingenciamento é quando o governo bloqueia a execução de parte do
orçamento por causa da previsão de não
ter receita suficiente. Normalmente, ele
atinge as despesas que não são obrigatórias por lei, como investimentos e custeio
em geral. O bloqueio pode ser revertido
caso a previsão de receita melhore.
A Andifes (Associação dos Reitores
das Universidades Federais) diz que é o
maior contingenciamento desde 2014.
Procurados, o MEC e o Ministério da
Economia não informaram os valores de
períodos anteriores.

O ORÇAMENTO DAS
FEDERAIS E O CORTE

O orçamento aprovado para todas
as 63 universidades federais em 2019

é de R$ 49,621 bilhões. Desse total, o
pagamento de salários (despesas de pessoal) vai consumir R$ 42,3 bilhões, o
que representa 85,34%. Já as despesas
discricionárias somam R$ 6,9 bilhões
(13,83%), e outros R$ 400 milhões
(0,83%) são provenientes de emendas
parlamentares.

QUAIS SÃO OS GASTOS
NÃO OBRIGATÓRIOS, OU
DISCRICIONÁRIOS

As despesas não obrigatórias, também
chamadas de discricionárias, podem sofrer
corte. Elas são divididas em duas categorias.
O primeiro tipo é o gasto com custeio (ou
despesas correntes), utilizado para manter
o funcionamento das universidades: são as
contas de luz, de água, as bolsas acadêmicas, insumos de pesquisa, compra de equipamentos básicos para laboratórios e pagamento de funcionários terceirizados. O
segundo tipo são as chamadas despesas de
investimento (ou de capital). Basicamente
são as obras das universidades e a compra
de equipamentos.

educação

QUAIS SÃO OS GASTOS
OBRIGATÓRIOS

As despesas obrigatórias incluem os
salários dos servidores e as aposentadorias. Elas não podem ser cortadas e representam, em média, 80% do destino
da verba. O pagamento de funcionários
aposentados e inativos é responsabilidade das universidades, e não do INSS.
As universidades públicas, assim como
todas as autarquias federais, seguem re-

gime jurídico único dos servidores públicos. As normas que regulamentam os
regimes próprios estão na Constituição e
na lei 9.717/98. A mesma forma de pagamento dos aposentados é seguida, por
exemplo, com servidores de tribunais ou
do Congresso.

O QUE DIZEM AS
UNIVERSIDADES

Reitores ouvidos pelo G1 apontam

que não há sequer como pensar em formas de poupar recursos. Dizem que seria
impossível funcionar com o bloqueio de
24%. O pró-reitor de planejamento da
Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), Thiago Galvão, afirma que seria
inviável que a instituição cortasse serviços de segurança e de limpeza, em uma
área com mais de 1 milhão de metros
quadrados.
“Não consigo pensar em um setor
para concentrar os bloqueios. Vou deixar a universidade sem laboratórios? As
pesquisas não serão concluídas?”, questiona.
Ele conta que uma possível paralisação das atividades afetaria o desenvolvimento econômico e social da região.
“A maior parte dos estudantes vem de
famílias com renda familiar per capita
de até 1,5 salário mínimo. É a chance da
vida deles. Em Caruaru e em Vitória, no
interior, haveria uma perda ainda maior”,
diz o pró-reitor da UFPE.
A UFRJ aponta que o bloqueio da
verba afetaria também os contratos para
higienização e esterilização de equipamentos de cirurgia.
No Sul, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) informa que teria de cortar
recursos em aulas de campo, pesquisa,
laboratórios de graduação, manutenção
de equipamentos e publicações de livros
e periódicos.
No Rio Grande do Sul, a UFRGS
diz que passa a viver em “situação
gravíssima”, sem conseguir sequer
pagar as contas de energia elétrica
e de água, e sem comprar reagentes
e insumos para pesquisa, de acordo
com a Reitoria.

