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NESTA EDIÇÃO:

DEPOIS DA COVID-19
A pandemia causou uma crise profunda, jamais
presenciada antes. Por isso há uma ansiedade
geral no que será o amanhã, isto é, como será a
Pós-Covid-19?
Vamos colocar essa questão mais perto. Em
nosso país, nosso Estado, nossa cidade ou comunidade.
No momento, estamos mergulhados numa luta
contra um inimigo invisível. Temores, dores, angústias, incertezas, confusão... Sentimos a morte
de perto, pronta para destruir quem puder alcançar.
Nos apegamos a pensamentos, esperanças
que poderão nos levar a sonhar e planejar como
será o mundo, ou mesmo nossa sociedade, depois que a pandemia passar.
O jornalista Sandoval Poletto saiu a campo,
ouvindo autoridades de saúde, educadores, políticos, enfim, pessoas da sociedade. Encontrou
previsões de um mundo melhor, bem como de
um mundo pior.
Vale a pena ler e meditar sobre o assunto.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Infodemia / Pandemia
Após o controle do Corona, que rogamos seja em breve, ficarão suas
sequelas. Físicas? Não, emocionais!!
Edmilson Fabbri (*)

A

pós o controle do Corona,
que rogamos seja em breve, ficarão suas sequelas.
Físicas? Não, emocionais!!
O isolamento a que fomos submetidos em forma de quarentena, diga-se
de passagem, extremamente necessário o período proposto, trará algumas mudanças em relacionamentos.
Aqueles que já eram saudáveis, provavelmente melhorarão, pois os casais puderam usufruir de um tempo
que não tinham, em função da correria do dia a dia. Pais e filhos marcaram uma nova etapa em suas vidas,
pela possibilidade da proximidade,
da melhora do diálogo, da alegria da
presença. Porém, para aqueles relacionamentos que já vinham em um
processo de desgaste, muito provavelmente tenham piorado. Isso dentro de uma lógica. Se a coisa já não
esta boa quanto mais contato pior
fica. Isso tanto entre os casais quanto

“O excesso de
informação à que fomos
torturados, trará suas
sequelas emocionais,
dependendo da
administração e gestão
que cada um deu a tudo
que lhe informaram.”

Publicado com apoio do Instituto Ciência e Fé, Instituto Euclides da Cunha e instituições de Ensino

entre pais e filhos.
Esse é um resumo básico dos aspectos familiares a que todos teremos como resultado desse período.
Há, porém, um outro aspecto crucial a que todos fomos submetidos,
uns em menor grau e outros em grau
maior, que é a “infodemia e a “pandemídia”, como batizei o título desse artigo. O excesso de informação
à que fomos torturados, trará suas
sequelas emocionais, dependendo
da administração e gestão que cada
um deu a tudo que lhe informaram.
Isso foi visto na reação das pessoas aos materiais de proteção que,
inicialmente, o medo lhes fez usar.
Não era raro ver em mercados, farmácias ou mesmo na rua, seres quase alienígenas, tamanha a maneira
bizarra que usaram para se proteger,
face as informações recebidas por
todos os canais da mídia, fora a capacidade individual de imaginação
e criação.
Todos ficamos pós graduados em
cloroquina, máscaras e suas fabricações, álcool em gel, etc...
Alguns mais antissociais, aproveitaram o momento para distanciarem-se de vez de amigos e familiares. Outros, muito mais sociáveis,
sofreram com o distanciamento e
planejam recuperar todo tempo perdido, com almoços e jantares em
encontros festivos, me incluo nesse
grupo.
O medo foi e é o principal sintoma observado. Quanto mais infor-

mação mais medo. Hoje entendo a
frase que diz: “O melhor sono é o
do ignorante”.
Como médico já começo a vivenciar no consultório o aumento dos
casos de ansiedade e depressão.
Devemos começar a nos preparar para o período que se apresenta.
Mudanças ocorrerão. A preocupação com a higiene será maior. Sem
os excessos, isso será muito bom.
A máscara, provavelmente, virará
item de moda, pois parece que nos
acompanhará ainda por um tempo.
Os cumprimentos à moda antiga,
com beijos e abraços, serão reintroduzidos paulatinamente, dependendo da carência de cada um e
de seus costumes anteriores. Espetáculos com plateias, sei lá. Como
ficarão os cantores, atores teatrais,
circos?
Enfim, teremos que nos reinventar em muitas coisas, criar uma
nova normalidade. Por se tratar de
um problema mundial, de alguma
forma nos adaptaremos.
Sou um otimista de plantão.
Acho que seremos surpreendidos
com uma volta mais rapidamente
do que preveem os urubus noticiosos e mães Dinás da vida.
Por ora deixo a todos o meu efusivo abraço, com, claro, os devidos
1,5 mts de distância.
(*) 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

Hologramas
quânticos
Antonio Celso Mendes

A

ciência moderna sabe
bem como lidar com os
hologramas, desde que
o pesquisador húngaro
DENNIS GABOR, em 1947, fazendo uso de um raio laser, fê-lo
incidir sobre um espelho semiprateado, que divide a luz em
dois ramos, um direto, que vai
até uma chapa fotográfica onde
se retrata o objeto a ser representado; o outro raio, chamado feixe
de referência, incidirá sobre um
espelho e, em seu reflexo dirigido
ao objeto escolhido, causará uma
interferência luminosa em terceira dimensão, criando a imagem
holográfica. Por isso, ganhou o
Prêmio Nobel de física em 1971.
Atualmente, as imagens holográficas tem sido largamente utilizadas, por proporcionar
realçar detalhes com precisão,
permitindo sua observação sob
diferentes ângulos, chamada
paralaxe , permite também que,
destacando-se um pequeno
fragmento da imagem holográ-

fica, esta se reproduz integralmente, como se não tivesse sido
dividida, pela ação de um novo
raio lazer; igualmente, na segurança de cédulas pecuniárias,
os hologramas impedem sua
falsificação; ou mesmo, criando imagens fractais, permitem
a visualização minuciosa dos
detalhes, sendo portanto úteis
em diversas atividades, sejam
medicinais, na mídia ou na arte,
como ocorre nas pinturas de
GIOTTO (1266/1337).
Ora, o fenômeno holográfico
é apenas um dos aspectos principais da natureza mágica do
Universo, que apresenta, em seus
procedimentos, uma série de fenômenos espetaculares, que confundem a maneira primária dos
materialistas de analisar a realidade, pois se trata da ocorrência de
uma singularidade extraordinária,
contrariando, portanto, a mera
ocasionalidade acidental, revelando novas dimensões.
Dessa forma, a partir da estru-

tura cósmica, mesmo verificando
que ela se faz e desfaz de forma
aparentemente abrupta, ao ser
vista em perspectiva, sua harmonia espanta nosso espírito pela
dialética construtiva de sua substância, O mesmo ocorre com o
fenômeno da luz, no qual as forças quânticas presentes, agindo
de forma alternada como ondas
ou partículas, fazem surgir dimensões que contrariam os padrões
normais de nossa racionalidade.
Igualmente, o corpo humano
pode ser considerado também um
fenômeno holográfico, dadas suas
variadas substancialidades, integradas que são desde sua estrutura
psíquica, passando pela funcionalidade dos diferentes hormônios
que o alimentam, com vistas à
manutenção da vida. Além disso,
pelo fato de que o corpo humano
sustenta a consciência, em suas
condições virtuais e abstratas, podemos considerar aqui também

