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mItOS DE 
CONSpIRAçãO
Adeptos do QAnon, negacionistas da pandemia e 
extremistas de direita desprezam a vida. mas ainda 
existem vozes lúcidas: “Nada pode ser mais urgente do 
que salvar uma vida”, afirma o rabino Ruben Sternschein
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

RELACIONAMENTO

Quando optei por estu-
dar filosofia, anos atrás, 
após me formar em me-
dicina, foi como razão 

principal, tentar incorporar, não só 
na minha vida pessoal uma manei-
ra filosófica de viver, mas, também, 
na minha vida médica. Entendia 
eu, que essa formação me traria 
melhor compreensão e entendi-
mento daquele ser humano, que 
em algum momento atende pelo 
nome de paciente, quando está 
refém de suas dores e mazelas. 

Meu intuito não era decorar 
nomes, datas e tratados, vomi-
tando-os em ataques de erudi-
ção. Meu desejo era beber das 
mais diversas fontes de sabedo-
ria que as múltiplas escolas filo-
sóficas produziram.

Não foram poucas as vezes em 
função disso, que confundi Cipião 
Emiliano (c.185 - 129 a.c) com Ci-
pião Africano (236 - 183 a.c). 

Mais importante do que saber 
que na sua obra “Ensaios", Mon-
taigne cita Platão 128 vezes, Lucré-
cio 149 e Sêneca 130, era absorver 
dele, Montaigne, sua simplicidade 
e a maneira honesta e indefesa que 
usava para auto retratar-se quando 
dizia sobre o fato de ter flatulência 
e às vezes impotência, e da sua ne-
cessidade de tranquilidade quando 
precisava ir ao banheiro. Sempre 
colocou-se em uma condição hu-
mana primária, que o aproximava 
de nós humildes mortais, ao invés 
de revestir-se do verniz que a so-
berba poderia tê-lo contaminado. 

Ao invés disso, era tão avesso aos 
aspectos da erudição, que uma das 
suas mais agudas críticas foi dirigida 
à Cícero, quando este, em um tre-
cho de sua obra “Controvérsias Tus-
culanas", engrandecia-se e também 
a todos os cultos da época dizen-

do - A cultura nos dá acesso a uma 
vida agradável e feliz, ela nos ensi-
na como viver sem dissabores e afli-
ções. – Montaigne não se conteve 
ao ler esse disparate e disse - Como 
ousa jactar-se assim...?, na prática, 
milhares de mulheres humildes que 
vivem nas aldeias levam uma vida 
mais tranquila, mais equânime e 
leal do que ele, (Cícero), levou.

LIÇÕES DA FILOSOFIA
Além das lições de humildade 

e humanidade como nos ensinou 
Montaigne, a filosofia pode nos dar 
lições de serenidade absoluta diante 
da morte, como nos exemplos vivi-
dos por Sócrates e Sêneca, o primei-
ro, condenado injustamente por um 
tribunal pelo fato de manter-se fiel a 

busca da verdade, exortando a todos 
que cruzavam seu caminho a tam-
bém buscá-la, bebe tranquilamente 
o cálice cicuta diante de seus ami-
gos e de sua esposa em desespero. Já 
Sêneca, preceptor e conselheiro de 
Nero foi condenado por este a pena 

capital em um de seus últimos 
atos de loucura, sentado a beira 
de seu leito de morte, ao ver seus 
amigos chorando em desespero 
lhes interroga - onde está sua fi-
losofia?, O que foi feito da deci-
são de jamais se deixarem abater 
diante da iminência de qualquer 
desgraça, que durante anos, to-
dos têm incentivado uns aos ou-
tros manter a filosofia? 

Através de Epicuro, criador 
do hedonismo, nos trouxe o va-
lor da amizade e todas as pos-

sibilidades de uma vida feliz ligada 
ao prazer. Uma de suas máximas 
era “Assim como a medicina não 
nos traz benefícios se não liberta os 
males do corpo, o mesmo sucede 
com a filosofia, se não liberta dos 
sofrimentos da alma”. 

Assim, através de uma tentativa 
de levar uma vida minimamente 
filosófica, ligada a sua prática, me 
sinto, hoje, um ser humano um pou-
co melhor do que já fui outrora.

Finalizo citando Sófocles que 
simplifica tudo dizendo “Viver feliz 
é não pensar em nada”.

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

Viver Filosoficamente
Edmilson Fabbri (*)

“Através de uma tentativa de 
levar uma vida minimamente 

filosófica, ligada a sua 
prática, me sinto, hoje, 

um ser humano um pouco 
melhor do que já fui 

outrora.”

FAKE DAS VACINAS
Quando o mundo tomou conhecimento, estarre-

cido, do genocídio, ocorrido na II Guerra Mundial, 
Houve quem declarou que a humanidade havia 
aprendido a lição e proclamaram: “Holocausto 
nunca mais!”

Judeus, poloneses, portadores de caracterís-
ticas indesejáveis foram exterminados, fruto de 
maciça campanha fake (mentirosa).

Tudo parecia estar enterrado no passado. Mas, 
bastou uma pandemia para aflorar o ódio, cultiva-
do em grupos e organizações extremistas. Desta 
vez a vítima foi a vacina, secularmente alvo de 
descrença e mitos conspiratórios.

Ódio que despreza a vida e prega a violência 
até na política.

O equilíbrio temos em mentes lúcidas como a 
o rabino Ruben Sternschein. Ele afirma em artigo 
neste jornal: “nada pode ser mais urgente do que 
salvar uma vida”.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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T odos os fenômenos 
que o ser humano ob-
serva na Natureza têm 
aparência virtual, em 

função de sua origem quântica, 
pois é assim que as coisas se es-
truturam, a partir de sua confor-
mação atômica, o microcosmo. 
Em seguida, este, organizando 
o macrocosmo, condiciona a 
realidade que observamos con-
servando as mesmas caracterís-
ticas. Ora, o universo abstrato 
da consciência e do espírito não 
tem como fugir desse determi-
nismo, com o acréscimo de se-
rem transcendentes, ocupando 
uma dimensão superior.

De início, consciência e espí-
rito parecem se confundir, mas 
eles não são a mesma coisa. A 
consciência é a parte subjetiva 
do espírito, enquanto este é a 
parte ostensiva da Divindade. 
Segundo a doutrina cristã, o 
Espírito é a Terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade, o selo da 
união entre o Pai e o Filho. Fon-
te de amor, consolo e inspira-

ção, Ele vivifica o convívio dos 
TRÊS que, no final, são apenas 
UM. Por ser o Espírito um sopro 
de vida, é a marca de DEUS no 
Universo, possuindo, dessa for-
ma, uma dimensão mística.

Já a consciência está localizada 
no interior de nosso corpo, estan-
do, portanto, sujeita aos humores 
que o afetam. Mesmo estando em 
nosso corpo como uma expres-
são quântica, ela não deixa de 
sofrer os distúrbios que afetam 
o bom funcionamento do cé-
rebro, como nas doenças pro-
vocadas por alucinógenos ou 
desequilíbrios mentais. Ora, 
isto representa uma profunda 
debilidade em sua consistên-
cia, tornando-a frágil, apesar de 
ter sua natureza como Espírito 
Subjetivo, no dizer de HEGEL.

CONSCIÊNCIA
Característica primária dos 

seres humanos, a consciência 
está presente também, de ma-
neira incipiente em todas as 
formas materiais, como era a 

concepção antiga da humanida-
de, que concebia toda a criação 
como um processo anímico, 
conforme propugnava THALES 
em sua filosofia. Ora, esta é a 
parcela espiritual presente em 
todas as coisas, uma homologia 
simbólica bastante sugestiva a 
ilustrar a confirmação da virtua-
lidade de todas as coisas, a par-

tir do microcosmo.
No que tange à natureza do 

Espírito, como podemos con-
ceber, Ele é o revestimento 
anímico de toda a realidade, a 
brisa divina que, como um so-
pro, dá vida a todas as coisas, 
em especial ao ser humano, 
tornando-o demiúrgico através 
da criatividade, racionalidade, 

sentimento e liberdade, cate-
gorias mentais concedidas a 
nossa inteligência, ela própria 
a expressão mais direta de 
nossa natureza transcenden-
te. Por consequência, o sopro 
anímico do Espírito em nos 
tornar vivos representa o selo 
de nossa perenidade, pois Ele 
não morre com o corpo.