VISÃO DO MINISTRO:
TORRES DE MARFIM

Em nota enviada ao G1, o Ministério
da Educação afirmou que o "orçamento
para 2019 dessas instituições totaliza R$
49,6 bilhões, dos quais 85,34% (R$ 42,3
bilhões) são despesas de pessoal (pagamento de salários para professores e demais servidores, bem como benefícios
para inativos e pensionistas), 13,83% (R$
6,9 bilhões) são despesas discricionárias
e 0,83% (R$ 0,4 bilhão) são despesas
para cumprimento de emendas parlamentares impositivas".
Durante audiência no Senado, o ministro criticou os reitores das universidades, dizendo que eles deveriam ir à
Comissão de Educação prestar contas.
"O pessoal que está falando que está faltando dinheiro, por favor, mostrem para
a gente aqui, venham mostrar os números, abram o balanço das universidades,
dessas torres de marfim que custam, na
média, R$ 1 bilhão por ano."
Em notas enviadas ao G1, o MEC detalhou o bloqueio.
“(...) cabe esclarecer que do orçamento
anual de despesas da Educação, 149 bilhões de reais, R$ 23,6 bilhões são despesas não obrigatórias, dos quais R$ 7,4
bilhões foram contingenciados por este
Decreto. O bloqueio decorre da necessidade de o Governo Federal se adequar ao
disposto na LRF, meta de resultado primário e teto de gastos", informou a pasta.
O ministério informou ainda que, "até
o momento, todas as universidades e institutos já tiveram 40% do seu orçamento
liberado para empenho".
Fonte: G1

ANDES-SN pede que PGR apure cortes nas universidades
O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior ANDES-SN está pedindo
à Procuradoria-Geral da República que investigue irregularidades
nos cortes orçamentários realizados pelo ministro da Educação,
Abraham Weintraub.
O documento foi protocolado
na sexta-feira (24) pelo presidente
do Sindicato Nacional, Antonio
Gonçalves, junto ao vice procurador da PGR, Luciano Mariz Mais.
O texto aponta irregularidades
nas motivações e nos critérios
para o corte de 30% no orçamento das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes). Além disso,

argumenta que tal medida viola a
autonomia universitária, uma garantia Constitucional.
A manifestação destaca as
declarações de Weintraub justificando os cortes nas Ifes. Ele
acusou as universidades federais
de Brasília (UnB), Fluminense
(UFF) e da Bahia (Ufba) de fazerem “balbúrdia” e de “queda de
desempenho”.
As afirmações não procedem,
pois essas universidades tiveram
melhora no principal ranking universitário internacional, o Times
Higher Education (THE). Fato que
é destacado no documento protocolado.

O documento foi
protocolado na
sexta-feira (24)
pelo presidente
do Sindicato
Nacional,
Antonio
Gonçalves,
junto ao viceprocurador da
PGR, Luciano
Mariz Mais
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Sonhos e
realidades do
ensino superior
no Brasil
Caberia aos reitores das universidades públicas
liderar um esforço para racionalizar custos
José Goldemberg (*)
Universidades foram criadas na Europa
quase mil anos atrás: a Universidade de
Bolonha, na Itália, em 1088 e a de Paris,
na França, em 1170, esta em torno da Catedral de Notre-Dame. Pela de Universidade Bolonha passaram Dante Alighieri,
Petrarca e muitos outros. Aos poucos elas
se espalharam pela Europa e pelo resto do
mundo em torno de igrejas, em entidades
independentes, muitas vezes criadas pelos próprios alunos e pelos governos.
No período medieval as escolas das
universidades dedicavam-se principalmente a estudos de teologia, direito civil
e ciências humanas, mas aos poucos se
expandiram para todos os campos do conhecimento, como medicina e “ciência
experimental”, que corresponde hoje à
área de ciências exatas e engenharia.
Universidades preparam a mão de obra
altamente qualificada que faz funcionar a
sociedade moderna, desde a produção e
distribuição de energia, água e saneamento, até agricultura, transporte, habitação,
ciências econômicas e ciências humanas.
Preparam também os pesquisadores que
tentam descobrir os segredos da natureza
e abrem caminho para novos processos e
tecnologias para combater doenças e aumentar o conforto das populações. Na área
de humanidades, estimulam o desenvolvimento de novas ideias filosóficas e políticas que podem influir poderosamente no
destino das nações. Historicamente, o melhor exemplo dessa influência é a enorme
ebulição intelectual e social que levou à
10

Revolução Francesa, em 1789, e às guerras
de libertação das antigas colônias francesas no Sudeste da Ásia e da África.

