NOVEMBRO 2019

www.cienciaefe.org.br

ANO 20 - Nº 237

Chuva negra em 19 de agosto de 2019 no meio da tarde em São Paulo continha composto produzido por incêndios
florestais (foto: Andre Lucas / picture alliance via Getty Images)
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Muito mais que produzir oxigênio,
pesquisadores afirmam que a Amazônia
tem influência no regime de chuvas em
todo o mundo.

a floresta
da chuva
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comportamento

NESTA EDIÇÃO:

AMAZÔNIA CONTROLA A CHUVA
“Amazônia, pulmão do mundo”. Pesquisadores
patrocinados pela FAPESP chegaram à conclusão que não é bem assim. De dia a floresta ‘fabrica’ oxigênio. A fotossíntese. Origem a crença.
Mas de noite ela consome quase todo o oxigênio
liberado durante o dia na atmosfera. Então qual é
a importância da Floresta Amazônica? Os cientistas estão confiantes de que, além da proteção do
ecossistema, faz algo mais importante ainda: o
controle das chuvas. A regularidade e volume de
chuvas no Brasil, Américas e até na Europa, África e Ásia dependem da Amazônia. Poderíamos
chamá-la de a “Floresta da Chuva”.
Detentora de cerca de 15% de toda a biodiversidade do planeta, a Amazônia desempenha vários
papéis fundamentais para a química atmosférica
em nível regional, continental e até global. “Atua
fortemente para regular o clima em diferentes escalas, inclusive remotamente”, comenta o físico
Paulo Artaxo, um dos pesquisadores.
Leia a matéria neste número.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Em Busca da Fecilidade
Edmilson Fabbri (*)

O

que é felicidade?
Como atingi-la? O
que pensam os grandes filósofos sobre
ela? Como é vista pela neurociência? Esses e outros aspectos foram
discutidos no IV Congresso Internacional da Felicidade, realizado aqui
em Curitiba, no mês passado.
Tive a oportunidade de participar
de uma mesa redonda juntamente
com os colegas médicos psiquiatras,
Ana Beatriz de Souza e Jairo Bouer.
Foram 2.600 pessoas de todos os
estados brasileiros, representando
mais de 300 cidades.
O que faz tanta gente buscar em
um congresso a resposta para essa
questão crucial, o que é a felicidade, e como atingi-la?
Se formos buscar referências na
filosofia, encontraremos inicialmente, em Tales de Mileto (7 A.C.), na
Grécia, as principais reflexões sobre
a felicidade, sendo por ele assim
definida: “É feliz que tem corpo são
e forte, boa sorte e alma bem formada”. O grande problema aqui é a
necessidade da sincronicidade entre
esses atributos.
Por falar em gregos, a palavra felicidade para eles era ligada à “eudamonia”, “eu” bom e “damonia”
demônio. Ser feliz, então, era estar
acompanhado do “bom demônio”,
ligado à boa sorte.
Com Sócrates, fica reforçada a
questão transcendental da felicidade, já que para ele, o homem não
era só corpo, havendo a necessidade de atingir-se, também, o bem da
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alma, através de uma conduta virtuosa e justa.
Platão, seu maior discípulo, reforça as palavras do mestre, considerando que todas as coisas têm uma
função, a da alma seria exercer virtude e justiça para obter a felicidade.
Aristóteles, discípulo de Platão,
critica o idealismo do mestre, e
reconhece a felicidade nas coisas
mais básicas como, uma boa saúde,
a liberdade e uma boa situação so-

Aristóteles, discípulo
de Platão, critica o
idealismo do mestre, e
reconhece a felicidade
nas coisas mais
básicas como, uma
boa saúde, a liberdade
e uma boa situação
socioeconômica.
Felicidade é um estilo
de vida, segundo ele.
cioeconômica. Felicidade é um estilo de vida, segundo ele.
Já com relação às escolas filosóficas helenísticas, por caminhos diferentes, chegam à mesma conclusão,
que para o homem ser feliz, não
bastava apenas ser auto suficiente,
mas tinha que desenvolver também, uma atitude de indiferença, de
impassibilidade, em relação a tudo
a seu redor, ou seja, a felicidade
seria fruto da “apatia” que naquele

tempo não tinha o sentido patológico de hoje. Epicuro deixa isso bem
claro quando diz que a apatia não
significa a abdicação ao prazer. Aliás, o prazer para ele, era essencial
à felicidade. Vem dele a filosofia
hedonista (em grego “hedone” quer
dizer prazer), fundou a escola de felicidade.
Com a chegada da idade média e
o fim do mundo helênico, deixa-se
de valorizar a felicidade pelos filósofos cristãos.
Só com a idade moderna e o ilusionismo, a temática volta, sendo
felicidade envolvida no pensamento político, passando a considerar a
felicidade um “direito do homem”,
consignado, inclusive, na constituição dos EUA, realizada em 1787.
Filósofos modernos como Nietzsche, trazem a felicidade como uma
força mental, espírito de luta contra
todos os obstáculos.
Ortega Y Basset mostra que o sincronismo do encontro entre a vida
projetada e a vida real, representa a
felicidade.
Enfim, felicidade é o objeto de
desejo do ser humano. É digna de
um congresso internacional para ser
debatida. Conclusões? Todas possíveis. Dependendo de suas crenças,
social, política, religiosa e filosófica,
enfim, existencial.
Concluo com a definição simples
do poeta Carlos Drummond de Andrade “Ser feliz sem motivo é a mais
autêntica forma de felicidade”.
(*) 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

O virtual que
se concretiza
A ciência explorando concretamente as partículas
quânticas, vê-se hoje a humanidade imersa num mundo
imaginário de simbolismos
Antonio Celso Mendes (*)

A

s ocorrências de fenômenos
virtuais na natureza têm sido
cada vez mais concretas, sendo muito fácil, para cada um
de nós perceber as suas características: são
intuições concretas que não dependem do
espaço ou do tempo, refletindo o caráter
inusitado de seu surgimento: o efêmero
das ocorrências, a volatilidade do tempo,
as percepções do infinito, as inspirações
poéticas, as certezas da fé, a hierarquia das
causas, as peripécias do mundo quântico,
o igual que é diferente. Tudo isso só se torna possível pela capacidade transcendental de nosso espírito, como pensou KANT.
Ora, o mundo virtual tem causado
uma transformação inusitada nas formas
do ser humano compreender a realidade,
pela prontidão e variedade com que se
sucedem, inovando em simbolismos em
nossas vivências corriqueiras, contribuindo também para uma nova concepção de
como o Universo funciona, tendo como
causa a natureza criadora e evanescente

de suas potencialidades mórficas.
Em consonância, tem-se verificado uma
transformação radical nas formas do ser
humano explorar as potencialidades do
mundo exterior, onde imperam as virtualidades, captadas na efusão das mudanças,
um pulsar permanente de focos energéticos que se criam e desaparecem ser cessar.
Agora mesmo, vem-nos a notícia do GOOGLE sobre a criação precária dos computadores quânticos, uma conquista que vai
revolucionar a velocidade e a quantidade
dos dados a serem obtidos, ultrapassando
todos os limites imaginados.

