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NA MÍDIA ELETRÔNICA

PóS-PANDEMIA

C omeçamos a ver uma 
luz no final do túnel, 
no tocante à essa pan-
demia que nos asso-

lou neste ano, e que atende pelo 
nome de COVID 19, o famigerado 
coronavírus.

Vacinas em curso, cuidados devi-
dos (sem excessos neuróticos!), e, em 
breve, voltaremos a ter nossas liber-
dades reconquistadas. Eu acredito!!

Muitas mudanças ocorreram. O 
dinheiro, em muitos casos, mudou 
de mão. Alguns setores nadaram de 
braçadas, enquanto outros morre-
ram afogados.

Relativamente ao trabalho, creio 
que a principal mudança que se 
perpetuará, como uma sequela de 
difícil cura, é o tal do “home office” 
– trabalho em casa.

Necessária, inicialmente, em 

função do ‘lockdown’ imposto, essa 
modalidade de trabalho mostrou 
às empresas a possibilidade de lu-
crarem ,ou melhor, evitarem gastos 
com instalações caras em que seus 
funcionários trabalhavam. Diversos 
setores observaram que seus funcio-
nários desempenhavam muito bem 
suas funções trabalhado em casa, 
com um bom computador e uma 
boa internet. A partir daí, muitos 
imóveis foram desalugados por di-
versas empresas que se redimensio-
naram, alugando imóveis menores, 
além de todas as outras economias 
paralelas, tipo, água, luz, produtos 
de limpeza e até o cafezinho nosso 
de cada dia.

Já para o lado do funcionário a 
coisa ficou meio esquisita. Traba-
lhar com filho no colo, às vezes nem 
tirar o pijama, se acostumar com o 
cônjuge 24 horas ao lado, em al-
guns casos moram na mesma casa 
sogro, sogra, avós, gato, cachorro e 
papagaio. Enfim a estratégia familiar 
de convívio passou de algumas ho-
ras à noite no retorno do trabalho, 
para constantes 24 horas. Sabemos 
muito bem o que o excesso de con-
vívio acarreta.

Muito bem, a análise que trago 
está consubstanciada no comporta-
mento humano e suas necessidades.

Diversos filósofos e pensadores 
definiram o homem como, muito 
mais que um animal gregário, por 
natureza, como muitos outros o 
são, mas, acima de tudo, um animal 
social. Segundo Marx, por este as-
pecto, ele não pode ser privado de 
estar em sociedade e participar ati-
vamente do grupo ao qual está inse-

rido. Ideia essa apoiada também por 
Engel. Aristóteles dizia ser o homem 
um animal carente, por isso precisa 
de outras pessoas para sentir-se ple-
no e feliz.

Face a essas ponderações, o que 
começamos a observar no compor-
tamento das pessoas que estão em 
home office, e que tem a possibili-
dade de voltar ao trabalho presen-
cial na empresa, é que mesmo ten-
do aumentado muito sua ansiedade, 
o fato de terem a perspectiva de vol-
ta as mantém um pouco melhores 
do que aqueles que provavelmen-
te permanecerão trabalhando em 
casa. Esses, além da ansiedade, co-
meçam a demonstrar alguns traços 
de depressão, pela impossibilidade 
do convívio com os colegas, que é 
muito salutar, pois é o momento em 
que, sem querer, fazemos nossa te-
rapia diária. Mesmo o deslocamen-
to, apesar de um trânsito difícil, é 
um momento em que se quebra rit-
mos, saindo do ritmo do trabalho e 
preparando-se para entrar no ritmo 
da casa. É fundamental a mudança 
dos ambientes para que o cérebro 
possa fazer suas associações, tipo, 
escritório/trabalho e casa/lazer.

Eis aí algo para refletirmos. O que 
essa mudança já trouxe e o que ain-
da trará.

A economia das empresas é um 
aspecto a ser considerado, mas, 
quando comparamos com o prejuízo 
humano, a coisa muda de figura.

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

Home Office
Uma praga que se perpetuará

Edmilson Fabbri (*)

“...A coisa ficou meio 
esquisita. Trabalhar 
com filho no colo, 
às vezes nem tirar o 
pijama, se acostumar 
com o cônjuge 24 horas 
ao lado, em alguns 
casos moram na mesma 
casa sogro, sogra, 
avós, gato, cachorro e 
papagaio.”

O CASO DO PAPA E A UNIÃO CIVIL
Em documentário divulgado no dia 21 de outu-

bro, o papa Francisco defendeu a união civil de 
homossexuais. “Eles têm o direito de estar em 
uma família”, afirmou o papa.

A declaração correu o mundo e houve milhares 
de manifestações a favor e contra. Houve tam-
bém quem afirmasse que a Igreja Católica estaria 
abrindo suas portas para o casamento gay.

Nada como ler uma mensagem de alguém aba-
lizado e equilibrado, o bispo da Diocese de Rio 
Grande (RS) Dom Ricardo Hoepers, Presidente 
da Comissão para a Vida e a Família da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e 
ex-diretor do Instituto Ciência e Fé de Curitiba. 

“É uma fala sobre dignidade e, acima de tudo, 
de respeito que devemos ter para com todas as 
pessoas”, disse Hoepers. Para ele o papa trans-
mite 'serenidade' aos membros da Igreja para lidar 
com temas complexos como a união civil gay.

Entrevista com Dom Ricardo Hoepers foi dada 
ao jornalista Felipe Frazão.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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S IGMUND FREUD, 
médico austríaco 
que viveu no sec. 
XIX e foi o criador 

da Psicanálise, resolveu apelar 
para a mitologia grega para ex-
plicar o que ele chamou de pul-
são para a morte, ou seja, um 
desejo mórbido que o ser huma-
no possui diante do fenômeno, 
corporificado na oposição entre 
Eros x Thanatos, a contrapartida 
inconsciente do desejo de viver. 
Não obstante, se este desejo 
pode ser constatado facilmente 
nos gurus do Oriente, que vivem 

esperando apenas morrer, para 
nós no Ocidente ocorre o con-
trário, onde todos se apegam à 
vida de forma sistemática.

Constata-se então que a atitu-
de diante da ocorrência da mor-
te é apenas produto de uma for-
ma subjetiva nossa de encarar 
as coisas, uma reação que pode 
ser assumida de forma positiva 
ou negativa, dependendo de 
posições culturais assumidas. 
Não obstante, se olharmos a 
insistência com que a Natureza 
demonstra em manter a vida, re-
legando a morte a um papel ape-
nas sistemático, somos levados 
a crer que ela é a contrapartida 
de sustentação da própria vida, 

A cultura 
da morte

Antonio Celso Mendes (*)

Constata-se então que a atitude diante da 
ocorrência da morte é apenas produto de uma 
forma subjetiva nossa de encarar as coisas, 
uma reação que pode ser assumida de forma 
positiva ou negativa, dependendo de posições 
culturais assumidas. o que deveria eliminar a forma 

maniqueísta de encará-la.
Importa, portanto, a necessi-

dade premente de que façamos 
uma reflexão consciente sobre 
a realidade concreta do que é 
a morte e como sua essência é 
apenas o exagero de uma cultu-
ra materializada e circunscrita 
aos nossos sentidos externos, 
pois nossa espiritualidade abre 
para nós a exigência de consi-
derá-la sob outras perspectivas. 
O apelo à religião é um recurso 
transcendente e acessível a nos-
so espírito, que nos revela que 
a morte não é uma realidade 
concreta, mas apenas um rito 
de passagem a outra dimensão, 
aquela virtual e transcendente.

O Cristianismo é um reposi-
tório fértil de imprecações sobre 
a realidade da morte, no qual 

CRISTO insiste que o Pai não 
é Deus de mortos, mas dos vi-
vos, Abraão, Isac e Jacó. Seus 
milagres ressuscitando inúme-
ros mortos nos fornecem uma 
referência de Sua forma de con-
siderar a morte e Sua própria 
ressurreição é o testemunho 
mais eloquente de que a vida 
não se extingue, mas apenas se 
transforma em nova dimensão, 
espiritual e virtual. E de fato, to-
dos os grandes santos conside-
ram esta vida como apenas uma 
passagem transitória, com desti-
no final em outra dimensão.