POUCAS VAGAS
DISPONÍVEIS

Existem hoje cerca de 10 mil universidades no mundo, com aproximadamente
200 milhões de estudantes – em média
são 30 universitários por mil habitantes.
No Brasil são 8 milhões de estudantes (40
por mil habitantes), 1 milhão dos quais
em universidades públicas, gratuitas, e 7
milhões em universidades privadas, que
cobram mensalidades. O acesso ao ensino superior público no Brasil exige um
processo seletivo, já que as vagas disponíveis são em número muito menor que
o de alunos que competem por elas.
Países estruturaram seu sistema universitário de formas diferentes: na França
e na Itália o ensino universitário é todo
público e gratuito e existem vagas asseguradas para todos os alunos que concluem o ensino secundário (que também
é público e gratuito). Existem poucas
universidades privadas, nelas os alunos
pagam mensalidades elevadas.
Nos Estados Unidos é o oposto: existem poucas universidades estatais (em
que os estudantes pagam pouco) e inúmeras privadas, em que as mensalidades são
elevadas. Cada instituição usa seus próprios critérios de admissão de alunos. O
que aconteceu nos Estados Unidos é que
se criou também um sistema para os estudantes que não querem fazer cursos que
duram quatro ou cinco anos, mas cursos
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A politização da educação nas universidades públicas brasileiras é importante ou mostra umam
das causas da baixa qualidade de ensino? O corte de verbas pelo Ministério da Educação é
solução, ou uma reforma no sistema educacional é mais eficiente? (Foto: Giorgia Prates/Jornal
Plural/UFPR)

técnicos que lhes dão formação em dois
ou três anos e acesso mais rápido ao mercado de trabalho. Estes são os colleges,
ou colégios comunitários parecidos com
as nossas Fatecs, o Senai e o Sesc, além de
algumas escolas técnicas federais.
Como é natural, algumas universidades se distinguiram das demais nos EUA,
onde o ingresso é altamente competitivo,
como Harvard, MIT, Princeton, Stanford,
Chicago e algumas outras. É em torno
delas que se concentram as atividades de
pesquisa de vanguarda do país.

MERITOCRACIA
DETERMINANTE

Na França, como nos Estados Unidos,
o mesmo ocorreu, e além das universidades foram criadas as grandes écoles,
em que há vestibulares e a meritocracia
é determinante para admissão. Algumas
delas existem desde 1750, Napoleão Bonaparte estudou numa delas; mais tarde,
quando dirigente da França, criou outras,
como a Escola Politécnica.
O sistema brasileiro foi estruturado a
partir de 1934, quando foi criada a Universidade de São Paulo (USP), que valorizou a pesquisa científica e a área de
humanidades. Antes disso havia em São
Paulo apenas escolas profissionais, como
a Faculdade de Direito, a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina e outras
além, é claro, das escolas militares. Com a
criação da USP foi introduzido o regime de
dedicação integral ao ensino e à pesquisa,
que a tornou uma universidade de custo
elevado, como o são as universidades de
pesquisa do mundo todo: o custo médio
de cada aluno é de cerca de US$ 12 mil
por ano (aproximadamente R$ 50 mil).
O sucesso da Universidade de São Paulo

criou a ilusão de que seu exemplo poderia
ser estendido a todo o País. Esse era o sonho,
mas “a verdade efetiva das coisas” – na arguta linguagem de Maquiavel – ou, em outras
palavras, “a verdade nua e crua despida de
planos fantasiosos” é que não foi possível expandir o sistema de universidades públicas
(são 78 hoje), que consomem quase todo o
orçamento do Ministério da Educação, de
cerca de R$ 100 bilhões por ano.