DEFORMAÇÃO DE NOSSAS
MENTES

Dessa forma, com o avanço da ciência
explorando concretamente as partículas quânticas, vê-se hoje a humanidade
imersa num mundo imaginário de simbolismos, jogos virtuais e arranjos lúdicos que alteram a maneira tradicional
de regular nossos comportamentos. Na

verdade, isto é o resultado de um trabalho conjunto entre a técnica científica e
nossa imaginação criativa, criando um
mundo novo de imagens virtuais e surrealistas que tornaram possíveis as transformações de nossas percepções sensíveis.
Como acréscimo prejudicial, este
mundo imaginário também contribui na
deformação de nossas mentes, criando
games destruidores, nos fazendo perder
o sentido real das coisas. Contudo, deixando de lado esses aspectos patológicos
de apreciar o fenômeno, tudo devemos
fazer para que tais transformações não
se tornem desvantagens, mas, pelo contrário, aproveitar o que de positivo elas
significam em termos de alterações em
nossas reações, ou também na forma de
sua pedagogia, pelo uso de imagens e
educação a distância, criando práticas
de ensino mais abrangentes.
Ora, esta situação inovadora na forma
de tratarmos a realidade nos leva a perceber que nossas percepções do imediato em nossas vidas não são substanciais

em sua natureza, mas apenas expressam
momentos criados pelas percepções sensíveis, surgidas em homologia com nosso espírito, espelho da realidade. Assim,
importa desenvolvermos condições adequadas para que não nos tornemos seres
humanos incapazes de avaliar e captar
o essencial, que agora nos parece mais
importante como nunca.
Em conclusão, importa avaliar as contribuições virtuais de nossa consciência,
que refletem uma atmosfera de abstrações
imaginárias, as quais não dispensam uma
indagação sobre as causas e origem de um
mundo que transcende as condições aleatórias de suas transformações, abrindo-nos
um leque promissor de certezas quanto a
natureza especial de seu ser, repositório e
abrigo de uma realidade mágica em sua
substância, o Espírito Paráclito revelador.
(*) 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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JUSTIÇA

Contra o
império da lei
O que houve à vista de todos foi o choque entre lei, ou
que nos dizem que é a lei, e a moral
José Roberto Guzzo (*)

E

ste é o novembro do nosso
descontentamento diante de
um Brasil que está em guerra
aberta contra os brasileiros.
Agora, depois de meses a fio de uma tragédia única no mundo, vemos a maioria dos magistrados do tribunal supremo
do País fazerem o oposto do que é a sua
obrigação. Em vez de buscarem mais justiça numa sociedade que já é perigosamente injusta, chamaram para si a tarefa
de dar aos criminosos ricos, aqueles que
têm dinheiro para pagar escritórios milionários de advocacia penal, o direito
de passarem o resto da vida sem receber
nenhuma punição real pelos crimes que

praticaram.
Não fazem isso porque acreditam,
como dizem, que o direito de defesa
deve estar acima de todos os outros - a
começar pelo direito de suas vítimas.
Fazem porque estão metidos numa luta
desesperada pela sobrevivência do Brasil
velho. Você sabe que Brasil é este - corrupto, subdesenvolvido e desigual, paraíso dos parasitas da máquina pública, da
venda de favores e dos privilégios para
quem tem força, inimigo do trabalho, do
talento e do mérito individual. É o País
que você tem certeza que não quer.
Nada destrói tanto o respeito pelos
governos, dizia Einstein, do que a sua

Fachada do Supremo Tribunal Federal, em Brasília (Foto: Dida Sampaio / Estadão)

incapacidade de fazer com que as leis
sejam cumpridas. É o risco que foi construído no Brasil. De fato, como seria
possível respeitar o poder público neste
País se o Código Penal brasileiro diz que
é proibido praticar crimes, mas o STF
decide impedir a punição dos crimes
praticados? Na verdade, o que realmente aconteceu em toda essa infame discussão sobre a “prisão em
segunda instância” não foi,
em momento algum, uma
divergência sobre questões
jurídicas. Esqueça as questões jurídicas.

CHOQUE ENTRE
LEI E MORAL

O que houve à vista de
todos, isso sim, foi um choque entre lei, ou o que nos
dizem que é a lei, e moral.
Quando a lei se opõe à moral, como nesse caso, ou se
perde o senso moral ou se
perde o respeito pela lei.
Não há outra possibilidade.
É o momento em que a lei
se torna injusta, por não estar mais em harmonia com
as noções elementares do
certo e do errado. O resto é
mentira.
O que o cidadão viu,
neste golpe legal para proibir a prisão de condenados
em segunda instância, foi
uma tentativa aberta de impedir que vigore no Brasil
o império da lei - algo que
4
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só pode existir se a Justiça for imparcial.
Mas quem defende essa aberração, inexistente em qualquer país sério do mundo, propõe, na verdade, que o sistema
judicial brasileiro tome um partido - o
dos réus, por considerar que as provas
colhidas contra eles jamais estarão corretas, ou serão suficientes, e que os juízes
errarão todas as vezes em que condenarem alguém.
Trata-se, simplesmente, de usar o que
está escrito na lei para desrespeitar a lei.
Sempre ouvimos que democracia e civilização só podem vigorar se a Justiça
tiver coragem de enfrentar o grito irracional da multidão, que exige culpados,
não se interessa por provas e não entende de hermenêutica. Mas não há nada
de irracional na voz da multidão que se
está ouvindo agora - muito pelo contrário. O brasileiro sabe perfeitamente que
um réu, para acabar na cadeia, tem de
ser condenado por um juiz, a “primeira
instância”.
Em seguida precisa ser condenado outra vez - agora não mais por um, mas por
um conjunto de magistrados, a “segunda instância”. Nos dois casos, ele tem
todas as chances de se defender e, se
não consegue, não pode ficar apelando
na Justiça até o Dia do Juízo Final. Irracional é querer o contrário. Não há nada
de frouxo na moralidade, como alegam
os campeões do “direito de defesa”. Na
verdade, ela é muito mais dura que qualquer lei. Diz apenas que é preciso fazer
a coisa certa.
(*) JOSÉ ROBERTO GUZZO, jornalista. Escreve semanalmente sobre o cenário político e econômico do País no
O Estado de S.Paulo

homenagem

A sociedade deixou de
entender que a Terra é
sagrada, diz Gleiser
Ciência e espiritualidade.
Dois polos que geralmente
são tratados de maneira
opostas no mundo
acadêmico. Mas, não para
o astrofísico Marcelo
Gleiser, que acredita que
o mundo espiritual não
deve ser tratado de forma
distante do científico.
Ao contrário: ambos os
mundos se complementam.

Marcelo Gleiser foi homenagiado com o título de Doutor Honoris Causa na PUCPR e recebeu
medalha alusiva das mãos do reitor Waldemiro Gremski

Diego Antonelli (*)

O

professor carioca de 60
anos, que leciona no
Dartmouth College, nos
Estados Unidos, foi homenageado em março deste ano com o Prêmio Templeton, o “Nobel da Espiritualidade”. Foi o primeiro brasileiro a receber
a premiação. Prêmio já foi entregue, em
anos anteriores, a personalidades como
Dalai Lama e Madre Teresa de Calcutá. “O que eu tinha escrito e falado teve
uma dimensão maior que eu esperava”,
confidencia o pesquisador.
Ele também é autor, entre outros livros, de “O caldeirão azul”, “A ilha do
conhecimento”, “Criação imperfeita”, “A
dança do universo”, “O fim da Terra e
do Céu” e “A simples beleza do inesperado”, os três últimos foram agraciados
com o Prêmio Jabuti, o mais tradicional
prêmio literário do Brasil.
No último mês de outubro, Marcelo
Gleiser recebeu o título de Doutor Honoris Causa na PUCPR. A homenagem é
oferecida a pessoas que se destacam em
suas áreas de atuação. Gleiser ainda fundou em 2016 o Instituto de Engajamento
à Interdisciplinariedade (ICE) em Dartmouth, com a ideia de promover o diálo-

Palestra Magna de Marcelo Gleiser lotou Biblioteca da PUCPR

go entre as ciências naturais e humanas.