características holográficas, nas
quais se torna possível ao ser humano ultrapassar os limites naturais de sua estrutura física.
Em acréscimo, no campo da
biologia quântica, os pesquisadores indagam os aspectos holográficos que estão envolvidos
nas relações entre nosso corpo e
as vivências psicológicas, os aspectos sentimentais e subjetivos
que influenciam nossa saúde,
como as reações de otimismo
e alegria contribuindo decisivamente para a manutenção
de nosso bem-estar. Os estados
telepáticos, as influências à distância, são também similares ao
que ocorre também no mundo
infra-atômico, no qual se verifica que fótons e elétrons reagem
em consonância com os processos a que estão sendo submetidos, vindo a demonstrar influências recíprocas, dependendo
dos métodos de observação a

eles impostos.
Ora, isso apenas realça, de
forma experimental, como nossa
consciência – também holográfica – funciona criando variadas dimensões holográficas. Assim, no
campo transcendente, há aspectos holográficos importantes na
eficácia de seus efeitos, seja pela
aceitação espontânea do universo
sobrenatural, no qual a meditação e o recolhimento contribuem
afirmativamente para sua concreção, seja nas súplicas votivas, nas
quais o seu alcance implica principalmente o envolvimento com
um sentimento emocional de afinidade, fé e confiança na graça a
ser obtida.
(*) 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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UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | JUNHO 2020 | 3

igreja e pandemia

S

Que rosto a Igreja
terá após
a pandemia?
Muitas vezes, o nosso cristianismo é muito
epidérmico, muito de superfície.
Card.José Tolentino Mnedonça
4
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e tivéssemos de escolher
um dia do Tríduo Pascal
para contar o que está
a acontecer, diríamos
que é Sexta-feira Santa. Porque
nesse dia entramos numa igreja
e apanhamos um baque. Não
conhecemos nada. O sacrário
está vazio, a porta aberta; as
cruzes todas tapadas; o altar nu.
E é esse tempo de esvaziamento
que estamos a viver. Mas não há
Domingo da Ressurreição sem
passar pela Sexta-feira Santa e
por aquilo que ela significa: o
silêncio, o abandono, a capacidade de mergulhar fundo, de
mergulhar existencialmente até
ao fim.
E isso, para nós, cristãos, coloca-nos muitas questões. Muitas vezes, o nosso cristianismo
é muito epidérmico, muito de

superfície. E a Sexta-feira Santa
fala-nos de um cristianismo que
dói, de um cristianismo trágico,
de um cristianismo que nos desnuda, que nos cinde, que nos
divide, que nos derrota, que nos
faz prostrar., E é um pouco essa
experiência radical que nós fazemos.
Há alguns meses, eu celebrava missa que era difundida
através da internet, como tantos padres, para animarmos
a comunidade, e porque não
podemos viver sem a Eucaristia. Mas depois chega aquele
momento em que o celebrante
comunga, e a assembleia, que
é uma assembleia remota, não
pode comungar. Não – pode
comungar. Aquele momento
é um momento de comunhão,
mas é comunhão pelo desejo,
comunhão espiritual. É como se
nos abeirássemos de um poço e
bebêssemos, e nos saciássemos
da nossa própria sede.
Espiritualmente, é um tempo exigente, mas intensíssimo.
É, verdadeiramente, um tempo
de Deus, porque a saudade de
Deus é um banho, um mergulho no oceano de Deus. E poder
viver do desejo de Deus é algo
que, possivelmente, muitos cristãos não tinham experimentado.
Porquê? Porque era tudo fácil. E,
muitas vezes, as práticas rituais
tornam-se expressão de um consumo, porque tudo nos é dado.
Num tempo de privação,
cresce o desejo, e o desejo é o
princípio da Páscoa. Porque, na
quinta-feira [última ceia, instituição da Eucaristia, véspera da
morte], Jesus disse: desejei ardentemente comer esta Páscoa
convosco. No fundo, é este desejo ardente que, espiritualmente, também estamos a construir.
Estamos dentro de um parto,
e não é fácil. Mas é algo que
estamos a descobrir. Penso que
estamos a descobrir a comunidade. Há uma história bonita da

O poema de António Ramos Rosa é um bom
mote – não posso adiar o coração para outro
século, não posso adiar o amor –, a certeza
de que este não é um tempo de vida adiada,
de vida suspensa, mas um tempo para
descobrir e celebrar novos compromissos, ou
uma nova profundidade de compromisso

igreja e pandemia

Crise do coronavírus mostra diferenças
entre evangélicos no Brasil

Cardeal José Tolentino Mnedonça

antropóloga Margaret Mead, um
aluno perguntou-lhe qual era o
elemento mais antigo de civilização; e todos pensaram que
ela ia falar dos instrumentos de
caça ou de pesca, ou então dos
artefactos de barro, de cozinha
dos povos primeiros. E ela, surpreendendo todos, disse: para
mim, o primeiro elemento de
civilização é um fémur partido e
restaurado; porque, para isso ter
acontecido, quer dizer que uma

da um modelo capaz de ser mais
atento e integrador da fragilidade. Entender melhor a fragilidade
e a vulnerabilidade, e aprender a
força de uma espiritualidade que
se vive na simplicidade, na redução e na kénosis [esvaziamento].
Se um cristão, durante três meses, só pôde comungar espiritualmente, sem dúvida que ele fez
um caminho espiritual que depois vai ser muito importante no
resto da sua vida.

Esse capital de alegria, esse capital de vida
comum, esse capital de vida reencontrada –
com as suas tensões, as suas incertezas –,
essa beleza de se ter redescoberto juntos é
uma grande força para a própria Igreja
pessoa não foi deixada sozinha
para trás, que alguém ficou ao
seu lado, que alguém garantiu
naquela hora de vulnerabilidade o tempo necessário para ela
se curar. Por isso, no princípio,
está a comunidade. E a comunidade descobrimo-la não na força, mas na vulnerabilidade.
Esta hora, em que parece que
as igrejas só podem existir a
meio-gás, com pouca gente, tantas limitações, tanto sofrimento,
em que à pergunta sobre o que
vai acontecer, qual será o futuro
da Igreja, das comunidades, respondemos que a comunidade
tem a origem quando fica junta
na fragilidade. No princípio é a
comunidade, mas uma comunidade capaz de abraçar a sua
própria vulnerabilidade.
Que modelo eclesiológico [de
Igreja] vai sair daqui? Sem dúvi-

O teólogo Kenner Terra,
pastor batista do Espírito Santo, teve que lidar com uma enxurrada de críticas e comentários agressivos de outros
evangélicos quando publicou
um texto defendendo o isolamento social para combater o
coronavírus.
Em contraste com líderes evangélicos conhecidos
que vieram a público criticar
o isolamento e defender a
abertura das igrejas, diversos
pastores das mais diferentes
denominações defendem a
suspensão de cultos presenOra, esse capital de alegria, esse
capital de vida comum, esse
capital de vida reencontrada –
com as suas tensões, as suas incertezas –, essa beleza de se ter
redescoberto juntos é uma grande força para a própria Igreja.
Por isso, penso que temos
de vencer o medo e tornar esta
hora uma hora de esperança.
O poema de António Ramos

ciais e estão disponibilizando
cultos online, enviando cartas
e promovendo eventos e debates na internet sobre a importância dos cuidados diante
da pandemia.
"Mas é uma minoria", diz
Terra. "Só de você estar considerando as recomendações
da OMS já é quase como um
'ato de resistência'", diz ele.
As igrejas estão divididas.
De um lado líderes que defendem o fim do isolamento,
a manutenção dos templos
abertos e os cultos presenciais
— destes, alguns até entraram
Rosa é um bom mote – não posso adiar o coração para outro
século, não posso adiar o amor
–, a certeza de que este não é
um tempo de vida adiada, de
vida suspensa, mas um tempo
para descobrir e celebrar novos
compromissos, ou uma nova
profundidade de compromisso.
Como dizia o grande João Guimarães Rosa, a vida é travessia.