Ora, se o ser humano só é 
o que é em função de sua es-
piritualidade, todo o esforço 
deveria ser feito pelas pessoas 
em geral no sentido de criar 
uma civilização mais centrada 
em suas características espi-
rituais, o que sem dúvida pa-
rece estar longe de acontecer, 

em função da herança maléfica 
de uma cultura social materialis-
ta e desprovida de sensibilidade 
emotiva, o que representa uma 
tragédia de dimensões desuma-
nas, que só pensa em conquis-
tas materiais e pecúnias.

Em conclusão, a conversão 
ao domínio universal do Espírito 
regendo a realidade é um pre-
cioso caminho a reger nosso fu-
turo, sem o que a Humanidade 
jamais encontrará a justificação 
de sua existência. Só o Espírito 
nos indicando o problema e a 
sua solução transcendente será 
capaz de superar nossa cons-
tante contradição diante da re-
alidade quântica que constitui o 
Universo, a debilidade em sua 
estrutura que implica, ipso fac-
to, a presença de um Atrator.

(*) 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

FILOSOFIA

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

Antonio Celso Mendes (*)

Oração do 
companheiro
ACM

Eu tenho um amigo
Que está sempre comigo
E diante do perigo
Me acolhe em seu abrigo

Sua presença é virtual
Reluzente e muito real
Pois me livra de todo mal
Com seu poder divinal

Consciência e Espírito
“A consciência está localizada no interior de nosso corpo, estando, 
portanto, sujeita aos humores que o afetam”
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FRATERNIDADE

Assim o arcebispo de 
São Paulo (SP), carde-
al Odilo Pedro Scherer 
iniciou sua resposta à 

pergunta de uma internauta so-
bre as recentes polêmicas sobre 
a Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2021, durante o pro-
grama Diálogos de Fé, da Rádio 
9 de Julho, no último domingo, 
7 de fevereiro.

Dom Odilo explicou que a 
Campanha da Fraternidade se in-
sere dentro da Quaresma “quan-
do todos nós somos chamados a 
nos convertermos mais e mais ao 
Evangelho”. Neste ano, a Cam-
panha tem como tema “Fraterni-
dade e diálogo: compromisso de 
amor” e lema “Cristo é a nossa 
paz, do que era dividido, fez 
uma unidade”.

A temática do diálogo e da 
unidade é proposta na quinta 
edição da Campanha da Frater-
nidade Ecumênica, promovida 
pelo Conselho Nacional de Igre-
jas Cristãs (Conic). Recordando 
o processo de preparação da 

iniciativa, que normalmente é 
conduzido pelo Conselho Epis-
copal Pastoral da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), dom Odilo explicou 
que, na Campanha Ecumênica, 
esse processo é conduzido pelo 
Conic. “A Campanha deste ano 
é promovida de forma ecumêni-
ca e o texto-base não foi prepa-
rado pela CNBB. Foi preparado 
pelo Conselho Nacional de Igre-
jas Cristãs (Conic), do qual tam-
bém faz parte a Igreja Católica 
no Brasil. Ele dá a reflexão bási-
ca sobre o tema”, destacou.

ANTIECUMÊNICA E 
IDEOLÓGICA

Dom Odilo acredita que a 
polêmica nas redes sociais em 
relação ao texto-base “precisa 
baixar um pouco a fervura”. Tal 
mobilização, segundo o carde-
al, “está movida por um monte 
de preconceitos, é antiecumê-
nica, está movida por paixão 
antiecumênica, por outro lado, 
movida por acusações infunda-

das contra 
a Confe-
rência Na-
cional dos 
Bispos do 
Brasil”.

É uma  
po lêmica 
marcada por po larização ide-
ológica, segundo dom Odilo: 
“Acusa de ideologia de um lado, 
mas comete o mesmo erro, de 
posição ideológica oposta, dura, 
fechada. Tudo o que não precisa 
numa Campanha da Fraternidade 
Ecumênica, quando o objetivo é 
realmente aproximar as Igrejas, 
é promover uma iniciativa boa, 
juntos, nos aproximar mais”.

O FOCO: CRISTO É A 
NOSSA PAZ

A crítica faz perder o foco da 
Campanha, que pretende ensi-
nar o valor do ensinamento bí-
blico de que “Cristo é a nossa 
paz”. “Essa crítica que está fa-
zendo da Campanha da Frater-
nidade fica lá comentando umas 

frases e esqueceu o foco. Cristo 
é a nossa paz. Eu admito que 
no texto-base há posições que 
podem ser criticadas, que po-
dem ser não compartilhadas, eu 
posso fazer também as minhas 
observações sobre questões que 
talvez eu não diria desse modo, 
mas, pelo amor de Deus, o foco 
é outro”, ponderou dom Odilo.

“Não esqueça o tema, não 
esqueça o lema. Não é quem 
escreveu a Campanha da Frater-
nidade que deve ficar no centro 
da Campanha da Fraternidade. 
Quem escreveu o texto-base da 
Campanha, que talvez eu não 
esteja de acordo com uma série 
de questões, não é isso que deve 
se tornar o centro da Campanha 
da Fraternidade. No fundo, no 

fundo, será que essa polêmica 
toda tem a finalidade de querer 
enterrar a Campanha da Frater-
nidade? Será?”, questionou.

CONVITE
Ao final, o cardeal Odilo Sche-

rer convidou a todos para se pre-
parar para fazer a Campanha da 
Fraternidade: “esqueçamos um 
pouco essa polêmica, pelo amor 
de Deus. O que tiver que ser cri-
ticado, vamos criticar com sere-
nidade, mas jogar essa polêmica 
antes mesmo de iniciar a Campa-
nha da Fraternidade dessa forma, 
não tem cabimento, não é de ca-
ridade na relação com a Igreja e 
falta com a verdade também”.

(*) Fonte: CNBB

“A Campanha da Fraternidade é uma grande iniciativa da Igreja 
no Brasil, é uma campanha de evangelização popular. Durante a 
Quaresma, sempre se recorda um aspecto da dimensão social da nossa 
fé. A fé em Deus tem sempre a dimensão social, ou seja, da caridade 
e da fraternidade. Sem a fraternidade, nossa fé em Deus pode estar 
sendo vazia. Isso não sou eu quem digo, é São João quem diz”.

Cardeal Scherer 
explica a 
Campanha da 
Fraternidade
“Sem a fraternidade nossa fé em Deus pode estar 
sendo vazia”, afirma cardeal Scherer.

Cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo 
(SP), no Vatican News (*)
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NEGATIVISMO

A crise do jornalismo 
tradicional não pode 
ser explicada exclu-
sivamente pelo fenô-

meno da disrupção digital, pelo 
emagrecimento da carteira de 
anunciantes e pela perda de 
leitores. Sua raiz mais profunda 
está em equívocos na condução 
do noticiário e das coberturas. 
O problema, frequentemente, 
está no conteúdo.

Pesquisas, inúmeras, dão 
uma pista precisa: as pessoas 
estão cansadas do negativismo 
da imprensa. Ler jornal deixou 
de ser prazeroso. O negativismo 
permanente é uma forma de fal-
sear a verdade. A vida, como os 
quadros, é composta de luzes e 
sombras. Precisamos denunciar 
com responsabilidade. Mas de-
vemos, ao mesmo tempo, mos-
trar o lado positivo da vida.

A fórmula de um bom jornal 
reclama uma boa dose de inter-
rogações. A candura, num país 
de delinquência arrogante, aca-
ba sendo um desserviço à socie-
dade. A astúcia não pode ser de-
belada com terapias ingênuas. 
É indispensável o exercício da 
pergunta consistente, da dúvida 
limpa e honesta. Essa atitude, 
contudo, não se confunde com 
o marketing do catastrofismo.

“BAD NEWS ARE 
GOOD NEWS”

O mote, alardeado pelos mi-
litantes do jornalismo cinzento, 
tem produzido um excesso de 
matérias em lá menor. O nega-

tivismo gratuito é, sem dúvida, 
uma das deformações da nos-
sa profissão. “O rabo abana o 
cachorro.” O comentário, fre-
quentemente esgrimido em se-
minários e debates sobre a im-
prensa, esconde uma tentativa 
de ocultar algo que nos incomo-
da: nossa enorme incapacidade 
de trabalhar em tempos de nor-
malidade.