CUSTO POR ALUNO É
ELEVADO

Para atender em universidades gratuitas todos os 8 milhões de estudantes brasileiros seu orçamento teria que aumentar
sete vezes. Daí a expansão do número de
universidades privadas, onde os alunos
pagam mensalidades elevadas.
O sistema brasileiro de ensino superior
é, pois, uma mistura do sistema da França e dos Estados Unidos. Como nesses
países, algumas universidades se destacaram graças a lideranças universitárias
locais e se tornaram, na prática, comparáveis às “grandes escolas” francesas e às
boas universidades americanas, onde o
custo médio por aluno é elevado, mas a
produção científica é excelente.
Nas universidades federais o custo médio
por aluno é de cerca de R$ 27 mil, mas existem variações enormes entre elas. Na Universidade Federal do Amapá o custo é de cerca
de R$ 14 mil reais e na Universidade Federal
do Rio de Janeiro, R$ 70 mil por aluno.
Obviamente, é necessário um esforço
de racionalização, que caberia aos reitores dessas universidades liderar.
(*) JOSÉ GOLDEMBERG é professor emérito e ex-reitor
da USP, foi secretário de educação do Estado de São
Paulo e ministro da Educação

feminismo

Empoderamento feminino
e santidade
Beatificada uma mulher à frente do seu tempo, que soube viver a aventura do ordinário. A
história de Guadalupe parece ganhar maior relevância num momento em que a bandeira do
empoderamento feminino tremula alto.
Carlos Alberto Di Franco (*)

A

queles que acompanham
esta coluna sabem que, com
grande frequência, utilizo
este espaço para refletir sobre o trabalho da imprensa. Costumo
apontar condutas que, a meu ver, colocam em xeque o brilho da profissão e
contribuem para rebaixar a credibilidade
da mídia. Não poucas vezes, procurei
refletir sobre os desvios de alguns profissionais, que, contaminados pelo vírus
da preguiça digital, trocam a rua e suas
histórias incríveis pelas entrevistas telefônicas express ou por aqueles depoimentos obtidos por meio das redes sociais.
O jornalismo é movido pelo extraordinário, pelo curioso, pelo episódio inusitado
que, não poucas vezes, grita ao nosso
lado. Mas para ouvi-lo é preciso descer à
arena, ir ao combate à procura dos fatos
que mereçam ser contados.
A vida felizmente é mais rica e, muitas
vezes, aí, o espetacular não é definido
unicamente pelos critérios de noticiabilidade. Ao nosso lado, todos os dias, transitam um incalculável número de heróis
anônimos que, sem receberem uma fagulha da pirotecnia midiática, luzem por
si só. Suas histórias permanecem ocultas, desconhecidas pelo grande público.
Mas, ao seu redor a vida prospera. Sem
que percebam, cumprindo com fidelidade seus compromissos cotidianos, tocam
e, deixam por herança, algo realmente
esplêndido.

PRIMEIRA A SUBIR AOS
ALTARES

Esplêndida assim foi a vida de Guadalupe Ortiz de Landázuri, uma mulher que,
movida pela consciência sobre o papel feminino na sociedade, colocou-se à frente
de seu tempo. Fiel do Opus Dei falecida
em 1975, ela é a primeira entre os membros leigos da Prelazia a subir aos altares.
A cerimônia de beatificação ocorreu no
dia 18, em Madri, sua cidade natal.
A história de Guadalupe parece-me
ganhar maior relevância num momento

Guadalupe Ortiz de Landázuri (Foto: Flickr/Opus Dei Communications Office)

em que a bandeira do empoderamento
feminino tremula alto e ali, com razão,
deve permanecer. Seu vigor vanguardista, a fez buscar novos desafios em ambientes geralmente pouco favoráveis. Na
década de 1930, quando as vozes feministas ainda não ressoavam nas ruas da
tradicionalíssima Europa, ela ingressou
na universidade. Um projeto, em si, ousado, dado que, na época, as mulheres
representavam apenas 14% do total de
alunos matriculados em cursos superiores na Espanha. Mas o arrojo de Guadalupe foi além. Escolheu a graduação
de Ciências Químicas quando mais da
metade das estudantes optava pelo curso
de Filosofia e Letras. Estava numa turma
predominantemente masculina, na qual,
dos 70 inscritos, apenas 5 eram mulheres. Finalizou o doutorado em 1965, foi
docente, pesquisadora e catedrática.