CONFLUÊNCIA PECULIAR

Em seus trabalhos, Gleiser utiliza conceitos extraídos da biofísica, da física
quântica e da filosofia para propor uma
aproximação entre a crença espiritual e a
investigação científica. Agnóstico, o astrofísico considera que o ponto crucial nesta
nova era da busca pela espiritualidade é a
relação dos seres humanos com o nosso
planeta, com a natureza e com os indivíduos que convivemos no meio social.
“Sempre estamos em um novo começo. Entendo que a ciência, a filosofia e a
religião formam uma confluência peculiar em que precisamos pensar de várias
formas diferentes”, afirma.

Gleiser, que desde garoto tinha uma
visão mística a respeito do mundo, sempre se encantou em tentar decifrar as
grandezas ocultas da natureza. “Existem
várias novas espiritualidades. Entendo
que você pode ter uma espiritualidade
sem ter uma religião. Entendo a espiritualidade como uma metáfora para coisas
maiores em relação ao desconhecido.
Existem várias formas de espiritualidade. Não creio numa existência de uma
entidade superior. Mas a gente não sabe
tudo”, ressalta o pesquisador.
A procura espiritual deve estar conectada a partir da tese de como nós,
seres humanos, nos relacionamos com
o nosso planeta. “Essa procura espiritual
deve buscar uma relação com o mundo

natural. A sociedade deixou de entender
que a Terra é sagrada. Estamos violando
a Terra. É preciso resgatar uma relação
espiritual com o mundo. Ir além do tribalismo que separa as pessoas. Seja um tribalismo político ou religioso, por exemplo”, salienta Gleiser.
O astrofísico lembra-se da necessidade de respeitar as diferenças de cada
um e estar aberto para aprender com os
que pensam de outras formas. “Colocar
a gente como espírito unifica a todos.
Somos um animal em um planeta frágil.
Dessa maneira, começamos a transcender as barreiras do tribalismo, fazendo
com que a gente se afeiçoe com o outro”, resume o pesquisador em relação à
espiritualidade.
“NÃO CONHECEMOS TUDO”
O foco intenso no materialismo no
século 21 também despertou em Gleiser
a necessidade de resgatar essa espiritualidade cotidiana na sociedade. “Existem
coisas muito mais profundas e essenciais
na nossa existência. Não conhecemos
tudo”, adverte.
No entanto, o pesquisador refuta a
tese de pesquisadores que se dedicam
a provar a existência de Deus baseado
no criacionismo. “É uma pseudociência
para julgar e provar a existência de um
Deus. Ignora a evolução das espécies. O
segredo que temos ainda é a origem da
vida, e isso não precisa ser oriundo de
uma entidade superior”, afirma.
Segundo Gleiser, a necessidade de
que essa espiritualidade que ele aponta, passa por um processo muito forte
de melhorias na área educacional. “A
educação é fundamental para levar essa
compreensão no dia a dia. As crianças
passam mais tempo nas escolas. É necessário passar uma visão de mundo, brincar de saber, buscar um conhecimento
lúdico sobre existência, de maneira reflexiva. Hoje, temos um Ministério da Educação ancorado em princípios do século
19”, finaliza o astrofísico.
(*) DIEGO ANTONELLI, jornalista
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mais que educação

As universidades
e um projeto para
a Nação
Há que estimulá-las a fazer estudos e debates sobre os grandes problemas nacionais
José Goldemberg (*)

O

ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, fez no evento
“O que é o Poder?”, realizado em outubro por este jornal, uma declaração contundente sobre o papel que
as corporações e a burocracia ocupam
hoje no cenário político do País. “Nós
não temos uma elite nacional. A burocracia ocupou este espaço. Infelizmente,
os partidos políticos não fazem projetos
de nação. Infelizmente, as universidades
não fazem projetos de nação”, disse ele.
Há tempos não se ouve no Brasil um
chamado tão importante como este para
que as universidades ocupem um papel
mais importante no cenário nacional. O
que temos visto, ao contrário, são, por
um lado, declarações desarrazoadas e
até truculentas de ministros da Educação
desqualificando as universidades públicas e, por outro, grupos parassindicais
dentro delas concentrados na defesa de
seus interesses corporativos.
Sucede que universidades não são apenas locais em que se aprende uma profissão, mas um espaço em que se tenta entender o mundo que nos cerca, tanto do ponto
de vista físico como humano e social.

AUTONOMIA E PROTEÇÃO

Foi assim que elas surgiram, há mais
de 800 anos Começando com a Universidade de Bolonha, em 1088, onde grupos de estudantes de várias regiões da
Europa se agruparam em torno de grandes professores estudando humanidades
e Direito Civil.
Sucede que o imperador Frederico I
(Barbarossa) do Sacro Império Romano6
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Germânico (1122-1190) reconheceu a
importância desses estudos, sobretudo os
que diziam respeito ao Direito Romano,
que ele considerava fundamental para legitimar seu poder. Frederico deu autonomia e proteção à nascente universidade.
Ao longo dos séculos inúmeras outras
universidades foram criadas em toda a
Europa e sua autonomia – de modo geral
– era respeitada como forma de garantir
a qualidade dos estudos e pesquisas que
realizava. Também ao longo dos séculos
a procura do conhecimento e uma melhor
compreensão da natureza, promovida por
homens como Bacon, Galileu, Newton,
Rousseau e muitos outros provocaram uma
grande efervescência cultural e científica,
que deu origem ao Iluminismo, o qual solapou as ideias retrógradas da Igreja Católica da época, que legitimavam monarquias
absolutistas e os privilégios da aristocracia.
O resultado foi a Revolução Francesa, de
1789, que criou o regime republicano que
se espalhou pelo mundo todo.

UNIVERSIDADES
EDUCARAM GERAÇÕES

Foram as grandes universidades, como
Oxford (na Inglaterra), Harvard (nos Estados Unidos), Humboldt (na Alemanha)
e Paris (na França), que consolidaram o
avanço do progresso no mundo todo e
foi nelas que se inspiraram brasileiros esclarecidos como Armando de Salles Oliveira, que criou a Universidade de São
Paulo (USP), em 1934. A Universidade
do Brasil (hoje Universidade Federal do
Rio de Janeiro) seguiu o mesmo caminho.
Essas universidades educaram gerações
de profissionais e homens públicos que

mais que educação

Escola projetada pela UFPR com tecnologia inédita que faz o ar externo circular
no subsolo (Solar Decathlon)
contribuíram muito para a formulação de
políticas públicas no País.
Na USP, o reitor Miguel Reale, na década dos 1970, deu-lhe uma dimensão tal
que teve influência decisiva na organização do sistema universitário brasileiro. A
Escola Politécnica, antes disso, teve enorme papel na consolidação da engenharia
nacional. Na área médica, o prestígio da
Faculdade de Medicina e o trabalho do
professor (e ministro) Adib Jatene e de Sergio Arouca, da Fiocruz, foram essenciais
para a criação do Sistema Único de Saúde
(SUS), um dos mais abrangentes do mundo. E na área ambiental o professor Paulo
Nogueira Neto criou não só a legislação,
como também a estrutura de todo o sistema de proteção ambiental do País.
Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Alberto Luiz Coimbra

criou a Coordenadoria de Pós-graduação
e Pesquisa de Engenharia (Coppe), que é
a espinha dorsal da pesquisa tecnológica
na área de petróleo do Brasil.
Em 1987 o presidente José Sarney estimulou na USP a discussão sobre o papel
dos partidos políticos e a convocação de
uma Assembleia Constituinte.