Alguns setores da mídia, em 
nome de suposta independên-
cia e de autoproclamada impar-
cialidade, castigam, diariamen-
te o fígado dos seus leitores. 
Dominados pelo vírus do nega-
tivismo, perdem conexão com 
a vida real. O jornalismo não 
existe para elogiar, argumentam 
os defensores de uma imprensa 
que se transforma em exercí-
cio sistemático de contrapoder. 
Tem uma missão de denúncia, 
de contraponto. Até aí, estou de 
acordo. A impunidade, embora 
resistente, está se enfrentando 
com o aparecimento de uma 
profunda mudança cultural: o 
ocaso do conformismo e o des-
pertar da cidadania. Por isso a 
imprensa investigativa, apoiada 
em denúncias bem apuradas, 
produz o autêntico jornalismo 
da boa notícia. Denunciar o mal 
é um dever ético.

PAUTA SOMBRIA
Impressiona-me, no entanto, 

o crescente espaço destinado à 
violência nos meios de comu-
nicação, sobretudo no telejor-
nalismo. Catástrofes, tragédias, 
crimes e agressões, recorrentes 
como chuvaradas de verão, 
compõem uma pauta sombria 

e perturbadora. A violência, por 
óbvio, não é uma invenção da 
mídia. Mas sua espetaculariza-
ção é um efeito colateral que 
deve ser evitado. Não se trata 
de sonegar informação. Mas 
é preciso contextualizá-la. O 
excesso de violência na mídia 
pode criar fatalismo e perigosa 
resignação. Não há o que fazer, 
imaginam inúmeros leitores, 
ouvintes, telespectadores e in-
ternautas. Acabamos, todos, pa-
ralisados sob o impacto de uma 
violência que se afirma como 
algo irrefreável e invencível. E 
não é verdade. Podemos todos 
– jornalistas, formadores de opi-
nião, estudantes, cidadãos, en-
fim – dar pequenos passos rumo 
à cidadania e à paz.

A deformação, portanto, não 
está apenas no noticiário violen-
to, mas na miopia, na obsessão 
seletiva pelo underground da 
vida. O que critico não é o jor-
nalismo de denúncia, mas o cul-
to do denuncismo, a opção pelo 
sensacionalismo em detrimento 
da análise séria e profunda. Es-
tou convencido de que boa par-

te da crise da imprensa pode ser 
explicada pelo isolamento de 
algumas redações, por sua orgu-
lhosa incapacidade de ouvir os 
seus leitores.

MEDIOCRIDADE
Os anos da ditadura foram os 

melhores aliados da mediocri-
dade profissional. A luta contra 
o arbítrio escondeu limitações 
e carências. A censura, abomi-
nável e sempre burra, produziu 
heróis verdadeiros, mas também 
produziu gênios de fachada. 
Quatro linhas de protesto, in-
dependentemente da qualida-
de objetiva da matéria, já eram 
suficientes para conferir um 
passaporte para a celebridade. 
A democracia, no entanto, tem 
o poder de derrubar inúmeros 
mitos. A estabilidade conspira 
contra a manchete fácil. O rabo 
deixa de abanar o cachorro.

Precisamos, ademais, valo-
rizar editorialmente inúmeras 
iniciativas que tentam construir 
avenidas ou vielas de paz nas ci-
dades sem alma. É preciso inves-
tir numa agenda positiva e pro-

positiva. A bandeira a meio pau 
sinalizando a violência sem-fim 
não pode ocultar o esforço de 
entidades, universidades e pes-
soas isoladas que, diariamente, 
se empenham na recuperação 
de valores fundamentais: o hu-
manismo, o respeito à vida, a 
solidariedade. São pautas mag-
níficas. Embriões de grandes 
reportagens. É preciso iluminar 
a cena de ações construtivas, 
frequentemente desconhecidas 
do grande público, que sem 
alarde ou pirotecnias colabo-
ram, e muito, na construção da 
cidadania.

É fácil fazer jornalismo de bo-
letim de ocorrência. Não é tão 
fácil contar histórias reais, com 
rosto humano, que mostram o 
lado bom da vida. O jornalista de 
talento sabe descobrir a grande 
matéria que se esconde no apa-
rente lusco-fusco do dia a dia. No 
fundo, a normalidade é um gran-
de desafio e, sem dúvida, o me-
lhor termômetro da qualidade.

(*) CARLOS ALBERTO DI FRANCO, 
jornalista. E-mail: difranco@ise.org.br

Cansaço do negativismo
Precisamos denunciar com 
responsabilidade, mas 
também mostrar o lado 
positivo da vida

Carlos Alberto Di Franco (*)
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Se apenas alguns anos 
atrás alguém tivesse 
afirmado publicamente 
que uma elite de âmbito 

mundial mantinha presas crian-
ças sequestradas e as torturava 
para extrair um elixir da juven-
tude, se teria sugerido que essa 
pessoa procurasse urgentemen-
te tratamento psiquiátrico. Hoje 
em dia, segundo uma enquete 
britânica, 10% de todos os ci-
dadãos dos Estados Unidos se 
declaram adeptos dessa narra-
tiva de conspiração chamada 
QAnon.

O movimento também che-
gou à Alemanha. Segundo pes-
quisas da Fundação Amadeu 
António, há no país 150 mil 
simpatizantes do QAnon, o que 
caracteriza a Alemanha como 
sua maior comunidade fora do 
espaço anglófono.

Um estudo da Fundação 
Konrad Adenauer indica que 
cerca de um terço dos alemães 
está aberto para mitos conspi-
ratórios. Excluídos os menores 
de 14 anos, isso equivale a cer-
ca de 24 milhões de cidadãos. 
Outras pesquisas apresentam re-
sultados semelhantes. E também 
detectam numerosas conexões 
entre adeptos do QAnon, nega-
cionistas da pandemia e extre-
mistas de direita.

O ABSURDO A 
UM CLIQUE DE 
DISTÂNCIA

Como é que um absurdo de-
clarado pode atrair círculos tão 
grandes, num mundo esclareci-
do? Afinal, vivemos no século 
21, e não na Idade Média. A 
resposta não é complicada: 

porque essas asneiras 
estão a apenas um cli-
que de mouse de dis-
tância. As redes sociais, 
em especial, são um 
reservatório para infor-
mações falsas e teorias 
de conspiração.

Através de uma aná-
lise de dados, o centro 
de pesquisas Correctiv 
estabeleceu que o Fa-
cebook e o Youtube 
são as plataformas em 
que a maioria das po-
tenciais fake news foi 
difundida em 2020. E 
elas costumam ser pas-
sadas adiante também 
nos serviços de men-
sagens como Telegram 
ou Whatsapp. Cientis-
tas do Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT) demonstraram 
que demora seis vezes 
mais para alcançar 1.500 in-
divíduos com uma informação 
verdadeira do que com uma 
falsa.

Sobretudo as grandes pla-
taformas sociais se encontram 
diante de um impasse: por um 
lado, definem o conceito de 
liberdade de opinião de for-
ma muito vaga, e muitas vezes 
acabam entrando nessa catego-
ria notícias falsas e até mesmo 
xingamentos. O Facebook che-
gou ao ponto de, até outubro de 
2020, se recusar a eliminar de 
suas páginas a negação do Ho-
locausto, que é passível de pena 
em 18 países.

Por outro lado, após a última 
eleição presidencial nos EUA, e 
o mais tardar em seguida à in-

vasão do Capitólio por massas 
incitadas por Donald Trump, 
as redes sociais reconheceram 
o perigo que representam fake 
news e ódio.

HOLOCAUSTO 
COMEÇOU 
COM MITOS DE 
CONSPIRAÇÃO

Mas não passa de um começo 
o fato de agora plataformas iso-
ladas bloquearem as contas de 
personalidades de maior ou me-
nor destaque, marcarem notícias 
falsas óbvias com advertências, 
tentarem também conscientizar 
as usuárias e usuários de sua 
carga de responsabilidade.

É preciso acontecerem duas 
coisas: primeiro, os próprios 

Facebook e companhia devem 
ser responsabilizados por pos-
tagens de ódio e fake news. A 
Comissão Europeia tenta isso 
no momento com o Digital Ser-
vices Act (DSA). Não é tarefa 
fácil, já que é extremamente tê-
nue a linha divisória entre coi-
bir notícias falsas e censurar. 
No entanto, é preciso que seja 
empreendida.