Nessa época, quando a perspectiva
da emancipação feminina causava estranheza e desconfiança em alguns, São
Josemaría já sonhava e fazia sonhar com
o dia em que as mulheres da prelazia estariam à frente de escolas agrícolas, onde
se ensinariam ofícios às trabalhadoras do
campo, de clínicas médicas, de editoras
de livros, de instituições universitárias.
Insistia também que a seção feminina do
Opus Dei deveria ter autonomia para dirigir suas próprias iniciativas apostólicas.

MUNDO DOENTE

Não há como negar que vivemos em
um mundo doente. Construímos – você e
eu – uma sociedade movida pela aparência, pelo postiço. O êxito pessoal passou
a ser aferido pelo número de curtidas de
uma postagem em rede social. Enaltecemos as grandes performances, condecora-

mos aqueles que atingem altos patamares
de prestígio. Precisamos ser os melhores
em tudo ou, pelo menos, aparentar ser
os melhores, dissimular uma vida perfeita ao lado de pessoas perfeitas. E nunca
tivemos rodeados de tanta depressão e
angústia, de tanta amargura e desgosto.
Gente de todas as idades atingidas pela
praga moderna de uma vida sem sentido.
Arrisco-me dizer que o remédio para a
imensa maioria dos casos é aterrissar na
vida real. É saudável entender que nossas
jornadas não estão, nem nunca estarão,
recheadas de momentos e feitos espetaculares. O amor ao ordinário nos abrirá
o caminho para o extraordinário. Assim
como fez Guadalupe.
(*) 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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produção Científica

Embrapa é a maior entre as
instituições não acadêmicas
do País
Para cada real aplicado pelo Governo, a Embrapa gerou R$ 12,16 para a sociedade brasileira
Wilson Fonseca, Roberto Penteado e Maria Clara Guaraldo (*)

E

ntre os anos de 2003 e 2017,
os pesquisadores da Embrapa produziram 16.493 artigos
científicos, colocando a Empresa entre as dez primeiras instituições
brasileiras com o maior nível de produtividade acadêmica no País e a primeira entre as instituições de pesquisa não
acadêmicas. Os dados são do Balanço
Social 2018, estudo anual realizado pela
Empresa que aponta o seu retorno social
para a sociedade e que será divulgado no
próximo dia 24 de abril, durante a solenidade do seu 46º aniversário, em BrasíliaDF. O Balanço também vai revelar que o
lucro social apurado no ano passado foi
de R$ 43,52 bilhões, gerado a partir do

impacto econômico no setor agropecuário; e para cada real aplicado pelo Governo na Embrapa gerou R$ 12,16 para a
sociedade brasileira.
O ranking de produção científica foi
realizado a partir de uma busca na base
de dados Web of Science (WoS) de todos
os tipos de documentos cujos autores declararam afiliações no Brasil e que foram
publicados nesse período. Desta maneira,
foram reunidos quase 500 mil artigos e,
entre os resultados, identificou-se que a
Embrapa ocupa o 8º lugar entre todas as
instituições que mais publicaram nesses
últimos 15 anos. As sete primeiras instituições são universidades públicas, como
Universidade de São Paulo (USP), Univer-

Quantidade (%) de artigos publicados entre 2003 e 2017
nas diferentes áreas do conhecimento da produção
científica brasileira

sidade Estadual Paulista (Unesp),
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), entre outras.
No entanto, quando consideradas organizações não universitárias, a Empresa ocupa o primeiro
lugar, ficando à frente de outras
instituições como, por exemplo,
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e até mesmo importantes
universidades.