CONHECIMENTO E
COMPETÊNCIA

Esses são apenas alguns exemplos do
muito que já foi feito pelas universidades
brasileiras na formulação de políticas públicas para o País, em que conhecimento
e competência são essenciais. Um exemplo corrente é o papel que um professor
como José Pastore teve na formulação da
reforma trabalhista em 2018.
Contudo não se pode esperar demais

PUCPR realizou o primeiro Hackathon de Sustentabilidade da Escola Politécnica nos dias 16,
17 e 18 de outubro.

das universidades. No regime presidencialista o governo escolhe suas prioridades e
seus projetos para a Nação e os submete
ao Legislativo, ao mesmo tempo que tenta
mobilizar a sociedade para apoiá-los.
No passado recente tivemos até governos cujos projetos de Nação foram tão mal
implementados que nos levaram à maior
recessão que o Brasil atravessou. O atual
governo não parece ter um projeto propositivo para o País, exceto na área de costumes, e seu papel acabou sendo assumido
pelo Congresso Nacional, numa espécie
de “parlamentarismo branco”. Em tese,
isso deveria reforçar o papel dos partidos
políticos, o que lamentavelmente ainda
não aconteceu. Tem razão, portanto, o
ministro Toffoli ao lamentar que as universidades não estejam fazendo “projetos
de Nação”, como se viu no passado.

Parece oportuno tentar recuperar esse
desempenho estimulando-as a realizar
estudos e debates sobre os grandes problemas nacionais. O presidente Lincoln,
dos Estados Unidos, fez isto 150 anos
atrás (em plena Guerra Civil Americana),
criando a Academia Nacional de Ciências para “prover recomendações objetivas à nação em matérias relacionadas
com ciência e tecnologia”.
Essa missão é um pouco restrita para
ser copiada. Um bom começo, porém,
seria proceder a uma análise objetiva de
algumas políticas públicas para o País, a
começar por políticas educacionais, de
saúde, energia e infraestrutura, áreas nas
quais a competência das universidades
brasileiras é indiscutível.
(*) JOSÉ GOLDEMBERG, professor emérito e ex-reitor
da Universidade de São Paulo
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amazônia

A floresta
da chuva
A Amazônia leva umidade para as demais regiões do Brasil e até outros continentes
Marcos Pivetta

S

e 60% da Amazônia é brasileira e 40% de outros oito países, por que o mundo deveria
se preocupar com o destino da
maior floresta tropical do planeta? Não
seria pela produção de oxigênio, mito que
sempre ressurge quando as queimadas
ganham força e a taxa de desmatamento
sobe na região, como ocorreu neste ano,
colocando em risco os supostos “pulmões
do mundo”. De dia, as plantas fazem fotossíntese e transformam a energia solar
em química, basicamente carboidratos
(açúcares) vitais para sua sobrevivência.
Nesse processo, elas absorvem vapord’água e dióxido de carbono (CO2), o
mais importante gás de efeito estufa, e liberam oxigênio. Mas à noite, quando não
realizam fotossíntese, e apenas respiram,
elas consomem oxigênio e expiram CO2.
No fim do dia, feitas as contas, há um empate técnico entre a quantidade de oxigênio consumida e liberada. Na verdade, a
fotossíntese de toda a vegetação do planeta libera uma quantidade de oxigênio que
praticamente não altera a concentração
atmosférica desse gás.
Além de ser detentora de cerca de 15%
de toda a biodiversidade do planeta, uma
razão em si suficiente para preservá-la,
a Amazônia desempenha vários papéis
fundamentais para a química atmosférica em nível regional, continental e até
global. “A floresta é uma grande fonte de
vapor-d’água não só para a região Norte
como para o Centro-Sul do país e a bacia
do Prata”, comenta o físico Paulo Arta8

xo, do Instituto de Física da Universidade
de São Paulo (IF-USP). “Atua fortemente
para regular o clima em diferentes escalas, inclusive remotamente.” Se for para
recorrer a uma metáfora, a Amazônia
seria o ar-condicionado do planeta, espalhando frescor e umidade — em outras palavras, chuva — sobre si mesma
e demais partes do globo. Não é força
de expressão a língua inglesa chamar a
Amazônia e outras matas úmidas tropicais de rainforests, literalmente florestas
da chuva. Nesses pontos do planeta, há
coberturas vegetais densas e exuberantes
porque chove de forma quase contínua
e muito, entre 2 mil e 4.500 milímetros
(mm) por ano.

UMIDADE DO ATLÂNTICO

A umidade que chega à imensa bacia amazônica é trazida por ventos que
sopram do oceano Atlântico tropical
em direção ao continente. Esse vapord’água gera chuva sobre a floresta. Em
um primeiro momento, a vegetação e
o solo absorvem a água. Em um segundo, ocorre o fenômeno conhecido como
evapotranspiração: parte da chuva evapora dos solos e as plantas transpiram.
Essas ações devolvem uma grande fração
da umidade inicial à atmosfera, que produz mais pluviosidade sobre a mata. Essa
interação gera um ciclo perene muito
eficiente de reaproveitamento da água.
Por isso, os pesquisadores dizem que a
Amazônia processa parte de sua própria
chuva. Mas nem todo esse vapor-d’água
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permanece estacionado sobre a floresta.
Ao ser devolvida à atmosfera, uma parte
dessa umidade gera correntes aéreas que
transportam chuva para o centro-sul do
continente. São os famosos rios voadores. Diariamente, esses rios aéreos transportam cerca de 20 bilhões de toneladas
de água, 3 bilhões de toneladas a mais
do que o rio Amazonas, o de maior volume de água do mundo, despeja cotidianamente no Atlântico.
O desmatamento e a possível fragmentação da floresta tropical podem
comprometer sua capacidade de enviar
vapor-d’água para o Brasil Central e o
Sul do continente. “A Amazônia é uma
área predominantemente plana e contínua, que, nos modelos climáticos, consideramos como um bloco, uma entidade em si”, explica o climatologista José
Marengo, chefe do setor de Pesquisa e
Desenvolvimento do Centro Nacional
de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (Cemaden), órgão do Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). “Mudanças significativas em sua cobertura vegetal alteram
o sistema de circulação atmosférica e
podem ter repercussões sobre o regime
de chuvas em lugares distantes. Podem
dar origem a eventos extremos, como a
diminuição do total de pluviosidade ou
sua concentração em pouco dias.” Fora
da região Norte, o efeito umidificador
da Amazônia é sentido de forma mais
evidente no Sudeste, na Bacia do Prata
e no Centro-Oeste, cujas atividades agro-

pecuárias se beneficiam de uma redução
de temperatura causada por ventos amenos vindos da floresta.