em disputa com o Ministério
Público do Rio de Janeiro pelo
direito de manter as igrejas
abertas. Do outro lado, líderes que fecharam os templos,
fazem cultos online e pedem
que os fiéis orem em casa.
Por sua vez, o pastor Silas
Malafaia, pentecostal brasileiro líder da Assembleia de
Deus Vitória em Cristo, fez
pesadas críticas ao prefeito
de Curitiba, Rafael Greca. Decreto municipal em meados
de junho autorizou a abertura
dos shoppings da cidade, mas
manteve as igrejas fechadas.
E a vida espiritual não é outra
coisa senão tensão e travessia.
Fonte: Faculdade Jesuíta de
Filosofia e Teologia, Belo Horizonte, Brasil
(*) Card. José Tolentino Mendonça,
Arquivista e bibliotecário da Santa Igreja
Romana, Excertos da intervenção no ciclo
"Tecendo redes - Diálogos online de Teologia
Pastoral" (2020), 22.4.2020

Não considero que se deva
dizer que as igrejas estão [estiveram] fechadas, porque cada
família é uma igreja doméstica.
Por isso, há uma igreja-templo
que está [esteve] fechada, mas
milhares de igrejas nas nossas
cidades, nos nossos lugares, estão abertas. E isso é um chamamento para redescobrir a força
dessa igreja-âncora, dessa igreja
primeira, que é a oíkia, que é a
casa. Antes de ser templo, a Igreja foi casa. Jesus saiu do templo
[judaico] e entrou na casa. E aí
começou a experiência cristã.
Há aqui um grande chamamento, também catequético,
também pastoral, para valorizar
a experiência espiritual e o protagonismo pastoral que a família
pode ter. Eu tenho muitas famílias amigas que me dizem: vamos ter saudades da pandemia.
UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | JUNHO 2020 | 5
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O dia depois da pandemia
A crise sanitária chegou
com mais força ao Sul e
deve se estender. O que
esperar quando tudo
acabar?
Sandoval Poletto (*)

A

primeira coisa que você precisa saber é que não vai ser rápido.
A crise sanitária pode ter demorado para chegar com força ao
Sul – e as hipóteses para isso incluem desde um fechamento
precoce do comércio, em março, até uma possível imunidade
parcial dos habitantes, adquirida pelos contatos anteriores com outros
tipos de coronavírus, que circulam intensamente no inverno –, mas, agora que chegou, os aumentos de internações em enfermarias e UTIs têm
subido com consistência nos três estados da região.
O fato coincide com a chegada do inverno, estação em que outros vírus respiratórios sazonais entram em circulação e vão competir por leitos
com os pacientes da covid-19. “Essa era uma preocupação que a gente
tinha e que agora está se confirmando”, explica Fabio Gaudenzi, médico
infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SIB).
É difícil fazer prognósticos sobre como será o comportamento da doença daqui pra frente. “A gente não consegue prever o quadro com precisão para além de quatro semanas. É mais ou menos como a previsão do
tempo”, ilustra Gaudenzi. “O Brasil é um país de proporções continentais. Nós temos várias epidemias aqui dentro. Enquanto algumas regiões
desaceleram, outras aceleram. Países menores têm uma curva mais bem
demarcada. Não vai ser a característica do Brasil.”
“O que dá pra dizer é que sem um fato novo, um tratamento eficaz
ou vacina, nós vamos lidar com o vírus por um longo período”, garante
o infectologista.
Nem a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná nem a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba arriscam uma previsão de quando a epidemia
deve arrefecer por aqui. A reportagem entrou em contato com os dois
órgãos, na manhã do dia 29 de junho. “A gente sabe que o pico ainda
não chegou, mas não tem como prever quando vai acontecer”, informou
por telefone a jornalista Alessandra Costa de Oliveira, assessora da Secretaria Estadual de Saúde. A reportagem solicitou que a posição fosse
oficializada por nota, via email, mas não recebeu o documento até o
fechamento no texto.
Na secretaria municipal, a assessoria de imprensa não retornou ao
pedido de entrevista com um infectologista da prefeitura.
De todo modo, a experiência será desgastante, difícil e abre um bom
espaço dentro do cotidiano para a reflexão. Textos e mais textos têm
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Fabio Gaudenzi, Hilton Costa, Giselle Corrêa, Douglas Borges Cândido e Goura Nataraj.

se proliferado nas páginas dos jornais
para discutir o que será o ‘novo normal’
– basicamente, o que mudará em nossas
vidas enquanto lidamos com o vírus e,
também, como as coisas ficarão quando
o furacão passar. Mas qual é, de fato, a
profundidade dessas alterações? O que
pode realmente mudar?

TALVEZ, POUCA COISA

Para Hilton Costa, historiador e professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá (UEM), as
perspectivas de mudança real no cenário
brasileiro são superestimadas. A mudança
deve se concentrar nas relações interpessoais e na configuração dos espaços de convivência. “As pessoas vão trabalhar mais
em casa, mas home office não é uma novidade. Existe desde que a internet se popularizou”, diz. “Agora, pelo que o Brasil é
e faz desde 1822, não acho que se possa
esperar uma mudança substancial, de modelo, uma ruptura. No Brasil, não vai ter
‘novo normal’. É o normal de sempre.”
Para o professor, o país caminha para
converter a crise sanitária em uma tragédia nacional. “Não teve nenhuma iniciativa séria do governo para criar um plano
de contingência da epidemia. Isso é diferente do que aconteceu antes. Em 2008,
a H1N1, apesar de menos grave, tinha
um plano de contingência”, explica.
Mas, mesmo essa perspectiva sombria não deve servir para alterar o que
ele chama de “compromisso social”. “Se
você pegar o que aconteceu depois das
tragédias de Mariana e Brumadinho, passado o susto, passado o choque, tudo de
assentou e ficou por isso mesmo. Não
teve uma grande mudança. Para alguma
coisa mudar você precisa mudar o compromisso social que se teve ao longo dos
séculos”, desacredita ele.
É consenso entre os especialistas que a
profunda desigualdade social transformou
a pobreza em um importante fator de risco

para a covid-19 no Brasil. Por causa disso, aqui a doença interna e mata consideravelmente mais crianças e adolescentes
do que no resto do mundo. Em São Paulo,
por exemplo, 93% dos casos de mortes de
crianças e adolescentes por Síndrome Respiratória Aguda, comprovadamente relacionadas à covid-19 ou sem motivo identificado, são registrados em moradores de
bairros periféricos ou de baixa renda.
“Quem está morrendo agora são as
pessoas que sempre morreram”, confirma o professor Hilton Costa. “Eu não vou
ficar surpreso se em algum momento disserem que isso foi a vontade de Deus.”
“E vão aproveitar também para colocar na conta da pandemia a culpa da
nossa catástrofe econômica”, prevê ele.
“O que é verdade só em parte. A desindustrialização e o desemprego eram processos anteriores à pandemia no Brasil.
A pandemia acentuou isso, mas eles vinham de antes.”