Por outro lado, é preciso for-
talecer a competência midiática, 
dado que sobretudo os jovens 
tendem a se informar antes atra-
vés das mídias sociais do que 
das tradicionais. Os meios de 
comunicação clássicos, por sua 
vez, estão convocados a desen-
volver formatos de programas 
capazes de alcançar melhor a 

"geração Youtube".
O combate aos mitos conspi-

ratórios é urgente e importante. 
Pois eles têm o potencial de des-
truir democracias, como se viu 
recentemente em Washington. 
Na última semana de janeiro, 
em seu discurso no Parlamento 
federal alemão, no Dia Memo-
rial do Holocausto, a jovem po-
lítica Marina Weisband, do Par-
tido Verde, chamou a atenção 
para esse fato, ao enfatizar que 
"o antissemitismo não começa 
quando se dá tiros numa sinago-
ga": "A Shoah não começou com 
câmaras de gás. Ela começa com 
narrativas conspiratórias."

(*) Martin Muno é jornalista da Deutsche 
Welle. 

 NEGACIONISMO

De negacionistas a QAnon, 
teorias da conspiração avançam
Cada vez mais pessoas acreditam em coisas que, apenas pouco tempo atrás, seriam consideradas puro absurdo. É 
urgente combater essa ameaça à democracia, opina Martin Muno (*).

“Invasão do Capitólio demonstrou que mitos conspiratórios têm o potencial de destruir democracias”
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A possibilidade de sal-
var vidas não parece 
ter a mesma urgência 
em toda a humanida-

de. As primeiras vacinas contra 
a covid-19 tiveram a aprovação 
e o início da aplicação há um 
mês. Mais de 50 países estão va-
cinando, em ritmos diferentes. 
Israel encabeça o ranking da ve-
locidade, com quase a metade 
da população vacinada em um 
mês. Se continuar assim, em três 
meses toda a população israe-
lense estará vacinada.

No Brasil, o esperado e mis-
terioso começo da vacinação, 
anunciado para 25 de janeiro, 
acabou sendo adiado para um 
possível 10 de fevereiro. Parece 
que a pandemia, além de todas 
as mudanças, trouxe alguma tris-
te indiferença diante da morte, 
que virou estatística. Ao menos 
por aqui. Entre as notícias é cada 
vez mais difícil encontrar histó-
rias sobre indivíduos. O nome, 
os olhos, os parentes, as carrei-
ras e os sonhos dos mortos pela 
covid-19 se perdem nos gráficos, 
nas estratégias e nas políticas.

Se diante de um prédio em 
chamas a equipe de bombeiros 
começasse a debater preços, 

materiais, estratégias, hierar-
quias ou teologias, enquanto 
morre grande parte dos mora-
dores, seguramente essa equipe 
seria processada e condenada. 
Pelo menos por omissão. Em 
algumas sociedades, por homi-
cídio. Mais ainda se abando-
nasse o prédio para se dedicar 
a qualquer outro afazer, em vez 
de salvar vidas.

O Brasil é vítima do coronaví-
rus, como todos os países conta-
minados, só que, diferentemen-
te de mais de 50 deles, ninguém 
parece considerar a urgência 
da sua ameaça. Era para ser no 
tão esperado dia 25 de janeiro. 
Passou para início de fevereiro, 
mas na primeira quinzena de fe-
vereiro acabou o estoque de va-
cinas. O que diremos às pessoas 
que morreram nesses 15 dias? E 
a todas as que morreram desde 
que as vacinas foram aprovadas, 
a partir de janeiro?

ESCOLHER A VIDA
Na tradição judaica, a vida se 

antepõe a tudo. A conclusão da 
Torá (o Pentateuco) se expres-
sa no mandamento de escolher 
a vida (Deuteronômio 30). A 
vida de todos. Proativamente. 

No Talmude (literatura rabínica 
dos séculos 3-6 da era comum) 
discute-se a situação imaginá-
ria de duas pessoas no deserto 
com água suficiente para salvar 
apenas uma delas. Os rabinos 
não cogitaram de que a hipó-
tese viesse a ser uma realidade 
cotidiana nos campos de ex-
termínio nazistas, onde seres 
humanos morriam de fome ou 
por falta de vacinas, ainda an-
tes de serem asfixiados nas câ-
maras de gás ou fuzilados pelo 
simples fato de serem judeus. 
Os rabinos do Holocausto não 
titubearam em prescrever o con-
sumo de qualquer alimento, por 
mais contrário que fosse às leis 
alimentares judaicas. Quem não 
consumia alimentos “proibidos” 
pecava por ter-se apegado a um 
preceito, em vez de transgredi-
lo para salvar a vida. Própria ou 
de outrem. A transgressão virou 
preceito, em prol da vida.

Em Levítico 19, o manda-
mento que antecede o do amor 
ao próximo é seu aspecto prá-
tico: não permanecer passivo 
enquanto ele estiver sangrando. 
Para a lei judaica, nada pode 
ser mais urgente do que salvar 
uma vida. Quem tiver a possi-
bilidade de fazê-lo tem proibi-
da qualquer distração, por mais 
nobre que seja. Obviamente, 
não tem direito a férias ou lazer. 

Qualquer ocupação diferente 
de salvar – e pior, que atrapa-
lhar a dedicação de uma pessoa 
a salvar vidas – é considerada 
um pecado. Até mesmo pedir a 
salvação de Deus ou atender o 
Messias ou o próprio Deus.

NEM TUDO 
DEPENDE SÓ DE 
DEUS

A ideia de que tudo depen-
de só de Deus, ou de qualquer 
outra força, sem a necessidade 
nem a possibilidade de inter-
venção humana, é contrária ao 
judaísmo clássico. A anedota da 
pessoa que estava se afogando 
enquanto rejeitava a ajuda de 
uma lancha, de uma boia, de um 
barco e, por último, de um heli-
cóptero pode resumir a teologia 
judaica nesse sentido. Segundo 
essa história, a pessoa morre e, 
ao subir ao céu, reclama a Deus 
por não a ter salvado. Deus res-
ponde, então: “Mas eu enviei a 
você uma lancha, uma boia, um 
barco e um helicóptero!”.

Até os mais fundamentalistas 
dentre os judeus acreditam que 
estão proibidos de contar apenas 
com o milagre. Todos precisam 
agir. Os rabinos ultra ortodoxos 
pregam que a passividade inibe 
a intervenção divina. Não se es-
forçar até o limite de esgotar as 
possibilidades humanas antes 

de rezar impede Deus de agir.
No judaísmo liberal, a ação 

em prol do conserto do mundo e 
da sociedade humana é a essên-
cia da religiosidade, a razão pri-
meira e final de todo preceito. A 
literatura rabínica conta que um 
romano desafiou um mestre ju-
deu dizendo que a ação social é 
um ato de arrogância e blasfêmia: 
“Se Deus quisesse que não hou-
vesse pobres nem doentes, impe-
diria que sobreviessem esses ma-
les”. Se esses problemas existem, 
seria parte da vontade de Deus e 
não seriam os meros mortais que 
mudariam o cenário, segundo o 
romano. O mestre judeu respon-
deu que o sentido da existência 
é aperfeiçoar a obra da Criação. 
Agir para transformar e consertar.

Provavelmente dinâmicas 
políticas e interesses eleitorais 
estão entre as razões que moti-
vam a intensidade da vacinação 
israelense. Gostaria de acreditar 
que o ethos judaico acima ex-
posto tenha também alguma in-
fluência nessa ação.

Após escrever estas linhas 
como ato em prol da vida dos 
brasileiros, rezarei para que to-
dos lhe deem prioridade – aci-
ma de tudo.

(*) RUBEN STERNSCHEIN, doutor em 
filosofia judaica pela USP e pesquisador 
da Unifesp e da USP, é rabino da 
Congregação Israelita Paulista

Vacinação, 
política e religião

(uma leitura judaica)

A vida antepõe-se a tudo. Nada 
pode ser mais urgente do que 
salvar uma vida

Ruben Sternschein (*)

Rabino Ruben Sternschein (O Estado de S.Paulo)
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Na primeira vez que a 
religião se deparou 
com a ciência, o en-
contro foi amigável. 

Afinal, a revolução científica no 
século 17 foi realizada por cris-
tãos devotos, que diziam estu-
dar a obra de Deus. Cem anos 
depois, os cientistas da época 
acreditavam num Deus que havia 
planejado o universo, mas não se 
envolvia ativamente no mundo 
e nas suas criaturas. No século 
passado, algumas descobertas 
científicas entraram em conflito 
com ideias religiosas tradicionais. 
E agora, no mundo ainda domi-
nado pela covid-19, como se en-
contram a ciência e a religião: são 
inimigas, estranhas ou parceiras?