CHUVA NEGRA

Em 19 de agosto deste ano, os paulistanos tiveram uma amostra das conexões
à distância que interligam a atmosfera
amazônica com o clima da cidade de São
Paulo. Por volta das 15h, no meio da tarde, um temporal invernal escureceu o céu
da metrópole. O dia que vira noite chama
a atenção, mas não chega a ser um fenômeno raro. Incomum foi a chuva preta
que caiu durante a tempestade. Análises
feitas no Instituto de Química da USP encontraram na água da chuva o composto
orgânico reteno, da classe dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), formado apenas quando ocorre a queima de
biomassa, como árvores. Como a data da
chuva negra em São Paulo coincidiu com
um pico de queimadas na região Norte e
em países vizinhos, o reteno deve ter sido
produzido pelos incêndios florestais que
levaram a Amazônia a ser notícia de primeira página no mundo naquele mês. A
fumaça das queimadas foi transportada
até a capital paulista, onde se juntou às
nuvens de chuva.
Nos últimos anos, alguns trabalhos
têm tentado medir qual seria o impacto do desaparecimento ou da redução
drástica da área das grandes florestas tropicais sobre o clima em diferentes partes do planeta e suas implicações para
a agricultura. Um artigo publicado em

Amazônia
2015 na revista científica Nature Climate Change compilou e analisou dados de
mais de 20 estudos de modelagem climática e artigos científicos que tratavam
das repercussões do desmatamento total
ou parcial das três grandes florestas tropicais: a Amazônia, a maior delas, a da
África Central, na bacia do Congo, e a
do Sudeste Asiático. As duas primeiras
formam blocos contínuos de vegetação,
mas a Amazônia é 70% maior e mais
úmida do que as florestas africanas, que
também sofreram neste ano grandes incêndios. A maior parte das florestas do
Sudeste Asiático está espalhada por ilhas
da região, como Indonésia e Malásia. A
Amazônia é 2,5 vezes maior do que as
matas dessa região.

PICOS DE TEMPERATURA

Além de estimular localmente secas e
picos de temperatura, o desmatamento
completo das florestas tropicais faria o
clima do planeta esquentar mais 0,7 ºC,
próximo do nível de aquecimento global
atualmente experimentado pelo aumento do efeito estufa desde a Revolução
Industrial. As maiores repercussões do
desmatamento completo, no entanto, seriam sobre o regime de chuvas. “O desflorestamento tropical causaria um golpe
duplo no clima e nos agricultores”, disse,
em material de divulgação do estudo, a
professora de ciências ambientais Deborah Lawrence, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, principal autora
do estudo. “A remoção de florestas alteraria a umidade e o fluxo de ar, levando
a mudanças que seriam igualmente perigosas e aconteceriam imediatamente.
Os impactos iriam além dos trópicos. O
Reino Unido e o Havaí poderiam ter um
aumento nas chuvas, enquanto o meiooeste dos EUA e o sul da França, um de-

Infográfico e ilustração (Alexandre Affonso)

clínio.” O cultivo de grãos, como milho,
trigo, cevada e soja, é disseminado nessa
região norte-americana. Na França meridional, além dos grãos, há expressiva
produção de vinho e de lavanda.
Em outubro deste ano, em um encontro na Universidade Princeton, nos Estados Unidos, para discutir a importância
da Amazônia para o planeta, um trabalho
de modelagem climática semelhante foi
divulgado. No estudo, coordenado pelo
ecólogo Stephen Pacala e a climatologista
Elena Shevliakova, ambos de Princeton,
foram simuladas quais seriam as consequências se toda a floresta amazônica virasse pastagem. Na escala global, o mundo
ficaria 0,25 ºC mais quente. No Brasil, as

Incêndio florestal no estado de Mato Grosso (foto: Rogerio Assis)

chuvas seriam reduzidas em um quarto
e a própria Amazônia ficaria 2,5 ºC mais
quente. O cenário de desaparecimento
total das florestas tropicais é muito radical e dificilmente irá se materializar. No
entanto, trabalhos como o de Lawrence
sinalizam que um desmatamento entre
30% e 50% seria suficiente para produzir
fortes impactos globais, além da savanização de parte da floresta.

AQUECIMENTO GLOBAL
MATA FLORESTA

A ameaça à Amazônia não derivaria
apenas da ação das motosserras ou do
fogo das queimadas. Uma pesquisa recente sugere que o próprio aquecimento
global estaria por trás de um misterioso
aumento na mortalidade de certos tipos
de árvores em áreas de mata fechada,
em zonas bem preservadas, onde teoricamente a resiliência da vegetação deveria ser alta. Publicado em novembro do
ano passado na revista científica Global
Change Biology, o estudo analisou o diâmetro dos anéis de crescimento de árvores individuais em 106 trechos da floresta
e concluiu que as não adaptadas a condições de estresse, como seca prolongada
e temperaturas mais elevadas, estariam
perecendo mais do que as demais.
As espécies mais aptas a crescer em
ambientes úmidos estariam perdendo espaço para as que se desenvolvem mais
facilmente em clima seco. “As árvores
adaptadas à umidade morrem, abrem
pequenas clareiras no meio da floresta e
são substituídas por espécies de crescimento mais rápido, como a embaúba”,

explica a ecóloga brasileira Adriane
Esquivel-Muelbert, da Universidade de
Leeds, no Reino Unido, principal autora
do trabalho. “O aquecimento global está
mudando a biodiversidade das espécies
que compõem a floresta.” Esses trechos
da Amazônia são acompanhados há 30
anos por pesquisadores do Brasil e do exterior dentro do projeto Amazon Forest
Inventory Network (Rainfor). O problema dessa substituição é que as novas espécies dominantes crescem rápido, mas
têm vida efêmera e retiram menos carbono da atmosfera, um dos papéis mais importantes da Amazônia, ao lado de seu
efeito de disseminação de umidade.
--------------------------

PROJETO

O ciclo de vida de aerossóis e nuvens na Amazônia: Emissões biogênicas,
emissões de queimadas e impactos no
ecossistema (nº 17/17047-0) Modalidade Projeto Temático (Programa FAPESP
de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais); Pesquisador responsável
Paulo Artaxo (USP); Investimento R$
4.618.069,85.

ARTIGOS CIENTÍFICOS

ESQUIVEL-MUELBERT, A. et al. Compositional response of Amazon forests to
climate change. Global Change Biology.
8 nov. 2018.
LAWRENCE, D. e VANDECAR, K.
Effects of tropical deforestation on climate and agriculture. Nature Climate Change. 28 jan. 2015.
Da Revista Pesquisa/Fapesp-Edição 285 - nov. 20198
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sínodo

Papa: as quatro dimensões tratadas
no Sínodo Amazônico
O Papa Francisco tomou
a palavra no final da
tarde do sábado (26/10)
para se dirigir a todos os
participantes e encerrar
as sessões

criar uma seção amazônica no Dicastério para a Promoção Humana Integral.
Quanto à abertura a novos ritos,
Francisco disse que este aspecto cabe
à Congregação para o Culto Divino e
se pode fazer seguindo certos critérios
e “eu sei que se pode fazer muito bem
e fazer as propostas necessárias para a
inculturação”.