Assim sendo, o cristão só deve 
falar em morte para considerá-la 
apenas o resgate de nossas im-
perfeições (S. PAULO), o último 
bastião de um Universo limitado, 
cuja redenção foi patrocinada 
pela encarnação do Cristo, que 

ressuscitou. Por conseguinte, a 
ocorrência de tantas mortes na 
pandemia não deve nos assus-
tar, pois ela é apenas consequ-
ência da abundância da vida, 
está a manifestação especial de 
um milagre que a Natureza traz 
em si como um tesouro, reflexo 
de um Universo, que, desde seu 
início, traz em gérmen, de forma 
inconsciente, os primeiros sinais; 
então, “ó morte, onde está a tua 
vitória?” (1Cor:55-58).

Em conclusão, a morte só sig-
nifica algo para nós, se for vista 
de uma perspectiva espiritual, 
que a coloca em forma de im-
plicação, com a qual ela assu-
me a banalidade natural de algo 
imprescindível à sustentação da 
vida, uma circunstância que a 
coloca intrínseca à dialética do 
criar, a antítese que se supera 
em sua própria transformação. 
Dessa forma, a manifestação da 
morte não é nosso ingresso no 
mundo do nada, pois este só tem 
lugar como invenção de nosso 
nihilismo, uma consistente fa-
lha de nossa imaginação, como 
tantas que nos afligem. Porque a 
verdade da morte reside apenas 
no desaparecimento do corpo 
físico, ela não pode matar a es-
piritualidade de que é possuída.

(*) 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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RACISMO/SEGREGACIONISMO

A jovem Darnella 
Frazier, de 17 
anos, nunca pode-
ria imaginar que a 

filmagem feita com o seu celular 
na cidade norte-americana de 
Minneapolis, no dia 25 de maio 
de 2020, iria se alastrar tão rapi-
damente por todo o mundo. O 
vídeo captou a morte de George 
Floyd durante uma ação policial 
e reascendeu a discussão acerca 
do racismo.

Ao longo da história da hu-
manidade, sempre existiram 
guerras e disputas envolvendo 
questões étnico-raciais e cultu-
rais que resultaram em massa-
cres e escravidão. No entanto, a 
utilização da ciência, de forma 
equivocada, para afirmar que 
características fenotípicas (como 
a cor da pele, formato dos olhos 
ou tipo de cabelo) associadas a 
determinadas etnias poderiam 
estar relacionadas a uma supe-
rioridade inata a determinados 
indivíduos é algo relativamente 
recente.

Essa relação desonesta passou 
a ser sustentada como científica 
após 1859, quando Charles Da-
rwin publicou seu livro Sobre a 
Origem das Espécies por meio 
da Seleção Natural ou a Preser-
vação de Raças Favorecidas na 
Luta pela Vida. Nesse contexto, 
Stephen Jay, o famoso biólogo 
do século 20, chegou a afirmar 
que “os argumentos biológicos 
para o racismo podem ter sido 
comuns antes de 1859, mas au-
mentaram em ordens de magni-
tude após a aceitação da teoria 
da evolução” [1].

As ideias evolucionistas leva-
ram os aborígines australianos, 
por exemplo, a serem conside-
rados como elos perdidos entre 

o ancestral simiesco e o resto da 
humanidade. Isso resultou em 
terríveis preconceitos e injus-
tiças contra eles. Sustentando 
essa ideia, o cientista Ernst Ha-
eckel chegou a afirmar:

“No estágio mais baixo do 
desenvolvimento mental huma-
no estão os australianos, algu-
mas tribos dos polinésios e os 
bosquímanos, hotentotes e algu-
mas das tribos negras. Nada, no 
entanto, é talvez mais notável 
a esse respeito do que algumas 
das tribos mais selvagens do sul 
da Ásia e do leste da África, as 
quais não têm nenhum vestígio 
dos primeiros fundamentos de 
toda a civilização humana, da 
vida familiar e do casamento. 
Eles vivem juntos em rebanhos, 
como macacos” [2].

ERROS HISTÓRICOS
Na era pós-sequenciamento 

do genoma humano, se tornou 
impossível defender cientifica-
mente qualquer ideia que sus-
tente a superioridade inata de 
uma etnia em relação à outra. O 
genoma humano é basicamente 
o mesmo em todas as pessoas. 
Nesse contexto, alguns cien-
tistas, no intuito de “blindar” 
Darwin, afirmam que filosofias 
racistas e eugenistas, na verda-
de, foram e são distorções do 
pensamento evolucionista.

No entanto, esse argumento 
incorre em um anacronismo. É 
porque esta ideia se vale de co-
nhecimentos modernos acerca 
de genética e biologia molecu-
lar, os quais claramente descon-
troem os argumentos a favor de 
uma pretensa superioridade ét-
nica. O próprio Charles Darwin, 
embora se opusesse fortemente 
à escravidão por motivos mo-

rais, estava convencido da supe-
rioridade racial dos brancos [3]. 
Para entendermos o que Darwin 
pensava, devemos, obviamente, 
ler seus escritos. De forma espe-
cial, o livro A Descendência do 
Homem e Seleção em Relação 
ao Sexo:

“Em algum período futuro, 
não muito distante, medido por 
séculos, as raças civilizadas do 
homem quase certamente exter-
minarão e substituirão em todo 
o mundo as raças selvagens. Ao 
mesmo tempo, os macacos an-
tropomórficos, como observou 
o professor Schaaffhausen, se-
rão sem dúvida, exterminados. 
A ruptura será, então, ampliada, 
pois irá intervir entre o homem 
em um estado mais civilizado, 
como podemos esperar, do que 

o caucasiano e alguns macacos 
tão baixos quanto um babuíno, 
em vez de atual diferença entre 
o negro ou o australiano e o go-
rila” [4].

Em relação à filosofia euge-
nista, principalmente em tem-
pos de pandemia do novo coro-
navírus, é interessante ler outro 
trecho dessa obra de Charles 
Darwin:

DARWIN
“Com os selvagens, os fra-

cos no corpo ou na mente são 
logo eliminados; e aqueles que 
sobrevivem geralmente exibem 
um vigoroso estado de saú-
de. Nós, civilizados, por outro 
lado, fazemos o possível para 
controlar processo de elimina-
ção; construímos asilos para 

os imbecis, os mutilados e os 
doentes; instituímos leis ruins; 
e nossos médicos exercem sua 
máxima habilidade para salvar a 
vida de todos até o último mo-
mento. Há razões para acreditar 
que a vacinação tenha preser-
vado milhares, de constituição 
fraca que anteriormente teriam 
sucumbido à varíola. Assim, os 
membros fracos das sociedades 
civilizadas propagam sua espé-
cie. Ninguém que tenha partici-
pado da criação de animais do-
mésticos duvidará que isso deva 
ser altamente prejudicial para 
a raça humana…. Dificilmente 
alguém é tão ignorante que per-
mita que seus piores espécimes 
se reproduzam [5].

Em seu livro De Darwin a Hi-
tler, Richard Weikart explica o 

Somos todos iguais
A visão bíblica reforça que não há 
distinção entre os seres humanos

Por Tiago Souza (*)

A mensagem contida na Bíblia promove o amor e respeito por cada ser humano (Foto: Shutterstock)
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impacto revolucionário que o 
darwinismo teve sobre a ética 
e a moralidade. Ele demonstra 
que muitos dos principais bió-
logos darwinistas e pensadores 
sociais na Alemanha nazista 
acreditavam que o darwinismo 
havia invalidado a tradicional 
ética judaico-cristã e iluminista, 
especialmente a visão de que a 
vida humana era sagrada [6].

Muitos desses pensadores 
apoiavam o relativismo moral, 
mas ao mesmo tempo exalta-
vam a “aptidão” evolucionária 
ao mais alto árbitro da morali-
dade. Segundo Weikart (2006), 
o darwinismo desempenhou 
um papel crucial no aumento 
não só da eugenia, mas também 
do infanticídio, aborto, eutaná-
sia e extermínio racial. Isso foi 
especialmente importante na 
Alemanha, uma vez que Hitler 
claramente construiu sua visão 
de ética em princípios darwi-
nianos, não no niilismo [7].