Para Ian Barbour, a ciência 
preocupa-se com as relações 
causais entre os fatos, enquan-
to a religião se preocupa com o 
propósito de nossa vida. Os dois 
tipos de perspectivas de mundo 
são complementares, mas sepa-
rados por alguns espaços vazios 
e zonas de conflito. Cientistas, 
por meio do resultado de suas 
pesquisas, levantam questões 
que muitas vezes a ciência não é 
capaz de responder, e eles estão 
cientes disso. Alguns teólogos, 
por seu lado, vêm reformulando 
ideias tradicionais de Deus, le-
vando em conta as descobertas 
científicas. Essa postura de am-
bos estimula um diálogo inteli-
gente e construtivo, já que cada 
um estaria consciente de suas li-
mitações, longe de uma atitude 
belicosa de quem tem a posse 
de todas as repostas.

O que aconteceu, então, em 
2020? Que zonas de conflito en-
tre a ciência e a religião vieram à 
tona e como poderemos delinear 
um futuro melhor para todos em 

2021? A fé ajudou ou atrapalhou 
a vida das pessoas? E a ciência, 
como ela se comportou? E, sobre-
tudo, como as duas interagiram e 
como isso interferiu nas medidas 
para controlar a pandemia?

Se, de um lado, a pandemia 
trouxe à tona uma série de injus-
tiças sociais, desemprego, falên-
cias em todos os setores e, o mais 
doloroso de tudo, perdas huma-
nas, irreparáveis, ela também 
serviu de motor para a inovação 
e para que diversas áreas sofres-
sem verdadeiras revoluções em 
poucos meses. Foi neste ano que 
a ciência mostrou uma capaci-
dade notável de trabalho e de 
transformação. Em 11 meses, de-
zenas de candidatas potenciais à 
vacina foram criadas e algumas 
delas, depois de passarem por 
todas as fases dos estudos clíni-
cos, já foram aprovadas para uso 
em seres humanos. Centenas de 
milhares de voluntários, milhares 
de cientistas, parcerias entre a 
academia, a indústria farmacêu-
tica e a sociedade, milhares de 
publicações em todas as áreas. 
Bilhões de dólares foram gastos, 
num esforço sem precedentes.

INTERPRETAÇÃO 
METAFÓRICA

Santo Agostinho dizia que, 
quando havia um conflito entre 
o conhecimento provado e a lei-
tura ao pé da letra da Bíblia, as 
Escrituras deveriam ser interpre-
tadas metaforicamente. Alguns, 
infelizmente, esqueceram-se 
disso. Fundamentalismos, com 
interpretações teológicas errône-
as e perigosas, põem todos em 
risco numa pandemia. A religião, 
quando mal utilizada, quando se 
espera que Deus nos torne invul-
neráveis e, por isso, deixamos de 

tomar cuidados fundamentais, se 
esquecem dois de seus princípios 
mais importantes: tratar o próxi-
mo como a si mesmo e respeitar 
cada vida humana. Na pandemia, 
nos momentos mais cruciais e 
graves, muitas vezes o que se viu 
foi a ética da escolha de Sofia: o 
desespero de profissionais de saú-
de que tiveram de escolher quem 
iria viver ou sucumbir ao vírus.

A religião “boa”, bem utili-
zada, em contrapartida, trouxe 
conforto e amparo a tantas pes-
soas. Força para enfrentarmos 
um período em que a vida, mais 
do que nunca, precisa ser cele-
brada todos os dias. Seja ela de 
origem divina ou fruto da evo-
lução, fruto do acaso ou de um 
planejamento superior. O papa 
João Paulo II dizia que a ciên-
cia pode purificar a religião do 
erro e das superstições. A reli-

gião pode purificar a ciência da 
idolatria e dos falsos absolutos. 
A ciência mal conduzida pode 
levar a um materialismo dogmá-
tico e a reducionismos com im-
plicações éticas sérias. Galileu, 
em sua defesa, citou um cardeal 
de sua época, dizendo que “a in-
tenção do Espírito Santo é ensi-
narmos como se vai para o céu, 
e não como vai o céu”. Ambos 
bons exemplos de atitudes de 
independência entre os postula-
dos científicos e teológicos.

A ciência faz previsões quan-
titativas, que podem ser testadas 
experimentalmente. A religião 
usa linguagem simbólica e se 
baseia em pressupostos que não 
podem ser testados pelo método 
científico. Uma aceita os limites 
do método científico, a outra 
transcende o método. O diálogo 
e o entendimento entre elas tor-

nam a vida humana mais ampla 
e também mais confortável, na 
medida em que cada uma res-
peite seu espaço e seus limites. 
É preciso lembrar que mesmo 
os cientistas, quando saem dos 
seus laboratórios e fazem espe-
culações fora das suas especia-
lidades, não são mais sábios do 
que qualquer outra pessoa.

Em 2020 ciência e religião se 
encontraram em vários momen-
tos, com conflitos eventuais, mas 
também como amigas. Ao final, 
elas não são nem inimigas, nem 
estranhas morais. Precisam ser 
parceiras num mundo com tantas 
divisões e tantos conflitos, e com 
grandes desafios para 2021.

(*) CICERO URBAN, médico mastologista, 
professor de bioética e metodologia 
científica, é vice-presidente do Instituto 
Ciência e Fé, em Curitiba

2020, o ano em que a ciência 
encontrou a religião
Elas precisam ser parceiras num mundo com tantos conflitos e desafios para 2021

Cicero Urban (*)
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O ano de 2020 trouxe 
a todos na área da 
saúde a necessidade 
irrenunciável de um 

aprofundamento na gestão e na 
reflexão ética sobre o que que-
remos nas estruturas hospitalares 
no futuro pós-Covid. Apesar de 
todo o progresso científico, que 
melhorou nossas capacidades de 
prevenção, diagnóstico e trata-
mento, nenhum país e nenhuma 
estrutura hospitalar do mundo se 
mostrou eficiente para afrontar a 
pandemia. E velhos problemas, 
não resolvidos, vieram à tona.

Existe um modelo hospitalar 
melhor e que seja, ao mesmo 
tempo, sustentável, humano e 
eficaz? Onde encontramos as 
melhores estruturas, mais ade-
quadas ao que buscamos após a 
pandemia passar: EUA, Europa, 
China, Austrália, Nova Zelândia 
ou Japão? Em países como o Bra-
sil, de dimensões continentais, 
com dificuldades de orçamento 
e com graves distorções sociais, 
o que podemos esperar?

Infelizmente, nenhum siste-
ma de saúde no mundo é per-
feito. Nem mesmo o dos paí-
ses desenvolvidos. Todos têm 
problemas. Alguns, inclusive, 
estão presentes em todos eles. 
Por exemplo, é praticamente 
uma regra a falta de um sistema 
eficiente para melhorar a saúde 
mental da população, para con-
trolar os custos cada vez maio-
res das doenças crônicas e para 
evitar tratamentos desnecessá-
rios. A saúde vai mal, não ape-
nas porque tem recursos insufi-
cientes. Ela também gasta mal o 
que tem. E isto ficou bem mais 
evidente em 2020.

Os elementos envolvidos nas 
avaliações de eficiência dos sis-
temas de saúde, segundo Ezekiel 
Emanuel, são: história, cobertu-
ra, financiamento, pagamento, 
entrega da assistência, regula-
mentação da prescrição de me-
dicamentos e recursos humanos. 
Os EUA despendem quase 18% 
do seu PIB em saúde. Com 4% 
da população mundial, são os 
responsáveis pela metade do que 
se gasta no mundo com prescri-
ção de medicamentos e têm a 
estrutura hospitalar mais cara do 
mundo. A US National Academy 
of Medicine estima que cerca de 
US$ 140 bilhões são gastos em 
tratamentos ineficientes e mais 
de US$ 200 bilhões, em serviços 
desnecessários.

Como enfrentarmos tudo isto, 
então, no Brasil? Em primeiro 
lugar, partindo de um princípio 
fundamental e frequentemen-
te esquecido: o paciente tem 
de estar ao centro. Tudo deve 
rodar em torno dele. Nenhum 
outro interesse é eticamente 
admissível, sendo que a pessoa 
que sofre, em um momento de 
debilidade e fragilidade, precisa 
ser considerada como um fim, 
nunca como um meio. Ela não 
deve ser objeto da decisão do 
médico ou do sistema, mas o su-
jeito que deve exercer seu direi-
to de escolha. E tudo deve estar 
disponibilizado em estruturas 
que estejam preparadas para um 
atendimento humanizado.