Vatican News | Out 27, 2019

D

epois de participar ativamente das três semanas
de trabalhos sinodais, o
Papa Francisco tomou
a palavra no final da tarde do sábado
(26/10) para se dirigir a todos os participantes e encerrar as sessões.
Como é seu estilo, falou a partir de
sua experiência, compartilhando sua
perspectiva e revelando algumas decisões.
Antes de tudo, agradeceu a todos
pelo testemunho de “trabalho, escuta e
busca” por colocar em prática o “espírito sinodal”. “Estamos percebendo sempre mais o que é este caminhar juntos
e estamos entendendo o que significa
discernir, o que significa escutar, o que
significa incorporar a rica tradição da
Igreja nos momentos conjunturais”.

EXORTAÇÃO PÓSSINODAL

Francisco citou o compositor austríaco Gustav Mahler, que dizia que a tradição é a salvaguarda do futuro e não a
custódia das cinzas. E confidenciou que
ainda não tomou uma decisão sobre o
tema do próximo Sínodo, que pode ser
justamente o da sinodalidade, já que foi
um dos três temas que recebeu votação
majoritária.
Sobre a Exortação pós-sinodal, o
Papa recordou que não é obrigatória,
que o mais simples seria dizer: “Eis aqui
o documento, vejam vocês”. “Em todo
caso, uma palavra do Papa sobre o que
se viveu no Sínodo pode ser uma boa
coisa e gostaria de fazê-lo antes do final
do ano, de modo que não passe muito
tempo.”

10

ELITE CATÓLICA

O papa e o Sínodo (Antoine Mekary | ALETEIA)

AS QUATRO DIMENSÕES

O Pontífice falou na sequência sobre
as quatro dimensões tratadas no Sínodo
Amazônico: cultural, ecológica, social
e pastoral.
Quanto à primeira, foram abordados
temas como a inculturação, a valorização das culturas e a tradição. Sobre
a segunda, o Papa manifestou sua admiração pelo Patriarca Bartolomeu de
Constantinopla, um dos pioneiros na
conscientização do problema ecológico e da exploração compulsiva, da qual
a Amazônia é um dos alvos principais.
Já a dimensão social chama em causa a exploração das pessoas e a destruição da identidade cultural. A quarta
dimensão – a pastoral – é “a principal”.
“O anúncio do Evangelho é urgente,
urgente. Porém, que seja entendido,
assimilado e compreendido por essas
culturas.” Para Francisco, uma das expressões fundamentais é “criatividade
nos novos ministérios”, inspirados em
“Ministeria Quaedam” de Paulo VI.
O Papa assumiu o compromisso de
reforçar a Comissão para o estudo do
diaconato permanente. “Vocês sabem
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que se chegou a um acordo entre todos que não era claro. (…) Recolho o
desafio que foi lançado: “que sejamos
ouvidas” … recolho este desafio”, disse
Francisco em meio aos aplausos.
Outro tema mencionado pelo Pontífice foi “reforma”: para a formação sacerdotal, para o zelo apostólico e para a
redistribuição do clero, inclusive entre
continentes. A este ponto, fez um agradecimento aos verdadeiros sacerdotes
“fidei donum” que “não se apaixonam
pelo Primeiro Mundo”.

MULHERES, REFORMAS E
RITOS

Francisco falou também da mulher:
“Nós não nos damos conta do que significa a mulher na Igreja.” O seu papel
vai muito além da “parte funcional”,
afirmou mais uma vez entre aplausos.
A Rede Eclesial Pan-amazônica (Repam) também foi mencionada como
modelo a seguir para uma “semi-conferência episcopal” para a região ou um
“Celam amazônico” (Conselho Episcopal Latino-americano). Outra sugestão,
desta vez dentro da Cúria Romana, seria

Por fim, os agradecimentos a quem
trabalhou “escondido” nas secretarias
e também aos meios de comunicação.
Aos profissionais da imprensa, um conselho: do Documento final, ressaltar
sobretudo a parte da “diagnose” feita,
porque “é realmente a parte em que
o Sínodo mais se expressou: diagnose cultural, social, pastoral, ecológica,
porque a sociedade deve assumir a sua
responsabilidade.
Mais importante do que saber o que
foi decidido sobre um aspecto particular, disciplinar, ou “qual partido venceu”, é saber que “todos vencemos
com as diagnoses feitas e com o que foi
avante nas questões pastorais e intereclesiásticas”.
Francisco falou de grupos da elite
cristã, sobretudo católica, que se preocupam com “miudezas” e se esquecem
das grandes coisas. A propósito, citou
uma frase do escritor francês Charles
Péguy: “Porque não têm a coragem de
estar com o mundo, creem estar com
Deus. Porque não têm a coragem de
comprometer-se nas opções de vida
do homem, creem lutar por Deus. Porque não amam ninguém, creem amar
a Deus”.
Ao se desculpar pela “petulância”,
o Papa concluiu de maneira “tradicional”: pedindo que rezem por ele.
(Vatican News)

opinião

Um sínodo
histórico
Durante três semanas, bispos discutiram no Vaticano
questões referentes à Amazônia, recomendando, entre
outros, ordenação de homens casados em regiões
remotas. Esse Sínodo mudou a Igreja Católica. A opinião é
de Christoph Strack, da Deutsche Welle.

N

o robusto edifício romano
da Igreja Católica, com
muita pedra e poucas janelas, algo está a acontecer.
Algo que, dificilmente, alguém pensaria
ser possível. No Sínodo para a Amazônia, que terminou neste domingo (27/10),
a maioria dos 181 bispos sinodais, com
direito a voto, se posicionou a favor de
que a Igreja Católica permita a ordenação de homens casados para o cuidado
pastoral na vasta Região Amazônica. Isso
deve permitir que fiéis de comunidades
remotas possam celebrar mais de uma ou
duas vezes por ano a eucaristia, que é o
centro de sua fé.
Trata-se de um momento histórico. Há
dez ou 20 anos seria impensável em termos de política eclesiástica. Agora cabe
ao papa Francisco decidir se as medidas
serão implementadas pela Igreja. Então,
um momento histórico também se tornaria um desenvolvimento histórico. Francisco quer se pronunciar ainda este ano.
Uma pequena janela se abre no robusto
edifício romano.
A perspectiva teológica mais importante é: a central de um sistema centralista leva a sério a preocupação de uma
região longínqua, de pessoas que estão
sofrendo. Este é o puro papa Francisco.
A questão da ordenação – é importante lembrar – não era o tema central do Sínodo para a Amazônia e do documento
final. A reunião analisou a situação dramática na Amazônia e as condições das
pessoas na região. E o mais tardar desde
meados deste ano está claro em todo o
mundo: a Amazônia está em chamas. "A
Amazônia hoje está ferida, sua beleza
desfigurada, é um lugar de sofrimento e
violência."
Os bispos ouvem o "clamor da terra e o
clamor dos pobres". Um conceito-chave