EDUCAÇÃO

Se a desigualdade social no Brasil
ajuda a pandemia a matar mais, a crise
sanitária devolverá a gentileza ajudando
a aprofundar o fosso que separa ricos e
pobres no país. Essa é a avaliação de Giselle Corrêa, professora e consultora em
educação.
No Paraná, o governo de Ratinho Junior (PSD) adotou o ensino a distância
na rede pública estadual enquanto durar
a pandemia. Embora as aulas sejam disponibilizadas em aplicativo de celular,
no Youtube e também em uma rede de
televisão aberta, o modelo não garante o
acesso de alunos pobres, que muitas vezes não têm celular, acesso à internet ou
até mesmo a canais digitais de TV.
E quem consegue assistir às aulas apenas pela TV é prejudicado pela falta de
interação, mesmo que virtual, com o
professor. Esses estudantes ficam sem a
possibilidade de tirar dúvidas ou de rece-

ber auxílio para completar as atividades
propostas. “Existem famílias e famílias.
Muitas não têm condições de ajudar os
filhos nisso”, diz Giselle Corrêa.
“Na rede privada, você não tem esse
problema. A didática pode ser muito parecida, mas você não tem o déficit de
acesso à tecnologia”, comenta. “Essa desigualdade educacional é a causa da desigualdade social. Então, o que está acontecendo hoje vai ter reflexos no futuro.”
Quando a pandemia chegou no Bra-

sil, no início do ano, escolas e profissionais da educação precisaram organizar
às pressas as aulas remotas. O resultado
disso é que não houve tempo para se
adaptar a didática de sala de aula para
as novas plataformas: a mesma aula acabou sendo apenas transposta para o vídeo. Isso, de acordo com a consultora,
também prejudica os alunos. Na tela, as
aulas ficam longas, pouco atrativas e difíceis de acompanhar para os estudantes.
“É assim que é na escola? É, mas a escola
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COVID-19
é outro universo, outra dinâmica”, explica Giselle. “Levaram a
escola para dentro de casa, mas
era a casa que precisava ter virado uma escola”, filosofa ela.
Sem previsão de término para
a crise sanitária – e nem de reposição de aulas depois disso
–, a consultora em educação
teme que essa situação, principalmente da educação pública,
continue sendo empurrada com
a barriga, e muitas crianças e
adolescentes acabem “passando batido” pelo ano de 2020,
sem absorver o conhecimento
que precisariam ter absorvida
na escola. “Meu desejo mesmo,
como consultora e até como
mãe, é que o calendário seja
suspenso. E que a gente pense
em uma maneira de recuperar
esse tempo perdido quando as
coisas voltarem ao normal.”
Algum aspecto positivo pode
ser tirado da crise? Para Giselle,
a pandemia acabou por deixar
a escola exposta, e isso talvez
possa ser o início de uma mudança. “Antes, muitos pais não
sabiam o que acontecia dentro da sala de aula. Agora, eles
veem. E percebem a fragilidade
didática”, avalia.
A consultora torce para que
no futuro isso seja suficiente
para que se comece a repensar
o modelo escolar, criando uma
alternativa interdisciplinar, baseada em projetos, em que o
aprendizado aconteça a partir
da realidade do aluno. “É utópico, é o meu desejo, mas existe a
necessidade de mudar a escola.
A escola é a mesma desde sempre, desde o século XIX.”

CIÊNCIA

No momento, a atenção de
boa parte da sociedade está voltada para a ciência e a corrida
planetária para o desenvolvimento de uma vacina ou tratamento eficaz para a covid-19.
Outra parte, no entanto, insiste no negacionismo científico, o que se reflete inclusive
nas instâncias governamentais,
com políticos insistindo em
medicações não comprovadas
e desdenhando da única forma
conhecida de conter a disseminação do vírus: o distanciamento social.
“As ciências ganham destaque nos momentos de crise. A
ciência e a religião, a ciência e
8

A Covid-19 escancarou a desigualdade existente no Brasil

a crença, não são dicotômicas,
mas neste momento a gente precisa ouvir e prestar mais atenção
na ciência”, alerta Douglas Borges Cândido, analista do Instituto Ciência e Fé, da PUC-PR.
O negacionismo científico,
no entanto, não parece para
Douglas uma coisa exclusiva de
nossos tempos. “É parte do ser
humano ser alienado em algumas coisas, crente em algumas
coisas e cético em outras”, diz.
Para o analista, um aspecto
importante que a pandemia escancarou foi o subfinanciamento da pesquisa cientifica em todas as áreas.
Pelo menos desde 2018 a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) previa um surto pandêmico de proporções devastadoras para o mundo, nos moldes
do que o novo coronavírus é
hoje. A previsão foi levada ao
conhecimento dos ministérios
da saúde de diferentes países,
mas nem assim houve uma mobilização para que o mundo se
preparasse para o desembarque
de uma epidemia global. O
motivo: dificilmente políticos
financiam projetos que não vão
dar resultados imediatos. O que
deixa a pesquisa científica para
ser financiada pelo mercado e
grandes corporações, que naturalmente só vão colocar dinheiro no que lhes fornece um horizonte de retorno financeiro.
Para a OMS, a covid-19 é
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apenas a primeira “doença X”,
como os especialistas chamam
as enfermidades com potencial
de disseminação global. Outras
virão.
“Eu espero que a gente entenda que para fazer ciência é
preciso financiamento. A gente
vinha em um momento difícil
do financiamento científico”,
diz Douglas Borges Cândido.
“O investimento público precisa ser muito forte. E também o
incentivo para a formação de jovens pesquisadores. A pesquisa
precisa ser reconhecida.”
Para o pós-pandemia, o desejo do analista é que a relação
entre sociedade e cientistas possa se estreitar, e que o papel da
ciência possa ser melhor compreendido pelas pessoas que
ainda a refutam. “A gente precisa entender que a ciência é uma
coisa próxima do ser humano,
que quer contribuir para o seu
desenvolvimento”, explica. “As
pessoas ainda têm uma ideia errada sobre a ciência hoje, como
se ela fosse uma inquisidora da
metafísica. Não existe mais esse
confronto. A ciência é pesquisa,
produção de conhecimento. Ela
não quer dizer como se vai ao
Céu, quer dizer como o céu funciona.”
Para melhorar essa relação, o
analista do Instituto Ciência e Fé
acredita que o jornalismo pode
desempenhar um papel importante, ao tirar a ciência do clã

acadêmico e discutir ela no cotidiano. “No momento, a ciência
está em destaque nos jornais e
na televisão. Quando tudo isso
passar, a gente espera que esse
compromisso não acabe.”

POLÍTICA

A valorização da ciência é
também o caminho para melhorar o ambiente político do país
no pós-pandemia, de acordo
com o deputado estadual Goura Nataraj (PDT). “A ciência e a
pesquisa são muito importantes
para qualificar o debate. Hoje,
ainda mais. Como é que eu vou
argumentar com um colega deputado que acredita em fake
news?”, questiona ele. “Historicamente o poder público escuta
quem detém o poder econômico, e não conversa com a ciência, a pesquisa, as universidades, as entidades da sociedade
civil. A gente está vendo isso
agora.”
No Brasil, a crise sanitária
se somou a uma crise política
grave anterior e que, de acordo com o deputado, é causada
em boa parte pela proliferação
de notícias falsas e pela manipulação dos meios digitais, que
estão ganhando ainda mais relevância durante a pandemia. “A
gente está fortalecendo muito os
meios digitais. Por um lado, isso
é bom, mas é uma faca de dois
gumes.”
Os canais virtuais, por exem-