A dignidade do paciente co-
meça com algumas atitudes de 
baixo custo na gestão hospitalar. 
A primeira é que o hospital deve 
ser um ambiente livre de dor. 
Temos de banir o sofrimento 

das nossas estruturas hospitala-
res. Parece básico, mas é muito 
frequente encontrarmos pacien-
tes internados e, mesmo assim, 
com dor não tratada ou tratada 
de maneira incorreta. Dor não 
valorizada. Ela é aceita como 
parte do processo, mesmo com 
terapias eficazes para eliminá-
la. Precisamos criar o conceito 
de “hospital sem dor”.

Outra atitude de baixo custo 
e frequentemente deixada de 
lado nas estruturas hospitalares 
é o respeito pela privacidade. 
Muitos hospitais apresentam es-
truturas antigas e que anulam a 
identidade do paciente. Mudan-
ças conceituais nas enfermarias 
são necessárias; porém, mais 
do que isto, precisamos de uma 
mudança cultural na assistência. 
A exposição desnecessária de 
pacientes, mesmo que em salas 
de espera ou salas de tratamen-
to e enfermarias, precisam ser 
reduzida ou evitada. Mudanças 
mais drásticas envolvendo cus-
tos maiores também são neces-
sárias. Hospitais com milhares 
de leitos são de difícil gestão. 
É melhor termos mais hospitais 
com até 400 leitos, do que al-

guns poucos com 1 mil a 2 mil 
leitos. Centros menores necessi-
tam de organização diagnóstica 
de excelência para que possam 
identificar com segurança ca-
sos mais graves que necessitem 
encaminhamento para centros 
de excelência. Precisamos de 
espaços integrados de medi-
cina preventiva, diagnóstica e 
terapêutica. A prioridade dos 
hospitais seriam as doenças em 
sua forma aguda, e estruturadas 
para responder às exigências do 
paciente, voltadas para interna-
mentos curtos, com no máximo 
3 a 4 dias. Informações integra-
das, inteligência artificial, tele-
medicina, robótica, tudo isto é 
parte de um novo mundo que 
busca não apenas melhorar a 
eficiência de um sistema ainda 
antiquado, mas sobretudo redu-
zir as falhas e os efeitos colate-
rais dos tratamentos hospitalares 
a níveis mínimos.

Os hospitais não precisam ser 
estruturas de luxo. Mas têm de 
ser acolhedores e confortáveis. 
Não podem ser lugares que 
lembrem sofrimento. Devem ser 
funcionais, oferecendo o máxi-
mo da modernidade e organiza-

dos de maneira a poderem ser 
continuamente atualizados, ou 
mesmo de poderem se adap-
tar e a responder rapidamente 
a situações graves, como esta 
da pandemia e a outros desas-
tres naturais e não naturais. Um 
bloco destinado a alta comple-
xidade e outro, de baixo custo, 
quase residencial, para menor 
complexidade. No seu interno, 
além de capela e restaurante, 
também serem colocadas bi-
bliotecas, salas de ginástica, 
pequenos negócios e áreas co-
muns de convivência. Tudo isto 
com uma decoração que lembre 
tudo, menos o clássico hospital 
no modelo antigo.

Contudo, não basta mudar 
apenas a estrutura. Não bastam 
algoritmos de inteligência artifi-
cial reduzindo os erros diagnós-
ticos e integrando a informação 
de maneira inteligente, ou cirur-
gias robóticas cada vez menos 
invasivas e sofisticadas. É neces-
sário mudar a mentalidade. Ao 
final, será o hospital a se ade-
quar ao doente e não o doente 
ao hospital. E este será, antes de 
tudo, um ambiente de humani-
dade e de acolhimento.         ¢

O hospital no futuro pós-Covid

Cicero Urban (*)

Enfermeira com equipamento de proteção, incluindo respirador com purificador de ar pessoal, trabalha em 
Unidade de Tratamento Intensivo em hospital de Los Angeles, EUA, 6 de janeiro. Imagem ilustrativa. | Foto: Patrick 
T. FALLON / AFP

A dignidade do paciente começa com 
algumas atitudes de baixo custo na 
gestão hospitalar.
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CÍCERO URbAN

Em 2017 fui surpreendido 
com um convite inusita-
do: assumir a coordena-
ção do curso de medici-

na em uma grande instituição 
privada de Curitiba. Não tinha, 
até aquele momento em minha 
carreira, nenhuma aspiração 
para assumir um posto adminis-
trativo. Achava que aquela não 
era minha vocação. Não estava 
entre minhas ambições. Afinal, 
eu era um profissional bem-su-
cedido em minha área, com re-
conhecimento internacional em 
cirurgia mamária, e professor de 
Bioética e Metodologia Científi-
ca na graduação e na pós-gra-
duação stricto sensu.

Eu não buscava um cargo 
de gestão, pois acreditava que 
aquilo não acrescentaria em 
minha carreira, apenas daria 
mais dores de cabeça, que já 
são muitas. Assim eu pensava. 
Além disso, não tinha nenhu-
ma experiência de gestão ou de 
chefia de departamento na uni-
versidade ou nos hospitais onde 
atuava. Muito menos a compre-
ensão do que hoje entendemos 
profissionalmente como lide-
rança acadêmica. E isto foi um 
problema.

São diversas as motivações 
que levam alguém a aceitar o de-
safio de assumir a coordenação 
de curso. Para alguns, ela pode 
ser encarada como uma conse-
quência ou reconhecimento de 
toda uma vida dedicada á uni-
versidade. Neste caso seria uma 

evolução planejada na carreira. 
Para outros, como no meu caso 
era algo não natural vindo, a meu 
ver, precocemente, se comparar-
mos a profissionais que assumem 
cargos como este nos EUA ou na 
Europa. Eu tinha 45 anos.

Existem motivos nobres para 
alguns trilharem esse caminho, 
tais como o desejo de deixar 
uma contribuição – um legado 
na formação de novos profissio-
nais, uma marca pessoal dentro 
do curso e da universidade. Já 
outros motivos podem ser me-
nos nobres, tais como razões 
de ordem econômica, de apego 
ao poder ou mesmo de vaidade 
acadêmica.

Não importam as circunstân-
cias ou as razões que o levaram 
a aceitar o cargo. Algumas si-
tuações que você vai enfrentar 
serão invariáveis. E para muitas 
delas, infelizmente, não fomos 
preparados em nosso percurso 
acadêmico. Vão além da for-
mação técnica e profissional. A 
maioria de nós não está pronta 
no momento em que assume o 
cargo. Não basta sermos bons 
profissionais, bons professores 
ou bons pesquisadores.

Liderança acadêmica e gestão 
envolvem elementos comporta-
mentais e domínio de novas áre-
as do conhecimento. Envolvem 
competências em algo totalmen-
te diferente. Um mundo novo, 
ao mesmo tempo fascinante e 
assustador. A boa notícia é que, 
ao contrário do que eu pensava 

no início, achando que este car-
go acrescentaria pouco à minha 
vida profissional e pessoal, ele 
muito me acrescentou. Apesar 
dos percalços, vale a pena ser 
coordenador.

Ao aceitar o convite, contu-
do, me deparei com uma difi-
culdade inesperada: a falta de 
material sobre este tema no Bra-
sil. Existem bons livro, em lín-
gua inglesa, adaptados, todavia 
às realidades americanas e eu-
ropeias. Lá também existem cur-
sos preparatórios para futuros 
coordenadores, os "deans". Algo 
que não existe por aqui. MBA, 
mestrado ou doutorado não são 
suficientes para que possamos 
assumir com segurança um car-
go que exige novas habilidades 
técnicas e não técnicas que são 
bem especificas.

O que é melhor, um coorde-
nador com formação sólida em 
educação ou experiência em 
gestão? Ambas são necessárias, 
e o mundo dominado pela co-
vid-19 em 2020 confirmou isto. 
O fato é que a maioria dos coor-
denadores tem experiencia ape-

nas em educação. Não tem em 
gestão e liderança acadêmica. 
Um dos melhores livros que li, 
e que serviu de “coaching” pura 
mim, era sobre conselhos que 
antigos coordenadores davam 
aos novos. O que eles fariam se 
assumissem o cargo novamente. 
No meu caso, ajudou também 
realizar uma pós-graduação em 
liderança na Universidade de 
Harvard. Precisamos saber aon-
de queremos chegar com o cur-
so e como fazer isto.