VISÃO BÍBLICA
Quando falamos da vida hu-

mana como sagrada, principal-
mente em um contexto judaico-
cristão, é impossível como não 
abordar a visão bíblica sobre o 
assunto. No entanto, ao falar-
mos da Bíblia, não devemos nos 
esquecer de que, infelizmente, 
ela foi utilizada em diferentes 
contextos para justificar e cor-
roborar atitudes racistas.

Por causa de nossa profun-
da consciência dos males do 
comércio transatlântico de es-
cravos, é impossível separar es-
cravidão e racismo. No entanto, 
a Bíblia, de forma alguma, sus-
tenta ideias racistas. Do Gêne-
sis ao Apocalipse, a Bíblia traz 
o plano de Deus para restaurar 
o homem, originalmente criado 
à Sua imagem e semelhança, e 
redimir etnicamente diversos in-
divíduos de diferentes línguas, 
tribos, povos e nações.

A história tem demonstrado 
que existe uma relação direta 
entre a visão que determina-
da sociedade possui acerca da 
natureza do homem e o surgi-
mento de ideias racistas e euge-
nistas. Nesse contexto, a visão 
bíblica acerca da origem do 
homem está em franca oposição 
ao darwinismo, o que foi clara-
mente explicitado por Benjamin 
Disraeli no seu famoso discurso 

em Oxford, no ano de 1864.
Ao se referir à teoria evolu-

cionária que havia sido apresen-
tada recentemente por Charles 
Darwin, Disraeli afirmou que 
“a questão é esta. O homem é 
um macaco ou um anjo? Meu 
senhor, estou do lado dos anjos. 
Eu repudio com indignação a 
visão contrária, que é, creio eu, 
contrária à consciência da hu-
manidade” [8].

---------------------------------------
(*) TIAGO SOUZA é biólogo, mestre e 
doutor em Genética pela Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto (USP). Atu-
almente leciona no Centro Universitário 
Adventista de São Paulo (Unasp), campus 
Engenheiro Coelho, SP.
__________________________
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RACISMO/SEGREGACIONISMO

Um documento que abor-
da racismo, sistema de castas, 
tribalismo e etnocentrismo foi 
votado pela Comissão Admi-
nistrativa da Associação Geral 
da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia, em Silver Spring, Ma-
ryland, Estados Unidos.

O documento original 
(em inglês) está aqui (https://
www.adventist.org/articles/
one-humanity-a-human-rela-
tions-statement-addressing-
racism-casteism-tribalism-and-
ethnocentrism/).

Abaixo, veja trechos da de-
claração:

Uma humanidade: uma de-
claração das relações humanas 
abordando racismo, sistema de 
castas, tribalismo e etnocen-
trismo

O dever moral de declarar 
os princípios bíblicos no trata-
mento de outros seres humanos 
tornou-se fundamental à me-
dida que o mundo reconhece 
cada vez mais o flagelo per-

sistente da injustiça racial, dos 
conflitos tribais e da intolerân-
cia nos sistemas de castas sofri-
do por milhões de pessoas em 
todas as sociedades e regiões 
do mundo. Deus “de um só ho-
mem fez todas as nações para 
habitarem sobre a face da terra” 
(Atos 17:26), e Jesus nos ensina 
a amar nosso próximo como a 
nós mesmos (Mateus 22:39).

A Igreja Adventista do Séti-
mo Dia reconhece a importan-
te responsabilidade de tornar 
seus compromissos e com-
paixão claros para um mundo 
que espera palavras e ações 
em harmonia com os ensina-
mentos de Jesus. Nosso com-
promisso flui de nossa missão 
de pregar o Evangelho de Jesus 
Cristo a “cada nação, tribo, lín-
gua e povo” (Apocalipse 14:6), 
em nosso mundo turbulento, 
pois reconhecemos que ape-
nas Cristo pode mudar o cora-
ção humano.

Os adventistas do sétimo 
dia estão comprometidos com 

as verdades bíblicas imutáveis 
que revelam que os seres hu-
manos foram criados à imagem 
de Deus (Gênesis 1:27). Com 
base no relato da criação no 
livro de Gênesis, acreditamos 
na igualdade imutável e dada 
por Deus para todas as pessoas 
em todos os tempos, lugares e 
circunstâncias. 

DE ADÃO E EVA
Todos nós descendemos de 

Adão e Eva, nossos ancestrais 
originais, que fazem de toda 
a humanidade uma só famí-
lia (Gênesis 3:20). Mesmo os 
trágicos resultados da escolha 
humana de se rebelar contra 
Deus não apagaram as rela-
ções duradouras entre todos os 
seres humanos. As distinções 
de raça, etnia, casta e tribo são 
usados para segmentar e dividir 
pecaminosamente a unidade 
fundamental que Deus desejou 
que os seres humanos experi-
mentassem com Ele e uns com 
os outros.

(......)
Deus coloca uma responsa-

bilidade especial sobre aqueles 
que responderam à Sua gracio-
sa salvação para todos (Gálatas 
3:28) para demonstrar nosso 
compromisso com a igualdade, 
a justiça e a responsabilidade 
em todas as relações humanas. 
Deus criou cada pessoa única, 
e Sua poderosa influência em 
nossas vidas resulta em uma 
celebração das diferenças que 
respeitosamente valoriza a he-
rança humana e cultural de 
cada pessoa. Reconhecemos 
que a solução final para os pe-
cados de racismo, sistema de 
castas, tribalismo e etnocen-
trismo é a transformação de vi-
das e relacionamentos indivi-
duais por meio de Cristo e Seu 
poder salvífico. Aceitamos e 
abraçamos nosso compromis-
so cristão de viver, por meio 
do poder do Espírito Santo, 
como uma igreja que é justa, 
atenciosa e amorosa, baseada 
nos princípios bíblicos.

Líderes da Igreja Adventista 
votam declaração “Uma 
Humanidade”

Declaração sobre racismo, sistema de 
castas, tribalismo e etnocentrismo foi 
votada por Comissão Administrativa da 
Associação Geral da Igreja Adventista.

Por Agência Adventista Sul-Americana de Notícias

Sede mundial adventista, nos Estados 
Unidos, onde foi realizada reunião que definiu 

teor da declaração. (Foto: Adventist Review)
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LGBT

O apoio do papa 
Francisco ao 
avanço da união 
civil de casais 

gays, revelado no documentário 
Francesco, recém-lançado em 
Roma, desperta uma reflexão 
sobre a forma como são tratadas 
as pessoas que sofrem discri-
minação e preconceito, avalia 
o bispo Dom Ricardo Hoepers. 
Presidente da Comissão para a 
Vida e a Família da Conferência 
Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB), ele diz que o papa 
mostrou estar de “coração aber-
to” aos sofrimentos de pessoas 
LGBT e transmitiu ao clero “se-
renidade”, ao tratar de um tema 
tão complexo para a Igreja.

“É uma fala sobre dignidade 
e, acima de tudo, de respeito 
que devemos ter para com to-
das as pessoas”, disse o titular 
da Diocese de Rio Grande (RS), 
em entrevista por escrito ao Es-
tadão. “É para refletirmos sobre 
nosso nível de sensibilidade e 
humanidade em relação àque-
les que sofrem discriminação e 
preconceito a ponto de serem 
excluídos de suas famílias e dos 
direitos sociais.”

LEIA ENTREVISTA A 
SEGUIR:

Como o senhor e demais bis-
pos receberam o posicionamen-
to do papa?

O papa Francisco é muito 
sincero, voltado às questões re-
ais da vida cotidiana, e tem uma 
sensibilidade pastoral tão agu-
çada que nos impressiona com 
seu nível de humanidade. Trata-

se de uma palavra em um do-
cumentário e, portanto, o papa 
fala com o coração aberto sobre 
os reais sofrimentos das pessoas 
de condição homoafetiva. Em 
uma sociedade que exclui com 
preconceitos e violência, é uma 
fala sobre dignidade e, acima de 
tudo, de respeito que devemos 
ter para com todas as pessoas.

O que essa frase do papa 
transmite para a Igreja?

Transmite muita serenidade 
em lidar com temas complexos. 
O papa é o homem do diálogo, 
ele sabe ouvir, porque conviveu 
com as pessoas nas periferias 
geográficas e existenciais, quan-
do era bispo na Argentina. Seu 
olhar, em primeiro lugar, é de 
reconhecer a dor. Por isso, fala 
da misericórdia e compaixão 
e, nos chama, como na última 
encíclica (Fratelli tutti), a sermos 
todos irmãos.