plo, poderiam estar sendo usados para propiciar a transparência do poder público e também
a participação popular nas decisões durante a crise sanitária,
mas não é isso o que se verifica
nas sessões remotas da Assembleia Legislativa do Paraná.
Goura cita o projeto enviado
pelo governador Ratinho Junior,
aprovado pela maioria dos deputados no fim de abril, e que
terceiriza funções nas áreas de
educação e saúde públicas.
“Esse não era um projeto que
tinha urgência. Ele é alheio ao
momento. O governador se
aproveitou”, crava. “Esse parece
ser o ‘novo normal’ do Executivo do Paraná.”
“A política no Brasil é fechada, as instâncias de participação e controle são fechadas. A
pandemia tem acentuado isso,
porque é um momento em que
a população não pode se organizar na rua. As decisões são tomadas à revelia”, analisa Goura.
O deputado e possível candidato a prefeito de Curitiba nas
próximas eleições lamenta que
a crise não esteja servindo nem
ao menos para repensar nossa
organização social. “A pandemia podia ser um momento de
reflexão, de espanto filosófico,
para questionar a maneira como
a sociedade é estruturada.” Ele
cita a Europa e os Estados Unidos como locais em que a crise
deu mais um impulso para que
temas alternativos, como a economia verde, ganhassem a corrente central do debate público.
Em Paris, por exemplo, a prefeita Anne Hidalgo quer transformar a capital francesa em uma
“cidade de 15 minutos”, em que
tudo possa ser feito a pé ou de
bicicleta. “Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca (DEM) age de
forma obtusa, sem se comportar
como o urbanista que ele diz
ser”, critica.
“O caminho é sempre a defesa da democracia. E democracia
envolve participação popular.
Só que para isso é preciso ter
vontade política para abrir esses
canais de participação. E essa
falta de vontade não é um fenômeno que apareceu agora, ele
vem de antes”, finaliza.
(*) Sandoval Poletto, jornalista
<sandoval.poletto@gmail.com>

efeito covid
Em artigo publicado neste
espaço fiz críticas à PEC 186,
remando contra a campanha de
outros economistas e mostrando
que a medida poderia criminalizar componentes importantes da política fiscal ao vedar a
criação de despesas obrigatórias
e renúncias tributárias. Tivemos
sorte de ela não ter sido aprovada antes da proliferação da
covid-19 em todo o País.

TEMPESTIVA E
ENÉRGICA

Democracia na
calamidade
Precisamo-nos afastar do autoritarismo e da demagogia com
base em fórmulas mágicas

José Serra (*)

O

Brasil enfrenta os
efeitos sociais e
econômicos
da
pandemia de covid19 em ambiente plenamente democrático, com os Poderes Legislativo e Judiciário assumindo
papel central na gestão da crise,
além de uma ação firme e tempestiva dos governos estaduais.
No âmbito federal, as manifestações heterodoxas da Presidência da República, contrárias ao
isolamento social, vêm sendo
remediadas pela capacidade
de ação do Parlamento e pela
temperança do Supremo Tribu-

nal Federal (STF). Nosso regime
democrático, que se baseia na
divisão dos Poderes da República, salvou muitas vidas quando
assumiu elevado grau de protagonismo no combate ao novo
coronavírus.
De todo modo, as falhas nos
entendimentos entre as instituições do poder federal, em torno
das ações contra o patógeno,
são preocupantes. Assim que a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) estabeleceu que o vírus
representa uma pandemia, lideranças da área econômica do
Executivo federal apressaram-

se a dizer que alguns poucos
bilhões seriam suficientes para
exterminar os efeitos da doença. O governo chegou até a defender a Proposta de Emenda à
Constituição n.º 186, a PEC da
Emergência Fiscal. Um equívoco, tendo em vista que a medida impediria contratar médicos,
criar auxílios financeiros emergenciais para beneficiar grupos
vulneráveis, bem como linhas
especiais de crédito para salvar
empresas. Tivesse sido aprovada, estaríamos diante de uma
verdadeira tragédia sanitária,
social e econômica.

Creio que o Congresso Nacional vem exercendo suas funções
institucionais de forma tempestiva e enérgica. Na fase inicial
da crise o Senado assumiu a responsabilidade de anunciar um
projeto de decreto legislativo
para reconhecer a situação de
calamidade, flexibilizando as
regras e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Não
havia outro caminho, dadas as
incertezas e a necessidade de
elevar as despesas do Orçamento em caráter extraordinário e
urgente. Essa iniciativa forçou o
governo a abandonar a ideia de
alterar as metas fiscais prevista
em lei, levando-o a enviar mensagem presidencial à Câmara
dos Deputados que foi convertida no Decreto Legislativo n.º 6,
suspendendo a necessidade de
se atingir qualquer meta fiscal
no ano corrente.
A Câmara, por sua vez, promoveu uma arrojada articulação política para aprovar a PEC
do “Orçamento de Guerra”,
que hoje tramita no Senado. A
medida poderá garantir ao Executivo segurança jurídica para
empreender uma política fiscal
expansionista, indubitavelmente necessária para lidar com
os efeitos econômicos e socais
da pandemia. As novas regras
constitucionais criariam uma
espécie de orçamento público extraordinário, baseado na
maior flexibilidade da gestão
fiscal. A proposta também ampliaria os instrumentos de intervenção do Banco Central (BC)
na economia, sem dispensar a
devida prestação de contas ao
Congresso. Aliás, espero que sejam soterrados todos os projetos
de lei que conferem autonomia
política ao BC, especialmente
se aprovada essa PEC. O acúmulo de atribuições conferidas

ao banco implode qualquer argumento favorável à soberania
política da nossa autoridade
monetária.

ATUAÇÃO SALVAVIDAS

Essa atuação salva-vidas
do Parlamento está sintonizada com recentes decisões
tomadas pelo STF, instituição
essencial do nosso regime democrático, que vem atuando
com temperança. Sem titubear, a Suprema Corte concedeu
na semana passada uma medida cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.357,
em favor da Advocacia-Geral
da União, que excepcionalizou a incidência de diversas
restrições da LRF e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias deste ano.
Nessa linha, o STF também
suspendeu a campanha publicitária do governo “O Brasil não
pode parar”, ao conceder cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
669. Financiada com recursos
públicos, a propaganda contrariava orientações da OMS e do
próprio Ministério da Saúde um disparate carregado de ideologia e populismo, sem o menor
rigor técnico.
Não se pode deixar de destacar aqui o bom combate dos
técnicos do Ministério da Saúde, que têm atuado de maneira
responsável em prol da integridade física das pessoas. Nossos heróis - médicos e demais
profissionais que lidam diretamente com a covid-19 - serão
sempre lembrados e homenageados.
A guerra contra a pandemia
do coronavírus constitui um desafio colossal para nosso povo.
Nossas ações devem ter o respaldo técnico da comunidade
científica e dos organismos internacionais. Para isso precisamos afastar-nos do autoritarismo
e da demagogia fundamentada
em fórmulas mágicas que supostamente trariam soluções integrais e rápidas, simplificando
barbaramente a realidade.
A saúde no Brasil depende da
democracia plena durante a calamidade, e não da calamidade
instalada na democracia.
(*) JOSÉ SERRA, senador (PSDB-SP)
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CNBB