Ao sair da zona de conforto, 
com novos desafios a serem en-
frentados, é natural o medo de 
errar. Assumir uma coordena-
ção é um batismo de fogo. Ge-
ralmente temos poucas pessoas 
a quem recorrer como mentores 
nos momentos mais difíceis. 
Habilidades intelectuais e técni-
cas, necessárias para o sucesso 
acadêmico, são muitas vezes, as 
responsáveis pela indicação de 
um nome ao cargo. Contudo, 
elas não estão relacionadas a 
habilidades necessárias para o 
sucesso neste cargo. inteligên-
cia emocional, capacidade de 

negociação, entendimento de 
finanças e da estrutura da uni-
versidade e visão estratégica são 
algumas delas.

No final, ao sermos coorde-
nadores, somos mais servidores 
do que propriamente chefes 
ou autoridades com poder dis-
cricionário sobre tudo o que 
acontece no curso. Seguramen-
te, se tivermos mais material 
disponível dentro da realidade 
brasileira, cursos específicos 
para formação em liderança e 
em gestão para esta função tão 
delicada e de grande responsa-
bilidade, teremos cada vez me-
lhores coordenadores de curso. 
Coordenar é liderar a todos para 
sermos elementos transforma-
dores não apenas no curso, mas 
da sociedade como um todo. 
Nós, educadores, precisamos 
criar oportunidades para isto no 
Brasil.

(*) CICERO URBAN, médico mastolo-
gista, professor de bioética e metodolo-
gia científica. Foi coordenador do curso 
de medicina da Universidade Positivo e é 
vice-presidente do Instituto Ciência e Fé, 
em Curitiba

Sou o coordenador do curso: e agora?

Como vencer os desafios da gestão 
e da liderança na academia? Essa foi 
a pergunta que Cícero Urban se fez 
quando foi convidado para assumir a 
coordenação de um curso

Cicero Urban (*)

“Liderança acadêmica e gestão envolvem elementos comportamentais e domínio de novas áreas do 
conhecimento. Envolvem competências em algo totalmente diferente”, ensina Cícero Urban.
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REFLExÃO

Todo ano tem carnaval. 
Nunca no mesmo dia. 
Porque ele não é festeja-
do na mesma data, como 

o Natal ou a independência do 
Brasil? Ele sempre acontece 40 
dias antes da Páscoa. A verdadeira 
festa móvel é a Páscoa. É ela quem 
arrasta o carnaval na passarela do 
tempo. Qual regra define a data da 
Páscoa? Quem a criou? A datação 
da Páscoa vem de longe.

A Páscoa judaica relembra a 
saída da escravidão no Egito, a 
verdadeira terra de leite e mel 
para onde sempre recorreram os 
nômades famintos das vizinhas 
terras desérticas. A Páscoa ju-
daica está associada ao equinó-
cio de primavera no hemisfério 

norte, o dia 20 de março. Para o 
judaísmo, o próprio planeta foi 
criado por Deus no equinócio de 
primavera. Para muitos povos, o 
ano começava em março. O ca-
lendário romano começava no 
equinócio de primavera, marca 
da emergência da vida após me-
ses de outono e inverno.

A Páscoa cristã corresponde à 
data da paixão, morte e ressurrei-
ção de Jesus Cristo. O tempo litúr-
gico da Páscoa começa quarenta 
dias antes, na Quarta-feira de Cin-
zas, início da Quaresma. Em 1091, 
a data da Páscoa foi assim esta-
belecida pela Igreja Católica: ela 
é festejada no primeiro domingo, 
depois da primeira lua cheia, após 
o equinócio.

Conse-
quência di-
reta, o início 
do Carnaval 
também se estabeleceu: o final de 
semana antes da Quarta-feira de 
Cinzas. E ele termina na Terça-
feira de Mardi-gras, a Terça-feira 
gorda, evocando carne e gordu-
ra. A data não foi escolhida para 
afugentar nenhuma festividade 
pagã, como vaticinam alguns.

Com origem na Antiguidade 
pré-cristã, o carnaval foi incor-
porado, delimitado e datado 
pelo calendário católico. Na Eu-
ropa, o carnaval era um período 
de festas profanas, invernais, re-
gidas pelo ano lunar. Elas eram 
caracterizadas pela liberdade de 

expressão, fantasias e máscaras, 
pela subversão temporária de 
papéis sociais e até naturais.

Em pleno rigor invernal, a festi-
vidade do Carnaval era um sobres-
salto de vida e de grandes refeições. 
Tempo de destacar a sobrevivência 
face ao frio, aos riscos da morte por 
enfermidades etc. As pessoas ex-
pressavam a certeza, pela duração 
cada vez mais longa dos dias, da 
chegada de tempos melhores (pri-
mavera). Sobreviveriam ao inver-
no. Quanto ao inferno...

Para alguns, a expressão latina 
carne vale! (Adeus, carne!), anun-

cia a entrada na abstinência qua-
resmal. Outra etimologia lê carne 
levare: afastar a carne, do latim 
levare “tirar, sustar, afastar”. Um 
último consumo de carne antes 
da Quaresma. Se a COVID não 
autoriza bloco, desfile e aglome-
rações, nada impede churrascos 
entre amigos e familiares, com as 
devidas precauções, para honra e 
glória de bovinos e pecuaristas!

(*) EVARISTO DE MIRANDA, doutor em 
ecologia, é pesquisador e chefe geral da 
Embrapa Territorial. Diretor do Instituto 
Ciência e Fé de Curitiba.

CARNAVAL:

Vale a carne?
Evaristo de Miranda (*)
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PARANÁ

O governador Carlos Massa Ra-
tinho Junior agradeceu nesta 
quarta-feira (24) o apoio dos 
secretários municipais da 

Saúde e suas equipes na luta contra o 
novo coronavírus. Ele disse que o Para-
ná tem conseguido lidar com a doença e 
com o contágio de maneira séria e eficaz, 
fruto da união de esforços da Secretaria 
de Estado da Saúde, das 22 Regionais de 
Saúde e das prefeituras.

Ele participou da abertura do encontro 
virtual da Comissão Intergestores Bipar-
tite do Paraná (CIB), que contou com a 
participação dos 399 secretários munici-

pais de Saúde e dos 22 chefes das Re-
gionais de Saúde do Paraná. É a primeira 
vez que um chefe do Poder Executivo se 
reúne com todos os representantes do 
Conselho de Secretarias Municipais de 
Saúde (Cosems/PR).

“Tenho que agradecer o trabalho in-
cansável dos secretários municipais na 
gestão da pandemia e desejar aos secretá-
rios que assumiram este ano que tenham 
discernimento na tomada de decisões. A 
participação das equipes municipais tem 
sido fundamental na luta contra a Covid-
19”, afirmou Ratinho Junior. “O Paraná 
tem números bons comparados aos ou-

tros estados porque houve trabalho e 
esforço conjunto da secretaria estadual 
e dos municípios, independente do ta-
manho da cidade ou de qualquer tipo de 
visão política do gestor”.

O secretário estadual de Saúde, Beto 
Preto, ressaltou que o encontro dos ges-
tores municipais com o governador mos-
trou unidade. “Somos municipalistas. 
Todos os dias temos ações focalizadas 
nas cidades, perto das pessoas. Hoje de-
monstramos mais uma vez que juntos 
podemos fazer um enfrentamento me-
lhor. Essa estratégia conseguiu reduzir 
o número de vítimas fatais no Paraná”, 

afirmou.
Ele também saudou o fato inédito da 

presença de Ratinho Junior. “É um dos 
momentos únicos da presença do gover-
nador num evento dessa envergadura. 
São 399 gestores municipais ouvindo as 
orientações do Governo do Estado sobre 
vacinação, ocupação de leitos e o mo-
mento da pandemia no Paraná. Foi uma 
oportunidade de conversar diretamente 
com quem está na linha de frente”, disse.

No encontro virtual também foram 
discutidas a campanha de vacinação 
contra a Covid-19, a evolução da pan-
demia e a realização de testes RT-PCR. 
No comparativo com os demais estados, 
o Paraná ocupa a 14ª posição em inci-
dência de casos por 100 mil habitantes 
e a 21º em mortes por 100 mil habitan-
tes – no segundo quesito, abaixo média 
nacional.