Qual o significado de o papa 
ter reconhecido o "direito a ter 
família" de homossexuais?

Primeiro, por causa das con-
dições que, em alguns países, 
muitas pessoas de condição ho-
moafetiva se encontram: aban-
donadas pelas suas famílias, 
discriminadas pela sociedade e 
à margem dos direitos de terem 
uma cidadania respeitada. Em 
segundo, porque essa condi-
ção discriminatória pode levar 
à violência e à exclusão social. 
Portanto, diante desses perigos, 
o papa entende que a lei deve 
buscar garantir a seguridade que 
toda pessoa merece por ser ci-

dadão de direitos.
Esse posicionamento ocorre 

no momento em que o papa é 
alvo de campanhas políticas 
contra si, inclusive de católi-
cos identificados como mais 
conservadores. Pode despertar 
mais oposição a ele? 

Não acredito que uma pa-
lavra dita, dentro de um con-
texto de um documentário, 
sobre direitos humanos, pos-
sa causar uma oposição. Ao 
contrário, o papa Francisco 
se tornou uma voz profética 
e de grande liderança. Graças 
ao seu humanismo e humilda-
de, ele vem mostrando que o 
mundo precisa de diálogo e 

isso pode salvaguardar os mais 
vulneráveis do mundo inteiro, 
como no caso quando ele de-
fendeu a minoria muçulmana 
no Myanmar.

Essa declaração abre discus-
são mais ampla na Igreja, com 
mudanças na doutrina ou dog-
mas em relação ao casamento 
em si?

Não, nada muda. Em nenhum 
momento o papa falou sobre esse 
assunto do ponto de vista doutri-
nal ou dogmático. Sobre família, 
ele já realizou dois sínodos e es-
creveu uma exortação apostóli-
ca pós-sinodal chamada Amoris 
laetitia. Esse documento afirma 

que continuamos a caminhar em 
pleno acordo com a tradição da 
Igreja sobre a sacralidade do ma-
trimônio e sua dignidade no pla-
no de Deus: “o matrimônio cris-
tão, reflexo da união entre Cristo 
e a Igreja, realiza-se plenamente 
na união entre um homem e uma 
mulher, que se doam reciproca-
mente com um amor exclusivo 
e livre fidelidade, se pertencem 
até a morte e abrem à transmis-
são da vida, consagrados pelo 
sacramento que lhes confere a 
graça para se constituírem como 
Igreja doméstica e serem fermen-
to de vida nova para a sociedade 
(Amoris laetitia, n. 292). Portan-
to, a frase do papa no documen-

Dignidade e respeito
Bispo da Diocese de Rio Grande (RS) Dom Ricardo Hoepers, Presidente da Comissão para a Vida e a 
Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e ex-diretor do Instituto Ciência e Fé de 
Curitiba, diz que mensagem de Francisco transmite ‘serenidade’ aos membros da Igreja para lidar com 
temas complexos; pontífice defendeu união civil gay em filme

Felipe Frazão (*)

Dom Ricardo Hoepers, presidente da Comissão para a Vida e a Família da CNBB
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LGBT 
tário é para refletirmos sobre 
nosso nível de sensibilidade e 
humanidade em relação àque-
les que sofrem discriminação e 
preconceito a ponto de serem 
excluídos de suas famílias e dos 
direitos sociais. Está falando, 
enfim, das nossas coisas hu-
manas que temos de melhorar 
e acreditar em um mundo me-
lhor, onde haja a globalização 
da solidariedade, sem discrimi-
nação e violência contra o ser 
humano. É tempo de cuidar, 
cuidar de todos!

Por que levantar tal discus-
são neste momento do pontifi-
cado de Francisco?

Não entendo como “discus-
são nova” ou diferente de tudo 
o que o papa já vem anuncian-
do em seu pontificado. Tudo o 
que ele disse está em coerên-
cia com sua proposta e seu ca-
risma. Desde o início, ele cita 
a globalização da indiferença 
e critica o modus vivendi na 
qual a sociedade está se des-
manchando em seus valores. 
O papa nunca deixou de se 
pronunciar sobre aqueles que 

sofrem algum tipo de discrimi-
nação ou violência. Ele se tor-
nou a voz dos que se tornaram 
invisíveis nas periferias geográ-
ficas e existenciais.

É uma frase que avança em 
posições anteriores do papa 
Francisco sobre o tema?

Não. Só confirma sua sen-
sibilidade para as questões 
humanitárias de respeito à dig-
nidade humana. Ao falar dos 
direitos das pessoas homoafeti-
vas, dentro do contexto do do-
cumentário, quis confirmar que 
ainda existe, em muitos lugares 
do mundo, pessoas discrimina-
das, violentadas, abandonadas 
e até mortas por causa de sua 
condição homoafetiva. Isso fere 
diretamente o respeito à digni-
dade humana, ao mandamento 
do amor ao próximo e a fé que 
temos que todas as pessoas são 
amadas e queridas por Deus.
--------------------------

(*) FELIPE FRAZÃO é jornalista 
multimídia com passagens por VEJA, 
Estadão, O Globo, SporTV e TV Esporte 
Interativo, e experiência em marketing 
esportivo. Papa Francisco fala de ‘dignidade e respeito’, afirma bispo. Foto: Guglielmo Mangiapane/REUTERS
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CORONAVÍRUS

M as vejam isso:
Ken Frazier, 

CEO da princi-
pal produtora 

de vacinas do mundo, a farma-
cêutica Merck & Co., em entre-
vista à Professora Tsedal Neeley, 
da Harvard Business School, 
lembrou que a vacina mais rá-
pida já trazida ao mercado foi o 
medicamento da Merck contra a 
caxumba. Levou cerca de quatro 
anos. A vacina da Merck para o 
Ebola levou cinco anos e meio e 
só neste mês foi aprovada na Eu-
ropa. A vacina para tuberculose 
levou 13 anos, rotavírus 15 anos 
e catapora 28 anos.

Frazier explicou que o pro-
cesso de desenvolver uma va-
cina é demorado porque requer 
uma rigorosa avaliação científi-
ca. No caso da Covid, "nem se-
quer entendemos o vírus em si 
ou como o vírus afeta o sistema 
imunológico".

"Ninguém sabe ao certo se 
algum desses programas de va-
cinas produzirá ou não uma va-
cina como essa. O que mais me 
preocupa é que o público está 
com tanta ansiedade, tão deses-
perado para voltar à normalida-
de, que está nos empurrando 

[a indústria farmacêutica] para 
mover as coisas cada vez mais 
rápido", alertou.

"Há muitos exemplos de vaci-
nas no passado que estimularam 
o sistema imunológico, mas não 
conferiram proteção. E, infeliz-
mente, há alguns casos em que 
não só não conferiu proteção, 
mas ajudou o vírus a invadir a 
célula porque a vacina estava 
incompleta em termos de suas 
propriedades imunogênicas. 

Temos que ter muito cuidado", 
disse Frazier.

Em última análise, "se você 
vai usar uma vacina em bilhões 
de pessoas, é melhor você saber 
o que essa vacina faz".

"Quando as pessoas dizem ao 
público que vai haver uma vaci-
na até o final de 2020, por exem-
plo, eu acho que fazem um grave 
desserviço ao público. Não que-
remos apressar a vacina antes de 
termos uma ciência rigorosa.

Vimos no passado, por exem-
plo, com a gripe suína, que essa 
vacina fez mais mal do que 
bem. Não temos um grande 
histórico de introduzir vacinas 
rapidamente no meio de uma 
pandemia. Precisamos ter isso 
em mente", ponderou o CEO.

No último quarto do século 
passado, foram desenvolvidas 
apenas 7 novas vacinas, 4 delas 
pela Merck, contra patógenos 
para os quais não havia ante-
riormente nenhuma vacina.

Para Frazier, o anúncio que 
uma vacina está chegando leva 
políticos e população a reduzi-
rem os cuidados com o vírus.

"Há sete bilhões e meio de 
pessoas no planeta agora. E nun-
ca tivemos uma vacina que tenha 
sido usada em população desse 
tamanho", afirmou o executivo.