Áreas do
conhecimento do
Brasil na WoS

Embora essas instituições sejam
as mais representativas, foi também possível realizar o levantamento das áreas do conhecimento
que concentram o maior número
de artigos, com base nos 493.347 registros do Brasil na WoS (Web of Science).
Conforme a Figura abaixo, essas áreas
são: Ciências da Saúde (30%), Ciências
Exatas e da Terra (22%), Ciências Biológicas (18,6%), Ciências Agrárias (11,5%)
e Engenharias (10,4%). As Ciências Humanas, Multidisciplinar, Ciências Sociais
Aplicadas e Linguística, Letras e Artes
respondem juntas por 7,2% dos artigos.
Por isso, compreende-se a reclamação
de pesquisadores e cientistas dessas áreas de que sua produção científica fica
sub-representada quando avaliada por
meio de uma base de dados internacional como a Web of Science.

Acesso gratuito às
publicações

Embrapa-Artigos Publicados
Fonte: WoS (2018)
12
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A quantidade de acessos às publicações da Embrapa por meio de seus três
repositórios (Ainfo, Infoteca e Alice) também é um indicador que confirma a efe-

tividade do trabalho técnico-científico da
Empresa. Somente em 2018, foram feitos
25,8 milhões de downloads de suas publicações, documentos, circulares técnicas, comunicados técnicos, coleções,
manuais, boletins, livros técnicos, sistemas de produção e outros instrumentos
para massificar as orientações tecnológicas da Empresa que ficam disponíveis
gratuitamente nesses repositórios.
“É um indicador de que as publicações
produzidas pelos centros de pesquisa da
Empresa estão sendo usadas, especialmente pelos técnicos da assistência técnica e extensão rural, tanto do setor público
como do privado”, explica o pesquisador
Flávio Ávila, um dos coordenadores do
estudo Balanço Social 2018.
(*) Wilson Fonseca (MTb 121/MS) Secretaria
de Desenvolvimento Institucional (SDI); Roberto
Penteado (MTb 220/DF) Secretaria de
Desenvolvimento Institucional (SDI); e Maria Clara
Guaraldo (MTb 5027/MG) Secretaria de Inteligência e
Relações Estratégicas (SIRE)

não tropece na língua

Aspas e maiores ou mais
informações
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
--- Deve-se usar o ponto antes ou depois de fechar as aspas? Se acaso eu colocar uma nota de rodapé, como ficaria? Vinicius Pedrosa, Balneário Camboriú/SC
Existem os dois casos: aspas e ponto / ponto e aspas.
As instruções oficiais rezam que se coloca o sinal de
pontuação depois das aspas quando estas “encerram
apenas uma parte da proposição”, mas que o ponto
vem antes das aspas quando elas “abrangem todo o período, sentença, frase ou expressão”, ou seja, quando a
citação é integral. Trocando em miúdos:

ça se tornou a única constante de nossa vida”.

Caso 1 – As aspas vêm antes do ponto quando a citação é a continuação da frase que você está escrevendo,
pois o ponto fecha o período, e não apenas a citação.
Exemplos:
Já antecipava McLuhan na década de 60 que “a mudança se tornou a única constante de nossa vida”.

Um detalhe: quando se acrescentam dados entre parênteses, o ponto vai no final de tudo, depois do parêntese:

Já antecipava McLuhan na década de 60: “A mudan-

“Saber é poder.”
Enquanto não houver “uma nova, forte e legítima
razão de interesse comum”, finaliza o relator, os condôminos continuarão a utilizar tais áreas, em conformidade com o “princípio ético de respeito às relações
definidas por décadas de convívio”.