que permeia seu documento final de 30
páginas é a palavra conversão, mudança.
Essa palavra profundamente jesuânica se
destina ao povo da Amazônia, mas, na
verdade, vale para a política mundial e
a todos os seus atores, incluindo a Comissão Europeia e o governo alemão, as
empresas e consumidores nos EUA ou na
Europa, como também a Igreja e suas decisões econômicas. "Se não mudarmos,
a humanidade a Amazônia não será preservada", afirmou um cardeal.
O documento do Sínodo é de fácil
leitura, não tem nada de rebuscado. Algumas passagens lembram a grande linguagem que a Igreja latino-americana
usou no final da década de 1960 e no
início da década de 1970 em documentos eclesiásticos em face do "clamor dos
pobres". Sob Francisco, isso não é politicamente de esquerda ou de direita, mas
simplesmente uma expressão de proximidade com o ser humano, sua Teologia
do Povo.
Seu olhar se direciona ao ser humano, não simplesmente – como é típico
da Igreja – a como o ser humano deveria ser. E para Francisco, a Amazônia e
a arbitrariedade da exploração cruel e a
destruição da criação afetam todos os católicos, todos os seres humanos em todo
o mundo. O mesmo se aplica a situações
semelhantes no Congo ou na região do
rio Ganges, abordadas no auditório do
Sínodo. "Sabemos que enfrentamos uma
crise socioeconômica sem precedentes à
qual precisamos reagir. Precisamos uma
conversão ecológica para responder de
maneira apropriada."
A América Latina ainda é o principal
continente católico. Ali vivem quase a
metade de todas as pessoas de fé católica
do mundo, o Brasil é o maior país católico do mundo. É por isso que esta região,

Cardeais reunidos no Sínodo para a Amazônia em Roma

que se encontra distante dos europeus,
está no centro das perspectivas eclesiásticas. E se ali a conversão ecológica é necessária, se ali se afrouxam as regras do
celibato ou – isso também obedece ao
Sínodo – se discutem papéis de liderança
feminina na Igreja: cada tópico ali discutido ocupará sempre a Igreja Católica
como um todo.
Tudo isso acontece com fortes ventos
contrários. Certa parcela de fiéis considera esse papa e seu sistema como hereges,
como tendo se afastado da verdadeira
fé. Basicamente, esse meio lhe declarou
guerra.
Horas antes de os padres sinodais terem se reunido no Vaticano para a votação final, o cardeal Gerhard Ludwig
Müller, da Cúria Alemã, foi celebrado
em Washington. O religioso de 71 anos,
que deixou o cargo de Prefeito da Congregação da Fé por ordem de Francisco,
agora tem tempo. "O cardeal Müller é o
Donald Trump da Igreja Católica", disse
a anfitriã, princesa Gloria von Thurn and
Taxis, diante de uma grande plateia na
capital americana. E Müller proferiu ali
muitas palavras críticas contra Francisco.
Pois o catolicismo americano não combina com esse papa do Hemisfério Sul.
Claro, esta é uma peça cômica: Gloria, que depois de uma juventude de
escândalos se transformou com a idade
numa senhora elegante, e seu ex-bispo
de Regensburg, Müller. Mas isso não é

tudo. Esta é a convicção de que a Igreja
Católica precisaria, em sua liderança, de
um homem como Donald Trump. O fenômeno Trump é o oposto de Francisco,
de sua paixão pelo "clamor da terra, pelo
clamor dos pobres".
As imagens midiáticas que acompanharam o Sínodo foram principalmente
fotografias de povos indígenas, que recebiam os bispos a caminho da sala sinodal. Ali estavam simplesmente pessoas
do Brasil ou Peru, calorosas, cantando
e dançando, às vezes folclóricas. Talvez
essa imagem tenha sido idílica demais. A
algumas quadras de distância, uma exposição lembrava centenas de vítimas da
exploração selvagem na Amazônia nas
últimas décadas.
Mártires, sacerdotes assassinados, freiras mortas a tiros, mas acima de tudo
pessoas simples e desconhecidas que se
encontravam no caminho de garimpeiros ou corporações. Muitas das conexões
econômicas levam aos EUA. Assim não é
de surpreender que seja daí que venha a
maior parte das críticas ao Sínodo para a
Amazônia, também na mídia. Este papa
e seu amor pelo semblante da Amazônia são perturbadores, assim como sua
vontade de tornar a Igreja mais sensível
ao sofrimento. Ele sentirá isso ainda mais
fortemente
no futuro.
______________
(*) A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas.
Link permanente: https://p.dw.com/p/3S1Kj
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não tropece na língua

Alcorão = Corão, Em um = Num
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

ALCORÃO OU CORÃO
O nome do livro sagrado dos muçulmanos em árabe é “al-kuran”, em
que “al” é artigo definido. É por isso
que também se pode escrever, em português, Corão, separando-se o artigo

do substantivo. A grafia mais comum,
porém, é Alcorão – embora pareça redundante dizer o Alcorão – porque é
assim que se comportam as palavras
de origem árabe que se incorporam à

língua portuguesa: o artigo AL se aglutina à palavra-base na passagem para
o português. O falante não percebe ou
não sabe disso quando diz: a alface, a
alfândega, a almofada, a almôndega, o

algodão, a aldeia, a alcova, a alcachofra, o alfinete, o algarismo, o alvará, o
almoxarife – só para dar alguns exemplos em que o artigo em português é
concomitante ao artigo árabe.

EM UM OU NUM
Não há nada na gramática e tampouco nas obras de literatura contra o uso
da contração da prep. EM com os artigos indefinidos [um, uns, uma, umas]. A
aproximação dos dois elementos conduz
naturalmente, pela ressonância nasal,
à contração: num, numa, nuns, numa.
Tanto é que se fala assim.
Deixo por conta de Evanildo Bechara
a síntese do caso: “Sabemos desde os primeiros bancos escolares que, quando se
encontra na cadeia da frase a preposição
de com o artigo definido ou pronome
iniciado por vogal, se dá a contração: O
livro de o menino / O livro do menino.
A casa de ele / A casa dele. Já com os
artigos indefinidos e certos pronomes
iniciados por vogal esta contração é fa-

cultativa: O livro de um menino / O livro
dum menino. É revista de outros tempos
/ É revista doutros tempos” (Na Ponta da
Língua, v.2, RJ: Lucerna, 2002, p.177).
A observação a fazer é que no Brasil o uso de dum é menos frequente do
que em Portugal. Recebi mensagem de
um lusitano assim: “Votos dum feliz Natal”. Também na Revista Luso-Brasileira
de Florianópolis: “A Marcha dum Povo”.
Entretanto, NUM é tão usual aqui quanto lá. Existem algumas situações em que
a eufonia exige mesmo a contração, por
exemplo quando a palavra anterior traz a
terminação “em”: Creem em um só Deus
[em em]. Melhor: Creem num só Deus.
O único caso em que se recomenda
(mas não se obriga, cf. Machado de As-

sis, abaixo) usar em um é quando se trata
do numeral. Exemplo: Ele estará de volta
em um ou dois dias.
Fui procurar este emprego no grande escritor brasileiro Machado de Assis.
Em duas páginas seguidas de “Memórias
póstumas de Brás Cubas” (Abril Cultural,
1978, p. 22 e 23) já deparei com três
ocorrências:
1. “Como tocássemos, casualmente, nuns amores ilegítimos, meio secretos, meio divulgados, vi-a falar com
desdém.”
2. “Com efeito, abri os olhos e vi
que o meu animal galopava numa planície branca de neve.”
3. “Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de Santo