Frazier explicou que será pre-
ciso resolver não apenas o pro-
blema de fabricar em escala que 
atenda esse número de pessoas, 
mas também descobrir formas 
de distribuir o medicamento, 
particularmente nas áreas do 
mundo onde as pessoas não po-
dem pagar a vacina e também 

onde o desafio de chegar ao ne-
cessitado é maior.

"Precisamos de políticos que 
tenham a vontade e a integrida-
de para contar a verdade às pes-
soas", disse o CEO da Merck.

"E quando você pensar em 
mandar as crianças de volta 
para a escola, nós vamos ter que 
encontrar uma maneira de fazer 
isso com segurança porque os 
pais estão presos se os filhos es-
tão em casa”. 

“Você tem que encontrar 
uma maneira de abrir as esco-
las, sem mencionar o fato de 
que o aprendizado remoto não 
funciona para todas as crian-
ças", ponderou Frazier. 

“Caros, divido com vocês 
uma opinião sensata sobre a 
perspectiva de uma vacina que 
garanta proteção ao Covid,” 
concluiu Frazier.

--------------------------------
(*) TSEDAL NEELEY - Naylor Fitzhugh 
Professor de Administração de Empresas 
na Harvard Business School Working 
Knowledge
Fonte: https://hbswk.hbs.edu/item/merck-
ceo-ken-frazier-speaks-about-a-covid-
cure-racism-and-why-leaders-need-to-
walk-the-talk

“Só quando houver vacina”, virou a frase da moda
O CEO da Merck, Ken Frazier, discute a cura da COVID, o racismo e por que os líderes precisam fazer o que falam

Tsedal Neeley (*)

Em 16 de setembro, a far-
macêutica norte-americana 
Eli Lilly apresentou resulta-
dos iniciais de um ensaio 
clínico que usou anticorpos 
monoclonais para combater 
a infecção pelo novo corona-
vírus. O composto testado, o 
LY-CoV555, contém anticor-
pos contra o vírus, obtidos em 

laboratório a partir de linfóci-
tos clonados, provenientes 
de material de um paciente 
que se curou da Covid-19. O 
Ly-CoV555 foi avaliado em 
452 voluntários com sinto-
mas leves e moderados. Das 
302 pessoas que receberam o 
fármaco, cinco (1,7%) foram 
internadas. Essa proporção 

foi 2,5 vezes maior entre os 
150 participantes do grupo 
placebo (6% precisaram ser 
hospitalizados). Esses são os 
primeiros dados divulgados 
de uso de anticorpos mono-
clonais contra a Covid-19. 
Ainda é preciso, porém, fazer 
mais testes para verificar se o 
tratamento é eficaz.

Tratamento com anticorpos reduz internação
Pesquisa FAPESP - Edição 296 - out. 2020

Sede da Merck & Co. em Kenilworth, NJ, EUA
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EDUCAÇÃO

C umpriu-se o que 
estava previsto, 
desde quando 
foi anunciado 

o chamado “desmonte” de 
cursos de excelência da Uni-
versidade Positivo no começo 
deste ano: um de seus cursos, 
o de Medicina, seria qualifica-
do com nota máxima – 5 – do 
ENADE. Era o que se previa.

A avaliação, confirmando a 
previsão, foi divulgada na terça, 
20, pelo INEP (Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira).

Para o coordenador que por 
14 anos fez do Curso de Medi-
cina da UP uma referência na-
cional, o professor e cirurgião 
oncológico Cícero Urban, dire-
tor do Instituto Ciência e Fé de 

Curitiba, o resultado é fruto de 
“um trabalho árduo feito por um 
time fantástico”. Uma caracte-
rística de Cícero: ele sempre di-
vidiu os bons resultados de sua 
Coordenação com a equipe que 
comandou na UP.

UMA DAS TRÊS
A Coluna/Blog recolheu a 

seguinte declaração de Cícero 
Urban: – Fiquei muito feliz hoje 
com a nota máxima no ENADE 
(nota 5!) na nossa gestão do Cur-
so de Medicina da Universidade 
Positivo em Curitiba.

Foi o fruto do trabalho árduo 
de um time fantástico de coor-
denadores, de professores, de 
funcionários e de alunos que 

vestiram a camisa, dedicados, 
competentes e que amam o en-
sino e a Medicina. E observou 
ainda:

“No Paraná apenas a UFPR, 
a UEM e a UP ficaram com nota 
5 em Medicina no ENADE. Este 
foi o fruto do trabalho da nossa 
gestão. Sensação do dever cum-
prido!”

Medicina da UP 
colhe fruto de 
“outros dias”
Além da Medicina da UP receber nota 
máxima no ENADE, também os cursos de 
Medicina da UFPR e da Universidade Estadual 
de Maringá ganharam a avaliação nota 5

Aroldo Murá C. Haygert (*)
Cícero Urban e sua equipe na UP
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MUSEU  NACIONAL

D esde março, por 
causa da pande-
mia de Covid-
19, estão sus-

pensas as atividades de busca 
por vestígios de coleções ainda 
abrigadas nos escombros do 
Museu Nacional (MN), que se 
incendiou em 2 de setembro de 
2018. O retorno dos trabalhos 
de resgate no combalido Palácio 
(ou Paço) de São Cristóvão, que 
abriga a instituição vinculada 
à Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), está previsto 
para o início do próximo ano, 
mas depende da diminuição do 
índice de contágio da doença 
para ser liberado. A direção do 
museu estima que recuperou 
90% do material possível de ser 
resgatado e bastariam mais seis 
semanas para finalizar essa eta-
pa. Segundo laudo divulgado 
em abril do ano passado pela 
Polícia Federal, o incêndio deve 
ter começado com uma sobre-
carga elétrica em um aparelho 
de ar-condicionado.

Cercado por tapumes, o pa-
lácio atualmente recebe poucas 
visitas, além da presença de vi-
gilantes e de inspeções periódi-
cas de membros da diretoria do 
MN. “A pandemia não interferiu 
tanto no trabalho de reconstru-
ção do museu porque estamos 
na fase de elaboração de pro-
jetos”, explica o paleontólogo 
Alexander Kellner, diretor da 
instituição. A meta é reinaugu-
rar o MN em 2025, com o in-
terior do palácio modernizado. 
Em razão das comemorações do 
Bicentenário da Independência 
e da importância histórica da 
construção na Quinta da Boa 
Vista, que, antes de abrigar o 
museu, foi residência oficial da 

família imperial no século XIX, 
existe a possibilidade de ocorrer 
uma abertura parcial em 2022. 
Também está prevista para o ano 
do bicentenário a abertura de 
um minicentro educacional do 
Museu Nacional, fora das ins-
talações do palácio, destinado 
ao público escolar. O minicen-
tro deverá funcionar no campus 
de Pesquisa e Ensino do Museu 
Nacional/UFRJ, uma área de 44 
mil metros quadrados ao lado 
do parque da Quinta da Boa 
Vista, que vai abrigar um prédio 
administrativo, edificações para 
a área acadêmica e laboratórios 
de manuseio de coleções em 
meio líquido e outras constru-
ções destinadas a laboratórios 
de pesquisa e manutenção de 

acervo. Até o incêndio, boa par-
te dessas atividades, além das 
amostras destinadas ao público, 
era concentrada no Palácio de 
São Cristóvão.

BUSCA POR VERBAS
A busca por verbas para fi-

nanciar a reconstrução do MN e 
criação do novo campus conti-
nua. Dos R$ 372 milhões previs-
tos para essa finalidade, o mu-
seu obteve, até agora, menos de 
50% do total, R$ 162 milhões. 
“Não temos nem o montante 
para a realização da primeira 
parte da reabertura”, diz Kell-
ner. Para viabilizar o restauro 
e a reconstrução física de sua 
sede, a instituição conta com o 
projeto Museu Nacional Vive, 

uma parceria que reúne a UFRJ, 
a Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco) e a Funda-
ção Vale.