“Eles compõem o cérebro da rede e localizam-se em
todos os seus entroncamentos” (Pessini, 1986, p. 14).
Caso 2 – As aspas vêm depois do ponto quando a
citação é feita por inteiro e isoladamente:

“Informação não é o mesmo que conhecimento.”
E quando se faz uma citação com várias frases, portanto com vários pontos no meio, as aspas são colocadas no final de tudo, isto é, depois do último ponto:
Assim se refere a comissão da ABL ao uso do não hifenizado: “Está claro que, para atender a especiais situações de expressividade estilística com a utilização de
recursos ortográficos, se pode recorrer ao emprego do
hífen neste e em todos os outros casos que o uso permitir. É recurso a que se socorrem muitas línguas. [...] Não
é, portanto, recurso para ser banalizado.”

MAIORES, TAMBÉM!
Alguns leitores escreveram [em 2001] para contestar ou questionar o emprego que fizemos da expressão
“maiores informações”, pois leram alhures que é errado
falar assim. Todos se expressaram nestes termos: “Seria
correto dizer MAIORES INFORMAÇÕES? (...) pois a palavra ‘maiores’ tem o sentido de tamanho. / O correto é
‘mais informações’ porque o antônimo de maiores [menores informações] não faz sentido... / Se eu escrever
para o Instituto Euclides da Cunha vou ter “maiores informações”, como está na página principal?”
Como à época manteve-se Maiores informações,
transcrevo a resposta então publicada no Mural de Con-

sultas do Língua Brasil:
“Olha, minha gente, chega de camisa de força: maior
é o superlativo sintético de grande, certo? E grande significa ‘de tamanho, volume, intensidade, valor, etc. acima do normal’ [não só tamanho, portanto!], ou ‘longo,
comprido, alongado, dilatado, amplo, notável, respeitável’, entre outros sentidos. Se é possível dizer ‘Vou lhe
prestar uma grande informação / uma longa informação
mais adiante / informações mais amplas ou detalhadas’
– assim como se diz ‘vou dar uma longa explicação/
instrução’ –, então se pode fazer uso do adjetivo superlativo na mesma situação. Não bastasse isso, confirma

o Dicionário Aurélio que maior significa ‘que excede
outro em tamanho, espaço, intensidade, duração, grandeza, número, importância, etc.’ Vejam aí: oferecemos
um maior número de informações, pelo menos!”
Certamente o uso de “mais informações” é também
correto e mais econômico, prevalecendo atualmente
sobre “maiores”. O que não me agrada é a discriminação por “erro”, pois neste caso não se trata disso.
(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, diretora do Instituto Euclides
da Cunha e autora dos livros “Só Vírgula”, “Só Palavras Compostas” e “Língua
Brasil – Crase, Pronomes & Curiosidades” - www.linguabrasil.com.br

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

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

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

MANUAL DE ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA
Os conceitos mais importantes de Homero a
Sartre
Wolfgang Pleger
Este Manual de Antropologia Filosófica oferece
uma apresentação compacta e histórico-sistemática dos principais conceitos antropológicos da história europeia. Wolfgang Pleger analisa a situação
problemática do posicionamento do ser humano no
mundo, tal como exposta na mitologia antiga e na
narrativa bíblica.
Páginas: 440
Preço referência: R$ 109,00

O QUE É PODER?
Byung-Chul Han
Ainda existe em relação ao conceito de poder um
caos teórico. Opõe-se à evidência do seu fenômeno uma obscuridade completa de seu conceito.
Para alguns, significa opressão. Para outros, um
elemento construtivo da comunicação. Tendo em
vista essa confusão teórica, é preciso encontrar um
conceito móvel que possa unificar as representações divergentes.
Páginas: 216
Preço referência: R$ 35,00

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

DROGAS, CRIMES E PRISÕES
Alan Paiva

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

A obra apresenta as raízes da criminalidade que
aumenta a cada dia. Para tanto, investiga o fenômeno do encarceramento em massa diretamente
relacionado com a política de guerra às drogas que
atinge, principalmente, a juventude pobre e negra.
Questiona a prisão no combate à violência, com o
mito da ressocialização, mostrando a realidade das
nossas prisões superlotadas.
Páginas: 144
Preço referência: R$ 21,50