Tomás, impressa num volume, e encadernada em marroquim, com fechos de
prata e estampas.”
Anote: embora se tratasse de um volume, o autor usou a contração.
Então, não é questão de bom ou mau
uso, certamente. Apenas de estilo e gosto; gosto pela redação mais fluente que
as contrações das preposições com os
artigos sem dúvida propiciam.
(*) 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” e “Não
tropece na redação”.
(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).
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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.
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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

LIBERDADE REAL
O Preço de Nossas Escolhas
Fernando Beier
Por que a liberdade é um dos mais profundos anseios do coração humano? Somos seres livres ou
isso é apenas uma ilusão, como propõem alguns
pensadores?
A resposta surpreendente é: Sim, existe liberdade!
Entretanto, ela pode estar onde você não imagina.
Liberdade Real foi escrito para ajudar você a
recuperar o controle de sua vida e sentir o calor de
um novo amanhecer.
Páginas: 168
Preço referência: R$ 29,60

POR QUE CREIO
Michelson Borges
Nesse livro, o jornalista e pastor Michelson
Borges entrevista pesquisadores em áreas como
Biologia, Geologia, Bioquímica, Física, Matemática,
Arqueologia e Teologia. Todos eles mostram que é
possível conciliar a fé com a pesquisa científica. E
afirmam que existem evidências de planejamento
inteligente no Universo.
Páginas: 224
Preço referência: R$ 26,70

ALCOOLISMO:
das trevas à luz, o caminho da recuperação
Nayive Reverón
Em Alcoolismo: das trevas à luz, o caminho da
recuperação, o leitor é convidado a conhecer a
vida de um ex-alcoolista em recuperação. Durante
toda uma noite, iluminada pelo clarão da luz da
lua, ele fala sobre como desenvolveu o alcoolismo,
as principais causas que o levaram à doença,
as sequelas físicas, emocionais e psíquicas, as
terríveis consequências da falta de controle sobre
si mesmo. E como foi resgatado.
Páginas: 64
Preço referência: R$5,00

Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
Curitiba - (41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

COMUNICOLOGIA OU MEDIOLOGIA?
A fundação de um campo científico da
comunicação
Ciro Marcondes Filho
É cada vez mais urgente trabalhar pela constituição da comunicação como um campo do saber.
Essa preocupação não ocorria no passado porque
as ligações sociais não eram tão extensas. A
chamada “comunicação social”, é campo de estudo
da ciência política, da sociologia, da psicologia,
mesmo que se apresentem como “estudos de
comunicação”.
Páginas: 144
Preço referência: R$ 35,00

MOBILIDADE HUMANA E IDENTIDADES
RELIGIOSAS
Fábio Baggio (coord) / Paolo Parise (coord) /
Wagner Lopez Sanchez (coord)
O fenômeno da migração compulsória tem sido
uma constante na história da humanidade; nos
últimos anos, no entanto, em termos mundiais, ele
tem se despontado com muita força em virtude do
"êxodo sírio" desde que começou a guerra civil na
Síria. A escalada migratória na Europa tem colocado na pauta do dia da imprensa, dos governos e
dos organismos humanitários.
Páginas: 400
Preço referência: R$ 51,00

Pc Rui Barbosa, 599 - Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.
br/loja/
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É POSSÍVEL, É REAL
O poder da esperança
Angelo Longhi, Diego Rihl Bettoni
Com uma linguagem metafórica, a obra pretende
levar o leitor a renovar suas esperanças comparando sua vida com um jardim bem cuidado ou um
terreno abandonado.
Na conclusão, Há o que os autores chamam de 'Os
sete passos para a colheita extraordinária', e que
nos conduzem a análise diante de vários aspectos
da vida (Deus ou Vida Espiritual; O Outro ou Vida
Social; Você ou Vida Pessoal).
Páginas: 96
Preço referência: R$19,90

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

HISTÓRIA E DIDÁTICA
Coleção Como bem ensinar
Vários autores

O LIVRO DA FELICIDADE
Joan Chittister

Aprender é se informar e, dependendo da natureza
da informação, aprender História pode ser também
se transformar. Se, por exemplo, não conseguimos
argumentos para algum conflito e lembramo-nos
de uma lição de História e, dessa forma, fazemos
disso um meio para resolver nosso problema imediato, o saber ganha significação e nos transforma.
Páginas: 160
Preço Referência: R$ 23,62

Todo mundo quer ser feliz. Porém muitos, erroneamente, acreditam que a felicidade resulta de
ter bastante dinheiro, fama, conforto, sucesso
mundano ou até pura sorte. Joan Chittister vê a felicidade de maneira diferente. Para ela, a felicidade
não é um derivado da riqueza ou do sucesso, mas
uma qualidade pessoal a ser aprendida, regida e
destemidamente exercida.
Páginas: 288
Preço Referência: R$ 37,50

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

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)
www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316

AMOR DE PERDIÇÃO
Camilo C. Branco
Edições Livre

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

Publicado em 1862, o romance Amor de Perdição narra a
história de Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, casal que
pertence a duas famílias que se odeiam e não têm outra escolha senão viver seu amor de modo secreto. Tal obra, escrita em
tom trágico, pertence à segunda fase do romantismo português,
característico pelas personagens que levam seu amor até as
últimas consequências.
Páginas: 116
Preço Referência: R$ 20,37

Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco

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

Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda

Vozes do Paraná 11
Retratos de Paranaenses

PERFIS BIOGRÁFICOS DE 15 personagens QUE FIZERAM E
FAZEM A DIFERENÇA NO PARANÁ:
Abdo Abage (in memoriam),
Leonardo Fabbri (Chameleo),
Adonai Ayres de Arruda,
Alexandre Sarraff Berger,
Cecilia Maria Vieira Helm,
Des. Adalberto J. Xisto Pereira,
Eduardo Pimentel Slaviero,
Fernando Scheller,

Fernando Xavier Ferreira,
Flávio Arns,
Iso Fischer,
Ney Leprevost,
Pedro de Paula Filho,
Samuel Ferrari Lago
e Walter Schmidt.

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

Contatos e vendas com Editora Bonijuris (41) 3323-4020, Hélio Martins
(41) 99526-1304 e Aroldo Murá G. Haygert (41) 99838-8348,
ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br

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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VOCÊ SABIA QUE O CRESCIMENTO
INDUSTRIAL DO PARANÁ
É SUPERIOR AO DA CHINA?
6,7

% DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.
NOSSA INDÚSTRIA CRESCEU
É TAMBÉM O MAIOR CRESCIMENTO DO BRASIL.
Fontes: Escritório Nacional de Estatísticas da China e IBGE

VENHA SER PARCEIRO DE UM GOVERNO 5.0.
PARANÁ

O MAIOR
CRESCIMENTO
INDUSTRIAL
DO PAÍS.

INVISTA NO ESTADO MAIS MODERNO
E INOVADOR DO BRASIL.

MAIOR
PRODUTOR
DE ENERGIA
DO PAÍS.

O CELEIRO DO MUNDO E
TERRA DE OPORTUNIDADES.
Acesse www.investparana.org.br
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MAIS DE
R$ 17,5 BILHÕES EM
INVESTIMENTOS.

MAIOR TERMINAL
PORTUÁRIO EM
CAPACIDADE DE
MOVIMENTAÇÃO
DE CONTÊINERES
DO PAÍS.