Reunião com Bolsonaro foi por video conferência

CNBB condena quem
foi “barganhar” a
fé por anúncios do
governo

O

presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil), dom Walmor Oliveira de Azevedo (**), 66,
criticou o aceno feito por integrantes da ala conservadora da Igreja e representantes de TVs católicas ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido).
O jornal O Estado de S. Paulo revelou que um grupo ligado a
emissoras de programação cristã propôs ao Palácio do Planalto, em
maio, oferecer apoio e divulgação positiva em troca de anúncios
estatais.
A CNBB, principal entidade representativa da Igreja Católica no
Brasil, emitiu nota de repúdio em que se disse indignada com a
iniciativa.
À Folha o dirigente ressaltou o papel das TVs na difusão do catolicismo e reconheceu a existência de dificuldades financeiras, mas
afirmou que a instituição precisa combater o "cristianismo torto" e
evitar partidarismos.
"Há certos caminhos fáceis, sedutores, que até conquistam adesões, mas incoerentes com os ensinamentos de Jesus", disse dom
Walmor, via email.
Arcebispo de Belo Horizonte, ele afirmou ainda que falas de
Bolsonaro que indicam menosprezo pelas mortes causadas pela
Covid-19 ferem a dignidade humana e são inadequadas.
O sr. busca diálogo com essa ala considerada mais conservadora
que quis se aproximar do governo ou prefere marcar uma diferenciação clara? Na igreja, as diferenças, pela força da comunhão e da
fé, se tornam riquezas e forças. Por isso, não se pode simplesmente
dividi-la entre "conservadores" e "progressistas", pois isso significa desconsiderar a complexidade dos diferentes modos de pensar
e agir. Como numa família, os descompassos são corrigidos pelo
amor e pela fé. A igreja é maior, a missão está acima de tudo. O
desafio é não se deixar enveredar pelas disputas e polarizações.
A CNBB afirmou na nota que "a Igreja Católica não faz barganhas". Esses líderes, então, se desviaram do propósito da igreja?
Os meios de comunicação católicos têm contribuído para a evangelização. Neste tempo de pandemia, têm sido ainda mais fundamentais. A igreja e seus comunicadores sempre estão a serviço da
sociedade. Não é tarefa fácil. Exige árduo trabalho, superação de
adversidades.
Há certos caminhos fáceis, sedutores, que até conquistam adesões, mas incoerentes com os ensinamentos de Jesus. Caminhos
que levam a um cristianismo torto, de falsas promessas, ou a sensações efêmeras, sem força para fortalecer interioridades, mas que
competem predatoriamente com a comunicação católica.
Dizer que a igreja não faz barganhas é reafirmar uma verdade.
Não pode ter sentido de acusação interna, mas de contraposição de
alguns entendimentos tendenciosos.
O Vaticano foi informado sobre o episódio? Os muitos meios
de comunicação católicos têm naturezas diferentes. Alguns são ligados a fiéis leigos, outros a congregações religiosas e dioceses.
Nem todos estão subordinados à hierarquia oficial da igreja. [Mas]
a Santa Sé está atenta a tudo o que acontece no Brasil.

A CNBB interfere?

Arcebispo criticou aceno de ala da igreja ao governo
e chamou de inadequadas falas de Bolsonaro sobre
mortos pela Covid-19
Joelmir Tavares (*)
10
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A CNBB busca contribuir para que haja sinergia entre os meios
de comunicação católicos. Há um compromisso firmado entre esses meios de caminharem unidos, pois assim vão se fortalecer e
ajudar a igreja em sua missão de evangelizar, sem se envolver com
partidarismos.
Esse episódio, que gerou muitas críticas, inclusive com reações
raivosas, hostis, pouco cristãs, servirá para amadurecer entendimentos já iniciados, no sentido de fazer com que essas diferentes
mídias católicas possam realizar trabalhos compartilhados, vencendo, inclusive, desafios econômicos.
Qual é a opinião da CNBB sobre impeachment de Bolsonaro?
Trata-se de tema que não foi incluído na pauta, um assunto que não
é tratado na CNBB. A conferência é defensora da democracia, da
soberania popular na escolha de seus governantes. Não faz pressão

CNBB
para a queda de governos. Ninguém está acima da lei, mas não
compete a todas as instituições
ou segmentos sociais o dever de
julgar.
Há um ano, ao assumir a presidência da CNBB, o sr. disse à
Folha que ninguém pode se colocar como dono da verdade. Hoje
a CNBB se opõe ao governo em
várias áreas. De qual dos dois lados está a verdade? A CNBB, em
quase 70 anos, vem contribuindo para que a sociedade seja
mais fraterna e justa. Atualmente, de modo coerente com a sua
trajetória, fiel aos ensinamentos
da igreja e em sintonia profunda
com o papa Francisco, os bispos
permanecem firmes no propósito
de defender os pobres.
Esse compromisso faz a CNBB
se contrapor, veementemente, a
perspectivas que desconsideram
o primado e a sacralidade da
vida, em todas as suas etapas, e
o incondicional respeito à dignidade humana.
Mas é preciso dizer: a CNBB
não se julga "dona da verdade".
Ela está sempre aberta a dialogar e espera que todos os seg-

mentos sociais, inclusive as autoridades que devem servir ao
povo, também compreendam a
importância de escutar, de reavaliar projetos e atitudes.
A CNBB se posiciona sobre
assuntos externos. Afirmou, por
exemplo, que a fala de Sergio
Moro ao sair do governo evidenciava intervenção política sobre
a PF. Qual deve ser o limite de
atuação? A igreja tem muito a
contribuir com os Poderes a serviço do povo, do bem comum,
pois está presente em variadas
realidades, próxima aos que sofrem. Evangelizar não é somente
dedicar-se à oração. Trata-se de
testemunhar a fé no dia a dia, inclusive na participação da vida
democrática do país. Não raramente, os que pedem o silêncio
da igreja são os que discordam
das opiniões compartilhadas.
A CNBB considera engajar-se
nos manifestos suprapartidários
em prol da democracia, que se
contrapõem a Bolsonaro e buscam recriar o clima das Diretas
Já? Campanha, aliás, que foi endossada por líderes católicos da
época. A defesa da democracia

e de suas instituições é tradição
da CNBB. Preocupam-nos as
sucessivas agressões à ordem
democrática. Atos anticonstitucionais que atacam a democracia precisam ser repudiados. A
CNBB já participa do Manifesto
em Defesa da Democracia, com
outras instituições de reconhecida credibilidade [como OAB
e Associação dos Magistrados
Brasileiros].
Ainda sobre Bolsonaro, como
o sr. avalia estas frases proferidas
por ele ao ser questionado sobre
mortes causadas pela Covid-19:
"E daí?", "Eu não sou coveiro", "É
o destino de todo mundo"? Todo
dizer que fere a dignidade de
uma pessoa é inadequado. São
[frases] inadequadas, portanto,
porque machucam o coração ferido de quem perdeu um parente,
um amigo, para essa pandemia.
Além disso, servem para defender a retomada de uma "normalidade" que hoje é inviável.
É preciso reconhecer, com
urgência, a necessidade de se
construir novo tempo. E definir
ações, identificando o que pode
ser feito para que o Brasil saia do

colapso da saúde, com repercussões na economia. Faltam políticas públicas para fortalecer o
SUS e amparar os mais pobres.

um por minuto

O papa Francisco fez referência à marca de que uma pessoa
morre de Covid-19 no Brasil a
cada minuto e disse que isso é
algo terrível. O que, na sua visão, levou o nosso país a esse
cenário? O acentuado abismo
da desigualdade social, problema histórico e estrutural, é fator
determinante para esse colapso
de saúde. Outro fator que prejudica: o descompasso entre as
experiências vividas mundo afora e as ações de alguns políticos
brasileiros. Em vez de se unirem, reconhecendo a gravidade
da pandemia, e buscarem soluções, muitos dos que exercem a
representatividade minimizam
o problema. Contribuem para
criar o caos.
O que a igreja tem feito para
esclarecer seus fiéis? Os evangelizadores têm importante papel
educativo e devem orientar os
fiéis a seguirem as recomenda-

ções das autoridades da saúde, a
buscarem se informar em meios
confiáveis. Cuidar uns dos outros é o que pede a igreja.
Como a CNBB pretende conduzir a retomada das missas e
das atividades nas igrejas? Cada
arquidiocese e diocese tem autonomia para definir a retomada
das celebrações, considerando a
realidade de cada região do país.
Há consenso sobre adaptações
para a retomada das missas presenciais: álcool em gel ou outras
formas que possibilitem higiene
das mãos à disposição de todos;
bancos e cadeiras mais afastados,
com assembleias de fiéis menores; uso obrigatório de máscaras
no interior das igrejas.
(*) JOELMIR TAVARES, repórter em São
Paulo, na Folha desde 2012, é formado em
jornalismo e escreve sobre política. Antes foi
repórter da coluna Mônica Bergamo.
(**) WALMOR OLIVEIRA DE AZEVEDO,
66, é arcebispo metropolitano de Belo
Horizonte desde 2004 e presidente da
CNBB (Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil) desde maio de 2019. Nascido em
Côcos (BA), foi professor universitário e tem
doutorado em teologia bíblica pela Pontifícia
Universidade Gregoriana, de Roma.