Os projetos para restauração 
das fachadas e recuperação do 
telhado estão prontos e aprova-
dos pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), uma obrigatoriedade le-
gal. “O Paço de São Cristóvão 
e a Quinta da Boa Vista foram 
tombados em 1938”, explica a 
arquiteta Maria Paula von Bie-
ne, do Escritório Técnico do 
Museu Nacional, que se dedica 
às diversas etapas de reconstru-
ção do palácio, com o desafio 
de zelar pela sua história. “A 
proposta para as fachadas, que, 

aliás, resistiram ao incêndio e se 
mantêm fortemente erguidas, é 
restaurá-las e resgatar a identi-
dade arquitetônica do palácio e 
de sua relação com a Quinta da 
Boa Vista.”

Com orçamento de cerca de 
R$ 50 milhões, essa fase deve 
ser custeada com recursos da 
iniciativa privada, além do re-
passe de R$ 20 milhões a ser 
feito pela Assembleia Legislati-
va do Rio de Janeiro (Alerj). De 
acordo com cronograma divul-
gado pela diretoria do MN, até 
o final de 2020 serão iniciados 
o desenvolvimento dos projetos 
de arquitetura, jardins e museo-
grafia e as obras de recuperação 
de ornatos e elementos decora-
tivos do palácio e do Jardim das 

Dois anos depois do incêndio
Museu Nacional resgatou 90% das peças não totalmente destruídas pelas chamas e conta com 
quase 45% da verba para iniciar sua reconstrução em 2021

Vivi Fernandes de Lima (*)

Uma cobertura provisória protege a fachada e o interior da instituição (Fabio Motta / Agência Globo)



11UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  OUTUBRO 2020  |

MUSEU  NACIONAL
Princesas. Também está prevista 
a realização da reforma e am-
pliação da Biblioteca Central do 
museu, que fica no Horto Botâ-
nico, prédio anexo ao palácio 
que não foi atingido pelo fogo.

RECUPERAÇÃO
Em 2 de setembro deste ano, 

dia do segundo aniversário da 
tragédia, uma equipe de pesqui-
sadores do museu divulgou uma 
boa notícia: a recuperação, ain-
da que com danos, de cerca de 
30% da coleção Imperatriz Te-
resa Cristina, composta de um 
total de 700 objetos e afrescos 
datados do século VII a.C. a III 
d.C. das cidades de Pompeia e 
Herculano, no sul da Itália. En-
tre as peças salvas, estão quatro 
afrescos do templo de Ísis, em 
Pompeia. “A reserva técnica de 
arqueologia abrigava seis armá-
rios com a coleção da impera-
triz, e eles se mantiveram de pé 
e fechados durante o incêndio. 
Foi possível retirar prateleira por 
prateleira”, conta a arqueóloga 
Ângela Rabello, do MN. Tam-
bém foram resgatados quase 300 
peças e fragmentos da coleção 
egípcia, que contabilizava ori-
ginalmente 700 objetos funerá-
rios. Entre os restos do incêndio, 
foram recuperadas esculturas de 
Bes, Deus protetor das crianças, 
da dama do cone (agora sem o 
cone que ficava sobre a cabe-
ça) e estatuetas mortuárias. “As 
múmias e os sarcófagos foram 
danificados, mas nossa coleção 
egípcia continua sendo a maior 
da América Latina”, comenta 
Rabello.

O trabalho de recuperação 
das peças de coleções requer a 
montagem de quebra-cabeças 
com seus fragmentos. A quími-
ca Neuvânia Ghetti, coordena-
dora do Núcleo de Conservação 
do Resgate de Acervos do MN, 
explica que os protocolos utili-
zados foram desafiadores por 
causa das especificidades do 
acervo. “Cada peça, cada caixa, 
cada gaveta que era resgatada 
trazia novas questões, desa-
fios devido ao comportamento 
muito específico de cada mate-
rial”, comenta Ghetti. Segundo 
ela, é preciso entender os tipos 
de interação que houve com o 
meio, devido à alta temperatu-
ra, luminosidade, impacto dos 
escombros e contato com água. 
Num dos afrescos de Pompeia, 
com pinturas de um dragão e 
dois golfinhos, ocorreu, por 
exemplo, uma mudança muito 
visível na coloração: “Do negro 
passou para o branco, houve 
um esmaecimento do pigmento, 
prova da impressão de uma alta 
energia recebida, que agora está 
se estabilizando no afresco de 
outra forma”, diz a química.

O incêndio forçou o realo-
camento das áreas acadêmicas 
que funcionavam dentro do 
palácio para estruturas físicas 
do museu que foram poupadas 
pelo fogo. O prédio do Horto 
Botânico passou a abrigar tem-
porariamente funcionários dos 
setores diretamente atingidos 
pelo desastre. Originalmente, o 
Horto abrigava os departamen-
tos de Botânica e de Vertebra-
dos, além da Biblioteca Central. 

“Praticamente a totalidade dos 
departamentos de Entomologia 
e de Geologia e Paleontologia, 
além de alguns pesquisado-
res da seção de Invertebrados, 
estão agora instalados no pré-
dio”, conta o zoólogo Ronal-
do Fernandes, coordenador do 
Departamento de Vertebrados. 
Além dos docentes, também os 
alunos da pós-graduação, que 
continuam trabalhando em suas 
dissertações e teses, estão alo-
jados no Horto. Até o início da 
pandemia, havia a necessidade 
de um certo rodízio de pessoas 
para não congestionar demais a 
área. Hoje, o trabalho remoto se 
tornou norma em razão das me-
didas de isolamento social.

O aumento da ocupação 
dessas instalações gerou pro-
blemas na divisão do espa-
ço e dos equipamentos. Mas 
auxílios da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) e da 
Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado do Rio de Janeiro 
(Faperj) custearam a aquisição 
de instrumentos científicos e 
computadores para os pesqui-
sadores que ficaram desaloja-
dos. Nos últimos dois anos, o 
laboratório molecular do De-
partamento de Vertebrados foi 
até ampliado para dar vazão 
à maior demanda de análises. 
Hoje estuda-se a aquisição de 
um microtomógrafo, que per-
mitiria a ampliação dos estu-
dos de morfologia não apenas 
na área de vertebrados, mas 
também em outros setores do 
museu, como paleontologia e 

antropologia biológica.

VIAGENS DE CAMPO
Como uma parte significativa 

dos projetos de pesquisa tocados 
por equipes do museu depende 
de viagens de campo, esse tipo 
de investigação científica sofreu 
menos em razão do incêndio. 
Ao lado de Kellner, a também 
paleontóloga Juliana Sayão co-
ordena o projeto Paleoantar, 
vinculado ao Programa Antár-
tico Brasileiro (Proantar). “Em 
novembro de 2018, dois meses 
depois do incêndio, fomos para 
a Antártida. Voltamos de lá com 
mais de 1 tonelada de fósseis e 
chegamos a inaugurar uma ex-
posição logo no início de 2019 
na Casa da Moeda com o ma-
terial que coletamos”, relembra 
Sayão. Desde 2015, uma equi-
pe de oito pesquisadores, com-
posta por professores e alunos 
de pós-graduação do MN e de 
outras instituições, acampa todo 
verão, entre 20 e 50 dias, no 
continente gelado em busca de 
vestígios do passado remoto da 
Antártida. No ano passado, Kell-
ner apresentou ossos de pteros-
sauros, répteis alados, que vive-
ram há cerca de 85 milhões de 
anos e tinham sido encontrados 
em expedições a duas ilhas da 
península antártica. Os fósseis 
estavam no Palácio de São Cris-
tóvão no momento do incêndio, 
mas alguns deles foram resgata-
dos e puderam ser estudados.

Neste ano, mais dois artigos 
derivados das viagens à An-
tártida foram publicados: um 
descreve uma nova espécie de 
lagostim, Hoploparia echinata; 

outro destaca a primeira ocor-
rência de um tipo de coral fóssil 
na ilha James Ross. No próximo 
verão antártico, entre dezem-
bro e março, não será possível 
retornar ao trabalho de campo 
por causa da pandemia. Os pa-
leontólogos do MN continuarão 
dedicados à produção de tra-
balhos acadêmicos a partir de 
material já coletado. “Conhe-
cendo o passado da Antártida e 
todos os processos que levaram 
ao seu congelamento, consegui-
mos entender a biodiversidade 
distribuída por todo o nosso pla-
neta”, ressalta Sayão.