Apoio dos municípios 
é fundamental na luta 
contra a pandemia

Ratinho Junior destacou 
o trabalho intenso 
dos municípios com 
a população, esforço 
conjunto que tem sido 
fundamental no combate 
à Covid-19. O Paraná 
ocupa a 14ª posição 
no País em incidência 
de casos por 100 mil 
habitantes e a 21º em 
mortes por 100 mil 
habitantes.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participa nesta quarta-feira (24), da reuniao do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
do Paraná (Cosems-PR ) acompanhado com o Secretario de Estado da Saude, Beto Preto e do Secretario de Estado da Comunicação e da 
Cultura, João Evaristo Debiasi Curitiba, 24/02/2021. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
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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

- Tendência é de que problemas com chuvas aumentem em São Paulo. Portanto, a 
tendência é que não registrem nem grandes ganhos nem grandes perdas.

- Tendência é ampliar política de benefícios.
- Tendência é de aumentar as exportações agropecuárias este ano.
- A tendência é de as provas oficiais se expandirem para além do Estado.
- A tendência é as taxas futuras seguirem o comportamento do mercado de câm-

bio.
- Em outubro, tendência é de melhora. Mercado não teme mais Lula e a tendência 

é a queda do dólar.

O substantivo tendência pode ser regido por mais de uma preposição, quais sejam 
a, de, em, para:

Tendência a viver – Regência

-- Minha dúvida diz respeito ao uso da preposição de em situações como “a tendência é de”. Tenho encontrado frases ora com a preposição, ora sem, como exemplifico 
a seguir. Maria Laís Pestana, São Paulo/SP

Tem tendência à embriaguez.
Opõe-se à sua tendência de conferir o ascendente.
Observou a tendência natural das crianças em contrariar tudo.
A senhora respondeu que não tinha tendências para freira.

Contudo, quando se tem a construção tendência + verbo ser + predicativo (ou ora-
ção predicativa), a preposição pode ser omitida. Aliás, a frase fica melhor sem ela:

A tendência é melhorar.
Nossa tendência é conquistarmos o hexa.
A tendência é a queda dos preços.

--- No jornal O Estado de S. Paulo de 1º/10/02, na coluna Espaço Aberto, foi publicado o artigo “Para onde vamos”, de Rubem de Freitas Novaes. Dele extraí o excerto: 
“Descontado o exagero, é muito apropriada ao momento que vivemos.” Pergunto se a regência do verbo viver está correta. A. A. F., São Paulo/SP

Segundo os dicionários, o verbo viver é usado com a preposição em no caso de 
complemento de lugar:

 
Ele vive em São Paulo há anos.
Vive na casa do sogro.

A mesma regência acontece nas expressões “viver em paz” e “viver em família”. 
Também se usa a preposição em quanto se tem um adjunto adverbial de tempo pos-
posto ao verbo:

Nossos avós viveram em um século marcado por profundas transformações.
Vivemos/estamos vivendo numa época de muita violência.
Esse autor viveu no século das Luzes.

Por outro lado, o verbo viver dispensa qualquer preposição quando significa “pas-
sar a vida; vivenciar, experimentar, passar por; fruir, desfrutar, aproveitar (a vida)”:

Ela disse que nunca viveu certas experiências.
Vive uma vida folgada.

Os melhores momentos da minha infância foram vividos solitariamente.

Vivemos bons momentos juntos.

Assim sendo, o autor da frase poderia defender sua redação dizendo que ali o ver-
bo viver é transitivo direto (sendo o pronome “que” o objeto direto) porque ele quis 
lhe dar o sentido de “experimentar, gozar, desfrutar”: os momentos que vivemos = os 
momentos vividos, os momentos presentes.

(*) 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)
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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

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

Rua João Negrão, 280-2ºAndar
Curitiba, PR - (41) 3360-7489
http://www.editora.ufpr.br/portal/#

ANTIBULLYING
Uma nova estratégia para aprender e prevenir
Silvio Costta

O bullying é um fenômeno mundial que atinge 
todas as classes, todos os sexos e se concentra 
principalmente nas escolas. Envolve uma série de 
questões que estão arraigadas a comportamen-
tos, a culturas e à formação ética e moral. Diante 
da complexidade, surge a inevitável questão: 
o que podemos fazer para evitá-lo? Entre as 
soluções está a observação de seus praticantes 
e vítimas, com o uso constante do diálogo como 
ponto crucial.
Páginas: 40
Preço referencial: R$ 48,00

FRANS KRAJCBERG: 
a obra que não queremos ver
Renata Sant anna, Valquiria Prates

Inconformado com o que estamos fazendo com 
o planeta, Frans, um apaixonado pelo Brasil, 
transforma em arte a natureza morta. Impossível 
ficar indiferente à forma que ele encontrou para 
defendê-la! Prêmio: Altamente recomendável FNLIJ 
- Categoria informativo (2006).
Páginas: 56
Preço referencial: R$ 53,70

NÃO NASCEMOS PRONTOS!
Mario Sergio Cortella

Este livro inspirador nos desafia a aprender 
sempre, olhando o mundo e a nós mesmos sob 
uma nova perspectiva. O autor mostra que quando 
estamos insatisfeitos somos capazes de inovar, 
mudar e nos construir aos poucos, pois o grande 
desafio humano é não se satisfazer com as coisas 
como estão
Páginas: 136
Preço referencial: R$ 24,50

SOCIEDADE DA TRANSPARÊNCIA
Byung-Chul Han

Nos dias atuais não há mote que domine mais o 
discurso público do que o tema da transparên-
cia. Ele é evocado enfaticamente e conjugado 
sobretudo com o tema da liberdade de infor-
mação. A sociedade da transparência é uma 
sociedade da desconfiança (Misstrauen) e da 
suspeita (Verdacht), que se baseia no controle 
em virtude do desaparecimento da confiança. 
Páginas: 120
Preço referencial: R$ 21,00

FACTICIDADE E VALIDADE
Contribuições para uma teoria discursiva do 
direito e da democracia
Jürgen Habermas

“Mesmo nas democracias estabelecidas, as 
instituições existentes da liberdade não são mais 
incontestáveis, ainda que nelas as populações 
pareçam pressionar não por menos, mas, sim, por 
mais democracia. Eu suponho, contudo, que a 
inquietação tem uma razão ainda mais profunda, a 
suspeita de que, não é possível haver e nem pre-
servar o Estado de direito sem democracia radical.”
Páginas: 733
Preço referencial: R$129,00

O POLÍMATA
Uma história cultural de Leonardo da Vinci a 
Susan Sontag
Peter Burke

De Leonardo Da Vinci a John Dee e Comenius, de 
George Eliot a Oliver Sacks e Susan Sontag, os po-
límatas moveram as fronteiras do conhecimento de 
inúmeras maneiras. Mas a história pode ser cruel 
para estudiosos com tais interesses enciclopédi-
cos. Com muita frequência, esses indivíduos são 
lembrados apenas por uma parte de suas valiosas 
realizações.
Páginas: 512
Preço referencial: R$88,00

IMAGINAÇÃO COMO PRESENÇA
O corpo e seus afetos na experiência literária
Ligia Goncalves Diniz

Se a poesia é o escândalo da linguagem, à prosa 
de ficção cabe o encargo de fazer sentido. As 
duas disparam, porém, efeitos de presença, pelo 
potencial de ativar nossa imaginação. A imagina-
ção: essa dimensão da consciência em que se 
dão experiências sensoriais e emocionais, mesmo 
sem estímulos materiais imediatos.
Páginas: 305
Preço referencial: R$ 60,00

LENTES, PINCEIS E PÁGINAS
Discurso de mulheres
Miriam Adelman (Org), Anna Beatriz da Silveira 
Paula

Reúne trabalhos das participantes do grupo de 
pesquisa Mulheres e Produção Cultural, ligado ao 
Núcleo de Gênero da Universidade Federal do Pa-
raná. Dois recortes principais norteiam a compo-
sição do livro: um, diacrônico, resgata a memória 
das feministas do passado, e o outro, sincrônico, 
analisa produções artísticas mais recentes.
Páginas: 311
Preço referencial: R$ 50,00
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ASPECTOS DO NOVO RADICALISMO DE DIREITA
Theodor W. Adorno

"Quem não quer falar do capitalismo, deveria calar-se sobre o 
fascismo.” Essa frase de Horkheimer, extraída de um texto clás-
sico redigido durante a Segunda Guerra Mundial, ainda ressoa 
nesta análise adorniana de um novo radicalismo de direita que 
começa a emergir na Alemanha dos anos 1960.
Páginas: 104
Preço referencial: R$32,00
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