A PANDEMIA
NÃO ACABOU.
USE MÁSCARA.
• A máscara é uma das principais medidas para combater o coronavírus.
• Cubra totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços nas laterais.
• Continue higienizando as mãos com álcool gel 70% ou água e sabão.
• Evite aglomerações e respeite o distanciamento social.
• Fique em casa. Mas, se precisar sair, use máscara.

Saiba tudo sobre o coronavírus: coronavirus.pr.gov.br
Lei 20.189 de 28 de abril de 2020, sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras no Estado do Paraná.
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justiça

Inviolabilidade
do direito à vida
Essa garantia da Carta Magna está sendo relativizada. A hora
é de união contra a covid-19

Ruy Altenfelder (*)

A

Constituição do Brasil de 1988, no
capítulo Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, estabelece em
seu artigo 5.º que todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade. E o artigo 196 estatui que a saúde
é direito de todos e dever do Estado (promoção,
proteção e recuperação).
Galileu, o filósofo italiano (1564-1642), descreveu a vida como uma sucessão de momentos para
serem desfrutados, não apenas para sobreviver, e
que convém desfrutar cada dia como se fosse o
último; o ontem já se foi e o amanhã ainda não
12

chegou. A Bíblia Sagrada (tradução da CNBB), no
capítulo descrito por São Mateus, adverte: “Não
vivais preocupados com o que comer ou beber,
quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais
que o alimento e o corpo mais que a roupa?”. E
prossegue com a bela citação dos lírios do campo. “Olhai os pássaros do céu: não semeiam, não
colhem, nem guardam em celeiros”. No entanto,
observa: “Vosso Pai Celeste os alimenta. Será que
não valeis mais do que eles? Quem de vós pode,
com sua preocupação, acrescentar um só dia à
duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios
do campo. Não trabalham nem fiam. Não vivais
preocupados, dizendo: Que vamos comer? Que
vamos beber? Como nos vamos vestir?”. E aler-
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ta: “Não vos preocupais com o
dia de amanhã, pois o dia de
amanhã terá sua própria preocupação! A cada dia basta o seu
mal”.
Youal Noah Harari, nas 21
Lições para o Século 21, alerta
que o gênero humano está enfrentando revoluções sem precedentes, todas as nossas antigas narrativas estão ruindo e
nenhuma nova surgiu até agora
para substituí-las. Os humanos
nunca serão capazes de prever
o futuro com exatidão. Hoje
isso está ainda mais difícil, pois,
uma vez tendo a tecnologia nos
capacitando a projetar e construir corpos, cérebros e mentes,
não podemos mais ter certeza
de nada – nem mesmo de coisas que antes pareciam ser fixas
e eternas.
Hoje, neste ano de 2020,
não temos ideia de que aspecto terão a China e o restante do
mundo em 2050. Algumas pessoas viverão muito mais do que
se vive hoje e o próprio corpo
humano poderá ter passado por
uma revolução sem precedentes graças à bioengenharia e à
interface cérebro-computador
diretas. Daí, conclui Harari, ser
provável que muito do que as
crianças aprendem hoje em dia
seja irrelevante em 2050.
O professor Cláudio de Moura Castro, em artigo publicado
neste Espaço Aberto em 11 de
maio último, Os bastidores da
ciência, afirma: “Sempre tentei
mostrar a meus alunos o esplendoroso edifício da ciência,
uma construção onde vai um
tijolo sobre o outro. Tem cumulatividade e produz resultados
sólidos. Há um imperativo de
buscar erro em tudo. Sendo
assim, o que sobrevive merece
confiança. Pode demorar, mas
os desencontros e as controvérsias acabam sendo resolvidos.
Valores pessoais são progressivamente banidos. E toma água
sanitária nas contaminações
ideológicas!”.
O mundo sofre hoje uma
pandemia de origem ainda desconhecida, a covid-19. O Brasil
superou a Itália e a Espanha em

número de casos no último dia
16 de maio, registrando nessa
data quase 15 mil óbitos e acumulando mais de 230 mil casos
confirmados desde o início da
pandemia, em fevereiro (hoje
passam de meio milhão).
Apesar da regra constitucional estabelecida no artigo 5.º da
nossa Lei Maior, aquilo a que
estamos assistindo em termos
de garantia à vida está sendo
relativizada. A ciência não está
podendo trabalhar com absoluta liberdade visando a enfrentar
a pandemia. As preocupações
com a economia (justas e necessárias), as divisões políticosideológicas, os comportamentos
aéticos e criminosos, as absurdas demissões de cientistas em
menos de 90 dias – ministros da
Saúde –, nada disso está contribuindo para o que determina a
nossa Magna Carta: garantia à
vida!
Embora o Brasil esteja entre
as maiores taxas de desigualdade do mundo, não podemos
negar o fato de que o País coleciona vitórias: as da erradicação
da varíola, em 1973, e da poliomielite, em 1989, e da criação
de um dos programas de vacinação mais bem-sucedidos do
mundo, o Programa Nacional
de Imunizações. Estamos entre
os 15 maiores produtores de
ciência do mundo e nas áreas
relacionadas às doenças infecciosas somos um dos primeiros.
Hoje, na luta contra o tempo
para cessar a covid-19 no mundo, um grupo de pesquisadores
da Universidade de São Paulo se
reuniu e, em menos de 48 horas
após o primeiro caso da doença
confirmada no País, decifrou o
código genético do novo vírus.
O momento é de união dos
cientistas e apoio da coletividade visando a encontrar as causas da pandemia e a vacina e os
remédios adequados.
E seguir o foco que a ciência
vem recomendando: isolamento
social. Fiquem em casa!
(*) RUY ALTENFELDER, advogado, é
presidente da academia paulista de letras
jurídicas (APLJ) e do conselho superior de
estudos avançados (CONSEA).

não tropece na língua

Numerais:

Feminino, Plural, Vírgula, Mil
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

--- Gostaria de saber se existe plural para os números cardinais. Se sim, em que casos? Quando são substantivos? Exemplos: Todos os setes devem ser retirados dos baralhos. O que é a prova dos noves? Os vinte e uns vereadores foram eleitos pelo povo. Todos os trezentos e cinquenta e uns deputados foram eleitos pelo povo. Nilson Costa,
Sorocaba/SP
Apenas dois tipos de numeral cardinal
variam em gênero: um e dois e as centenas a partir de duzentos. Portanto, têm
feminino:
um – uma ; dois – duas
trezentos – trezentas (até) novecentos
– novecentas
Isso quer dizer que os numerais cardinais – como tais – não têm plural, exceto
milhão, bilhão, trilhão etc. Voltando ao
exemplo do leitor, o correto é:

Mas, então, quando é que o numeral
de 1 até 999.999 tem plural? Quando ele
se converte em um substantivo – processo que se chama de “derivação imprópria”. Em outros termos, é passível de
pluralização a representação gráfica de
um número:
Todos os setes devem ser retirados do
baralho. [entende-se: os números 7]

Todas as trezentas e cinquenta e
uma pessoas foram eleitas pelo povo.