Os trabalhos de campo de 
outras equipes do MN também 
não pararam em função do de-
sastre. Nesse momento, em meio 
à pandemia, a astrônoma Maria 
Elizabeth Zucolotto, do setor 
de meteorítica do museu, lidera 
uma expedição ao sertão per-
nambucano. Houve uma chuva 
de meteoritos sobre a pequena 
cidade de Santa Filomena. Desde 
agosto, a pesquisadora está atrás 
de amostras desses fragmentos 
de corpos sólidos oriundos do 
espaço. O Departamento de In-
vertebrados, que perdeu toda a 
coleção de aracnologia, intensifi-
cou sua programação de coletas 
desse grupo de artrópodes a fim 
de repor o material consumido 
pelas chamas. Enquanto o Palá-
cio de São Cristóvão aguarda sua 
reconstrução, os pesquisadores 
não ficam de braços cruzados.

(*) VIVI FERNANDES DE LIMA trabalha na 
Revista de História da Biblioteca Nacional 
(RHBN). Reprodução da Revista Pesquisa 
FapespCerca de 30% dos 700 itens da coleção Imperatriz Teresa Cristina foram resgatados (Diogo Vasconcellos)

Afrescos de Pompeia antes do incêndio. (Romulo e Valentino Fialdini)
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O fegante, a ale-
mã Valerie Gie-
sen senta no 
banco. A jovem 

de 29 anos acaba de conseguir 
percorrer a rua inteira. "Foi pro-
vavelmente o maior esforço de 
hoje", diz. Seu coração bate 
mais rápido, é possível ouvi-la 
respirar.

Há oito meses, percorrer estas 
algumas centenas de metros não 
seria um problema. Na época, 
ela saía para dançar duas ou três 
vezes por semana e, ocasional-
mente, ia escalar ou nadar. Gie-
sen é uma das muitas pacientes 
que os médicos dizem estar ofi-
cialmente recuperada da covid-
19, mas ainda não saudável.

Estudos iniciais na Itália e na 
Irlanda mostraram que cerca de 
metade ou mais dos pacientes 
com covid-19 continuam a lidar 
com exaustão e falta de ar por 
várias semanas ou meses após 
sua recuperação. Mas ainda é 
muito cedo para conhecer os 
efeitos a longo prazo de uma in-
fecção por coronavírus.

A Organização Mundial da 

Saúde diz que os sintomas da 
covid-19 podem durar meses 
ou retornar muito mais tarde 
- mesmo que a infecção tenha 
sido relativamente branda no 
início. Isso vale, segundo a en-
tidade, inclusive para pessoas 
mais jovens, como Giesen, que 
agora precisa fazer várias sestas 
por dia.

"NUNCA ME SENTI 
TÃO DOENTE"

Ela superou o vírus em abril, 
mas continua se sentindo mal. 
Os primeiros sintomas da do-
ença apareceram em março. 
"Meu coração batia muito rápi-
do, e eu sentia uma forte pres-
são no peito", conta. "Eu nunca 
me senti tão doente". Ela passou 
as duas semanas seguintes na 
cama completamente exausta, 
sentindo dor em seus pulmões. 
Até mesmo ir ao banheiro era 
difícil.  "Eu tinha que descansar 
por muito tempo antes de con-
seguir".

Por causa da falta da capa-
cidade dos hospitais na época, 
Giesen não foi testada para o 

vírus. "Essa foi a primeira onda", 
diz Giesen, que é antropóloga 
e vive na Dinamarca. "Tive até 
medo de ir ao hospital".  

Após sua recuperação, ela 
voltou a se sentir saudável. Um 
teste em junho confirmou que 
ela tinha anticorpos para Sars-
CoV-2. Nas férias de verão, ela 
pedalou mais de 400 quilôme-
tros de Copenhague a Berlim, 
sua cidade natal. Parecia que 
estava tudo bem.

"No final de agosto, tudo co-
meçou", diz Giesen. Ela tinha a 
intenção de partir para o traba-
lho de campo quando aconte-
ceu a recaída: exaustão crônica, 
pressão nos pulmões, dificulda-
de de respirar.

"Eu mal conseguia levantar 
a cabeça", relata. "Foi um peso 
que eu senti durante muito tem-
po". Os colegas com quem ela 
divide apartamento ofereceram 
apoio indo às compras ou cozi-
nhando.

Giesen vem experimentando 
estes sintomas há cerca de oito 
semanas e voltou temporaria-
mente a morar com os pais em 

Berlim. "Tenho dúvidas na Di-
namarca", diz. Seu médico em 
Copenhague não pôde ajudar. 
Nos últimos dias, no entanto, 
ela tem se sentido um pouco 
melhor: "Posso me sentar direito 
e falar - até mais de duas ou três 
sentenças".

SINTOMAS AINDA 
SÃO MISTÉRIO

Giesen passou por vários tes-
tes num hospital em Berlim. Um 
exame no coração não revelou 
irregularidades, assim como um 
teste de função pulmonar. Até 
agora, ela foi diagnosticada com 
síndrome de fadiga pós-covid. 
Os sintomas incluem um estado 
de exaustão crônica, bem como 
uma sensação persistente de in-
fecção e dificuldade de concen-
tração.

A alemã compara seu nível 
diário de energia com uma ba-
nheira cheia de água: tudo o 
que ela faz gasta um pouco, e 
a sesta é o balde que guarda um 
pouco de água para mais tarde, 
mas, em alguma momento, tudo 
acaba sendo usado no dia.

Giesen mantém à mão vita-
minas variadas, chá de curcuma 
e frutas e vegetais. Ela dá muita 
atenção à sua alimentação, pois 
comer saudavelmente é anti-
inflamatório. É uma tentativa de 
tomar algum controle sobre seus 
próprios cuidados, pois o cam-
po médico ainda sabe muito 
pouco sobre sua condição. Ela 
encontrou as dicas através de 
um grupo de apoio on-line que 
foi fundado pelo grupo queer 
feminista de bem-estar coletivo 
Body Politic.

Milhares de membros com-
partilham histórias sobre os 
efeitos a longo prazo de suas 
infecções por covid-19 através 
da plataforma de mensagens 
Slack. Os integrantes do grupo 
de apoio inclusive iniciaram 
um relatório de pesquisa sobre 
os efeitos da doença. Giesen lê 
as conversas diariamente: "É um 
ritual noturno reconfortante: me 
sinto menos sozinha".

(*) JANINA SEMENOVA. Jornalista free 
lance e colaboradora da Deutsche Welle 
(DW). https://p.dw.com/p/3kPPl

PANDEMIA

Recuperados da covid-19, mas 
ainda não saudáveis
Estudos iniciais apontam 
que pelo menos metade dos 
pacientes infectados lidam com 
exaustão e falta de ar até meses 
após terem sido considerados 
curados. Efeitos a longo prazo 
do coronavírus ainda intrigam 
pesquisadores.

Janina Semenova (*)

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

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

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

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Isso acontece quando a expressão anterior é acompanhada da preposição a, que 
se aglutina ao a inicial desses pronomes. Pronuncia-se um A só. Na escrita, também 
fica um A só, mas com acento grave:

Refiro-me a aquele homem. > Refiro-me àquele homem.

Refiro-me a aquela mulher. > Refiro-me àquela mulher.

Não me refiro a aquilo. > Não me refiro àquilo.

Analisemos a mesma frase com o uso dos outros pronomes demonstrativos. Ve-
remos que com eles a crase é impossível, pois não começam pela vogal a: “Não me 
refiro a isso, refiro-me a esta questão, não me refiro a esse tema”.

Muitas pessoas estranham o acento numa palavra masculina como “aquele”. Vale 
lembrar que a crase implica duas vogais idênticas, portanto o que conta é a fusão do 
a preposição com a letra a que dá início ao pronome. Vejamos alguns exemplos:

Comprei um vaso semelhante àquele que recebi de presente o ano passado. > 
semelhante a + aquele

Todas as minhas taças são iguais àquelas que vovó tinha. > iguais a + aquelas

Cumpre seu papel com respeito absoluto àquilo que de melhor lhe foi transmitido 
por seus pais. > respeito a + aquilo

Ganhei uma toalha idêntica àquela que me deste no Natal.

Todos os diretores devem ficar cientes. Comunique o fato primeiro àquele que 
você considera mais importante.

O plano é um desafio àquelas convenções estabelecidas no acordo.