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

Rua Voluntários da Pátria 225, Curitiba/PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br
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ACELERAÇÃO
A transformação das estruturas temporais na
modernidade
Hartmut Rosa
Poderíamos imaginar um mundo no qual um sonho
da promessa da tecnologia, que perdurou século
XX adentro, tivesse se tornado realidade; um mundo que tivesse se livrado das amarras da escassez
de tempo e da pressa, que tivesse se emancipado
do tempo e o transformado de bem escasso em
bem abundante. Em nossas sociedades atuais,
a "velocidade da vida aumentou” e, com ela, o
estresse, a pressa e a falta de tempo...
PÁGINAS: 681
Preço referência: R$92,00

ROSA LUXEMBURGO - 3ª Edição
Os dilemas da ação revolucionária
Isabel Loureiro
Distante tanto do socialismo autoritário quanto da
social democracia, Rosa Luxemburgo representa
o esforço em pensar o marxismo como política da
emancipação. O livro analisa detalhadamente os
principais conceitos da autora, tais como a comunidade primitiva e sua perspectiva de “retorno” histórico, enfatizando, ainda, a criatividade histórica, um
elemento de unificação da teoria e da prática.
Páginas: 317
Preço referência: R$62,00

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

EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-SINODAL DO
PAPA FRANCISCO
Christus Vivit: Para os jovens e para todo o
povo de Deus
Papa Francisco

MAJORINO VIGOLUNGO
Um jovem apóstolo da comunicação
Carlo Recalcati

“O Senhor nos chama a acender estrelas na noite
de outros jovens, nos convida a olhar os verdadeiros astros, esses sinais tão variados que Ele nos
dá para que não fiquemos parados, mas imitemos
o semeador que olhava as estrelas para poder arar
o campo. Ser jovem, mais do que uma idade, é um
estado do coração.”
Páginas: 120
Preço referência: R$ 10,80

Na experiência de Majorino, é possível encontrar
todos os ingredientes necessários para conhecer,
compreender e viver a vontade de Deus. Esse
jovem apóstolo da comunicação pode ser um fiel
companheiro que se une às suas alegrias e às
dificuldades que você encontrar no caminho para
compreender e viver a sua vocação pessoal.
Páginas: 64
Preço referência: R$ 12,00

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

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)

ESPERANÇA PARA
A FAMÍLIA
O caminho para um
final feliz
Willie e Elaine Oliver
Como vai sua família? Se você respondesse com sinceridade
a essa pergunta, o que diria? O relacionamento entre marido e
mulher, entre pais e filhos muitas vezes parece encantador para
os que olham de fora, mas só quem vivencia os dramas do cotidiano conhece as frustrações, as feridas e os traumas sofridos
dentro de uma casa que deveria ser um lugar de paz. Este livro
traz orientação para uma vida família feliz.
Páginas: 80
Versão PDF gratuito: http://livro.esperanca.com.br/
esperanca-para-a-familia/
Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
Curitiba - (41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

Vozes do Paraná 10
Retratos de Paranaenses
21 personagens QUE FIZERAM E FAZEM A
DIFERENÇA NO PARANÁ:
Espedito da Rocha (in memoriam), Bruno Pessuti e Pedro Duarte (Nova Geração), Cecilia
Lopes da Silva, Claudio Loureiro, Dimitry Kozemjakin, Doralice Zanetti, Edson Gradia, Edson
Militão, Ferdinando Scheffer, Francisco Zardo, Gláucio De Mio Geara, Helio Gomes Coelho Jr,
Hélio Bruck Rotenberg, João Manuel Simões, José Candido Muricy, Karina Furlan Anselmi,
Luiz Gonzaga Paul, Mário Petrelli, Ottílio Mônaco e Toninho Vaz

Contatos e vendas com Editora Bonijuris (41) 3323-4020, Hélio Martins (41) 99526-1304 e
Aroldo Murá G. Haygert (41) 3243-2530, ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br

www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316
Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR
Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco
Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda
Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
D. Ricardo Hoepers (Bispo de Rio
Grande, RS)
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Sociais
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Teológicos
Antonio Carlos da Costa Coelho
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