O oito estava ilegível no carimbo; os
oitos estavam ilegíveis.

------------------------------------------------------------------------------------- Duas mil e oitocentas pessoas pode? Roberto Carvalho, Salvador/BA
contratados como boia-fria.
Duas mil e oitocentas pessoas aplaudiram o candidato.
Cinco mil e duzentas urnas serão vistoriadas por mil funcionários.

Quarenta e nove vírgula sessenta por
cento dos eleitores votaram.
Das pessoas infectadas, 84,16% (oitenta e quatro vg dezesseis por cento)
apresentam os sintomas.

-------------------------------------------------------------------------------- É correto escrever hum mil reais em cheques ou documentos? L.S., Guarulhos/

Vamos tirar a prova dos noves fora.
Joãozinho, você pode “pescar” quantos 20 [leia-se vintes] você quiser.

Dois mil e oitocentos homens foram

Quando acompanha a citação por
extenso, a vírgula não é representada
pelo sinal gráfico; ela deve ser grafada
por extenso, podendo ser também abreviada:

Não é preciso colocar tantos zeros à
direita. [tantos números 0]

Todos os trezentos e cinquenta
e um deputados foram eleitos pelo
povo.

Pode. Como acabamos de ver, é necessário fazer a concordância de dois e
das centenas com o substantivo, independentemente do acréscimo do numeral mil:

--- Gostaria de saber como escrever por extenso a porcentagem de um número
com casas depois da vírgula. Como exemplo: 49,65% (quarenta e nove, sessenta e
cinco por cento) dos eleitores... A palavra vírgula aparece escrita ou representada
pelo seu sinal gráfico apenas? Ana Christina da Silva, Florianópolis/SC

SP
Escrever “hum mil” é fórmula apenas usada na atividade bancária; isso
porque os bancos assim o exigem,
para evitar falsificações nos valores
escritos à mão. Mas gramaticalmente falando, a grafia por extenso de R$
1.000,00 é mil reais. E assim (sem
“um” e muito menos “h”) deve constar nas sentenças, acórdãos e outros

documentos quando se escreve tal
importância por extenso dentro dos
parênteses, conforme recomendam as
técnicas jurídicas:
Aduziu o apelante que as prestações
mensais de R$ 1.240,00 (mil duzentos e
quarenta reais) não foram pagas no prazo.

-------------------------------------------------------------------------------

(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgula”, “Só Palavras Compostas”, “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).

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

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. Ao final de cada capítulo há
atividades de reflexão e exercícios práticos e, na
conclusão, relaciona o que os autores chamam de
'Os sete passos para a colheita extraordinária'.
Páginas: 96
Preço referência: R$17,91

CAMPOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS
Rita de Cassia Fazzi

A vida humana é feita de muitas escolhas. Nosso
livre-arbítrio, apesar de todas as limitações e condicionamentos, é o caminho a seguir. Somos livres
para escolher e criar quem desejamos ser. Não
escolher também é uma escolha. Criamos nossa
vida por meio de nossas opções. Feliz ou não, gratificante ou não, consciente ou inconscientemente,
sempre estamos escolhendo.
Páginas: 87
Preço referência: R$18,50

A presente obra é constituída por contribuições de
um expressivo conjunto de pesquisadores da área
de ciências sociais no Brasil, e alguns portugueses, com grande variação de carreiras, umas
já amadurecidas, outras iniciando, com grande
variedade regional e de vínculos institucionais e,
sobretudo, com grande variedade temática, cobrindo campos consolidados e emergentes.
Páginas: 808
Preço referência: R$ 140,00

Helbert, que defendeu a Seleção Brasileira Sub17, sonhava com uma carreira gloriosa no "mundo
da bola", mas tudo mudou quando ele decidiu
trocar os gramados do futebol pelo campo do
evangelho. A história desse jovem que atendeu
à convocação de Jesus é uma inspiração para
aqueles que querem resistir à pressão do adversário, jogar com garra a decisiva partida contra o
pecado e ser vitorioso no time de Cristo.
Páginas: 112
Preço referência: R$ 25,80

MEDICINA ALTERNATIVA
(Nova edição) A filosofia oculta das terapias não
convencionais
Silas de Araújo Gomes

INTRODUÇÃO À SEMIÓTICA
Lucia Santaella / Winfried Noth

REVOLUCIONÁRIOS, MÁRTIRES E
TERRORISTAS
A utopia e suas consequências
Jacques A. Wainberg

Acupuntura, iridologia, homeopatia. Talvez você já
tenha se perguntado sobre os benefícios e a eficácia dessas e de outras terapias alternativas. Em
uma época de tantos avanços científicos no campo
da medicina, é cada vez maior o apelo desses
tratamentos alternativos. Porém, todos eles têm
uma carga filosófica e religiosa que muitas vezes
passa despercebida.
Páginas: 111
Preço referência: R$ 27,50

Com esta Introdução à semiótica, Lucia Santaella
e Winfried Nöth apresentam os elementos da
semiótica e as abordagens principais à ciência
dos signos, da comunicação e das linguagens. A
abordagem é pluralista. Em nove lições, o livro introduz os conceitos principais das teorias do signo
e oferece um panorama abrangente das correntes
mais importantes da semiótica contemporânea.
Páginas: 256
Preço referência: R$ 39,20

O livro tem como objetivo analisar o que tem ocorrido a milhares de jovens em boa parte do mundo,
desde as décadas de 1960 e 70, e que volta
a ocorrer no século XXI, nas ações de grupos
salafistas que atacam e matam pela ressurreição
do califado. Esses militantes islâmicos costumam
afirmar que os "os muçulmanos são os únicos que
lutam [agora] contra o sistema".
Páginas: 392
Preço Referência: R$ 35,20

Rodovia Estadual SP 127 - km 106 - Tatuí, SP
Televendas: 0800 55 26 16
WhatsApp: 15 9 8100 5073
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/
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Este é um livro sobre Viktor Emil Frankl que foi
psiquiatra, neurologista e filósofo, com profunda
influência nos estudos da Psicologia. Vamos
entrar no seu mundo, conhecer sua biografia e
ideias, demonstrando que seu legado intelectual
é de suma importância para a vida atual. Frankl
passou por intenso sofrimento como prisioneiro
de diversos campos de concentração, mas não se
tornou prisioneiro das dores que ali experimentou.
Páginas: 338
Preço referência: R$25,00

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

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

JOGADA DE CRAQUE
Helbert R. Almeida

VIKTOR FRANKL E A PSIQUIATRIA
José Maurício de Carvalho
Editora Mikelis-Vozes

O IMPLACÁVEL PODER DE SUAS ESCOLHAS
Você as faz e elas fazem você
Carlos Afonso Schmitt
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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)
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

A CRISE PERMANENTE
O poder crescente da oligarquia financeira e o fracasso da
democracia
Marc Chesney

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

Como compreender a situação atual, antecipar e forjar um
futuro para a sociedade, sem analisar a história e, em particular,
os períodos críticos das guerras e crises que nos precederam?
Debruçar-se sobre a Primeira Guerra Mundial é uma experiência rica de ensinamentos. Vemos as gerações atuais numa crise
profunda: crise com ramificações financeiras e econômicas
Páginas: 140
Preço referência: R$36,00

Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
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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
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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,

Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
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Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto

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

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
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