Dirigiu-se àquela moça que vimos ontem no Jornal do Meio-Dia.

Agradeço a meus pais e àqueles que sempre confiaram em mim.

Sabes a quem vou escrever? Àquele amigo de infância que se mudou para Olinda 
quando estávamos na 6ª série.

Os recursos serão destinados somente àqueles empresários em dia com o IR.

Prefiro esta proposta àquela.

O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, quando este benefício anteceder àquele (Lei 8.213/91).

--- A crase está relacionada a um substantivo feminino, como você já falou. Mas 
vi um à craseado na frente de um “que”. Está correto?  A frase era assim: Espero que 
você compre uma peça idêntica à que você quebrou. Adroaldo, São José/ SC

Trata-se de caso menos comum; é uso correto. Na verdade, a crase aí ocorre não 
pelo pronome relativo “que”, mas por causa de um substantivo feminino subentendi-
do, que está oculto justamente porque se pretende evitar sua repetição:

Disse que tinha amor à vida, “à [vida] que tinha antes do acidente”, frisou com 
pessimismo.

Espero que você compre uma peça idêntica à [peça] que você quebrou.

Ganhou uma moto igual à [moto] que havia comprado um mês antes.

(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgu-
la”, “Só Palavras Compostas”, “Língua Brasil – Crase, pronomes & curiosidades” e “Não tropece na redação”.
(www.linguabrasil.com.br)

Crase com pronomes 
demonstrativos e com que

A crase também ocorre com os pronomes demonstrativos aquele(s), aquela(s) e aquilo.
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Sua Biblioteca

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

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

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/

A MAIOR ESPERANÇA
Luís Gonçalves e Diogo Cavalcanti

O céu, a terra e o mar têm uma mensagem. 
Existe algo estranho no ar, e talvez você já tenha 
percebido. Muita coisa não anda bem no planeta 
Terra. Como encarar as lutas da vida e os desafios 
do futuro? Este livro apresenta novas maneiras de 
entender as notícias que vemos e ouvimos todos 
os dias.
Páginas: 80
Gratuito – Peça à editora ou baixe a versão 
on-line: https://livro.esperanca.com.br/a-maior-
esperanca/

NOS BASTIDORES DA MÍDIA
Michelson Borges

Em muitos casos, a mídia de massa tem sido 
usada para manipular a maneira de pensar e o 
comportamento das pessoas. Que interesses es-
tão por trás dessa manipulação? Como se tornar 
consciente de tudo isso e se proteger? Essas e 
outras questões sobre a "face oculta" da mídia 
estão muito bem apresentadas nesse livro.
Páginas: 176
Preço referência: R$ 32,30

CONVERSANDO A GENTE SE ENTENDE
Como manter uma comunicação harmoniosa 
consigo mesmo e com o outro
Gilles Sauvé

Tentar comunicar-se, expressar algo, e não conse-
guir é extremamente frustrante, e a sucessão de 
insucessos na comunicação pode fazer mal à saú-
de psíquica e psicológica de todos os envolvidos. 
Nesta obra, Gilles Sauvé, apoiado em uma vasta 
experiência clínica, busca explicar as dificuldades 
encontradas nos esforços feitos no sentido de 
estabelecer a comunicação. 
Páginas: 192
Preço referência: R$ 26,20

FRUTAS
E seus benefícios para a saúde e a beleza
Hilton Claudino

Este livro convida os leitores a conhecer o mundo 
realmente magnífico das frutas. É importante per-
mitir que as frutas participem da sua vida, ingerin-
do de três a quatro porções de frutas diariamente, 
sempre as alternando. Assim, logo serão notadas 
benéficas mudanças em sua vida, ofertadas pela 
natureza, a qual é simplesmente divina.
Páginas: 336
Preço referência: R$ 44,50

MARSHALL MCLUHAN
Aforismos e profecias
Marshall Mcluhan

Nesta coletânea de aforismos do filósofo e teórico 
da comunicação canadense Marshall McLuhan, 
organizados segundo temas, o leitor entra em 
contato com as diversas facetas de seu pensa-
mento – muitas delas totalmente contrárias aos 
paradigmas do senso comum – focado sobretudo 
nos meios de comunicação, que, para ele, eram a 
verdadeira manifestação da mensagem.
Páginas: 208
Preço referência: R$ 25,00

COMPREENSÃO E CURA DO TRAUMA 
EMOCIONAL - Conversações com clínicos e 
pesquisadores pioneiros
Daniela F. Sieff

O presente livro busca compreender as forças en-
volvidas na causa e na cura do trauma emocional. 
Por meio de conversas com terapeutas e pesqui-
sadores, a autora propõe respostas acessíveis 
e fundamentadas a perguntas como: O que é o 
trauma emocional? Quais suas causas? Quais as 
consequências? O que significa curar um trauma 
emocional e como a cura pode ser alcançada?
Páginas: 454
Preço referência: R$ 72,00

A VANTAGEM DO QUOCIENTE EMOCIONAL
Steven Stein e Howard E. Book

A verdadeira chave para o crescimento pessoal 
e profissional é o seu quociente de inteligência 
emocional, que você pode nutrir e desenvolver 
aprendendo mais sobre QE com este bestseller 
internacional. A vantagem do Quociente Emo-
cional – Um guia prático de seleção e desen-
volvimento profissional é leitura obrigatória para 
qualquer um.
Páginas: 376
Preço referência: R$ 85,00

ANTROPOLOGIA E/COMO EDUCAÇÃO
Tim Ingold

Esta obra quer demonstrar que, após anos como 
professor e aluno ele pôde ter uma melhor compre-
ensão que o estudo antropológico é educacional. 
Com ideias vindas de projetos do qual participou o 
autor pôde reconfigurar a relação entre as práticas 
de investigação e os conhecimentos que dão 
origem e revitalizar a instituição na qual trabalhava 
como uma comunidade acadêmica.
Páginas: 128
Preço referência: R$ 39,00
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João Elísio Ferraz de Campos
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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
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Waldemiro Gremski
Antonio Felipe Wouk
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Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
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Conselho
Fiscal

Jonas Pinheiro
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 
de Ciências

Sociais

Diretor: Euclides Scalco
Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo 

de Rio Grande, RS)
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli

Diretoria 
de Temas

Teológicos

Diretor: Jean Selleti
Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo 

de Rio Grande, RS)
Antonio Carlos da Costa Coelho

Diretoria
de Ciência

e Tecnologia

Diretor: Waldemiro Gremski
Membros: Evaristo Eduardo Miranda
Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri

 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.

VOzES dO PArANá 11 
rEtrAtOS dE PArANAENSES

PERFIS BIOGRÁFICOS DE 15 PERSONAGENS QUE FIZERAM E 
FAZEM A DIFERENÇA NO PARANÁ:

Contatos e vendas com EDITORA BONIJURIS (41) 3323-4020, Hélio Martins 
(41) 99526-1304 e Aroldo Murá G. Haygert (41) 99838-8348, 

 ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br

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

COLIGAÇÕES E DISPUTAS ELEITORAIS NA NOVA REPÚBLICA
Aportes teórico-metodológicos, tendências e estudos de caso
Silvana Krause, Carlos Machado e Luis Felipe Miguel (Orgs.)

A missão de fazer um balanço do “Estado da Arte” que trata das 
pesquisas sobre coligações eleitorais é um exercício que traz satis-
fação. Primeiro, por constatar os avanços conquistados nas investi-
gações. Segundo, por também ser possível observar que há ainda 
um campo a desvendar que está aberto para futuras empreitadas.
Páginas: 398
Preço referência: R$79,00
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O Governo 
do Estado 
trabalha para 
cuidar de 
todos os 
paranaenses.
Porque cuidar de 
você continua sendo 
o mais importante.

Muitos resultados já foram conquistados, mas o Governo não para. Novas ações, 

Governo investe para modernizar 
a gestão fiscal e administrativa

Após ajustes na política tributária, 
Paraná negocia R$ 7 bilhões em 
investimentos

Paraná celebra “setembro rico” 
nos negócios

Decreto reduz valor do 
investimento para incluir 
empresas de e-commerce em 
programa de incentivo no Paraná

As últimas semanas foram de bons ventos para o 
Paraná, com a confirmação de investimentos  [+]


