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“SuA FORçA NãO ESTá NA MILITâNcIA, 
MAS NO VIgOR pERSuASIVO dA VERdAdE 

FAcTuAL E NA INTEgRIdAdE E NO EquILíbRIO 
dA SuA OpINIãO”
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Perdemos tanto tempo de nossas 
preciosas vidas com coisinhas, 
valorizando situações ou pessoas 

que não merecem, que, se fizéssemos 
um balanço, veríamos o quanto de ho-
ras, dias e até meses, quando não anos, 
já desperdiçamos por conta de coisas, 
situações ou pessoas que achávamos 
importantes, e depois percebemos 
quão banais foram.
Para evitarmos novos desperdícios 
de tempo bom para nós, devemos 
ter sempre em mente a seguinte 
questão: “Talvez isso seja impor-
tante, mas será essencial?” Com 
essa pequena indagação, separa-
ríamos o joio do trigo e pararía-
mos de supervalorizar o que não 
merece.
Num tempo em que a busca pela 
felicidade é algo quase obrigató-
rio, parece um contrassenso andar 
na contramão disso, irritando-se 
e magoando-se por coisas im-
portantes mas não essenciais, 
também chamadas de bobagens. 
Lembrem-se: não saber controlar 
as emoções é quase tão prejudicial 
quanto não as ter.
Sêneca já nos discorreu sobre a brevida-
de da vida, trabalhando sobre a essen-
cialidade das coisas. Esse deveria ser o 
divisor de águas na vida das pessoas.
Discutimos no trânsito, valorizamos co-
mentários de pessoas fofoqueiras, nos 
irritamos com nossos familiares por pe-
quenas questões e, ti-ti-ti daqui e ti-ti-ti 
de lá, afinal queremos ter razão ou ser 
felizes? Disso depende a separação do 
que é importante para o que é essencial.
Percebem o quanto essa mudança de 

atitude pode mudar vidas? Tirar-nos de 
um patamar e jogar-nos em outro?
É claro que essa percepção só vem com o 
tempo. Normalmente trazida pelos pri-
meiros cabelos brancos, frutos de ava-
liações que deveríamos fazer constante-
mente sobre nosso histórico, seguindo 
o conselho de Sócrates: “Uma vida bem 
vivida é uma vida examinada”.
Já se perguntaram por que tanta depres-

são hoje em dia? Tirando os aspectos ge-
néticos e algumas outras situações que 
merecem tratamento medicamentoso, 
tem muita gente tomando medicamen-
tos por valorizar coisas que a levam a 
situações depressivas, com muito pou-
ca resposta à medicação, pois a questão 
principal nesses casos é mudar a pers-
pectiva, rever conceitos e tomar novos 
rumos.
Tanya Luhrmann, antropóloga da Univer-
sidade de Stanford, nos EUA, corrobora 

esse pensamento quando diz: “Damos 
muitos remédios às pessoas, tem muita 
tristeza comum sendo tratada com me-
dicação como se fosse depressão”.
Vale lembrar também que as coisas já 
foram piores. Lembrem-se de que Freud 
já foi usuário e entusiasta de cocaína, 
receitando-a, inclusive, para seus pa-
cientes com tristeza recorrente.
A serotonina, que já foi superstar anos 

atrás, sendo que todos queriam ele-
var seus níveis, já é questionada em 
função de que nem todo cérebro de-
primido tem baixa serotonina.
Antes de valorizarmos o desequilí-
brio químico, deveríamos valorizar 
a capacidade de reação das pessoas, 
desde que bem estimuladas e orien-
tadas. A programação neurolinguís-
tica mostrou-se uma excelente fer-
ramenta para esse fim.
Afora tudo isso, vem o grande vilão 
do século, o estresse, com a libe-
ração de cortisol em excesso, al-
terando a bioquímica do cérebro e 
facilitando a depressão. E aqui, re-
forçamos a questão principal deste 
artigo: para diminuir nosso estresse 
diário, basta pararmos de valorizar 
o que nos parece importante e fo-
carmos verdadeiramente no que é 

essencial.
Assim, tomando essas atitudes e nos 
orientando voltados para o essencial, 
teremos uma possibilidade muito gran-
de de dependermos menos de médicos 
e de remédios, fazendo da simplicidade 
motivo para a felicidade.

(*) 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.
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fELICIDADE

Importante ou essencial?

“Damos muitos remédios às 
pessoas, tem muita tristeza 
comum sendo tratada com 
medicação como se fosse 

depressão”, diz Tanya 
Luhrmann, antropóloga da 
Universidade de Stanford, 

nos EUA

Edmilson Fabbri

Quando fiz o curso de jornalismo, uma das máxi-
mas que aprendi foi que as reportagens deveriam 
abordar os fatos. Não estava na nossa atribuição 
fazer narrativas onde transparecesse nossas opini-
ões. Isso era reservado para os editores e editoria-
listas, ou quando nos era facultado expor opiniões, 
faziamos em artigo independente das reportagens.

Os tempos mudaram. Hoje, ao que parece, é mais 
importante opinar, introduzir conceitos próprios, do 
que relatar o acontecimento de verdade factual na 
integridade e com equilíbrio de opinião.

Os últimos anos, devido à concorrência entre as 
mídias de massa e as sociais o jornalismo informa-
tivo acabou sendo substituído pelo opinativo.

É claro que essas mudanças causaram reações 
na humanidade. Diz o jornalista e professor Carlos 
Alberto Di Franco que “a sociedade está cansada, 
exausta do clima de radicalização que tomou conta 
da agenda pública”.

Afinal, o que é mais importante o fato ou as narra-
tivas? Qual deve ser o ponto de equilíbrio para uma 
informação de qualidade?

Podemos ver, neste número, o que Di Franco co-
mentou em seu artigo.

OdAILSON ELMAR SpAdA
Editor
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CRISTO, em diversas passa-
gens do Evangelho, reiterou 
que os resultados obtidos em 

seus milagres dependiam essen-
cialmente da intensidade da fé de 
quem os solicitavam, dando–nos 
uma indicação de que, na verdade, 
devemos orar com extrema humil-
dade e confiança nas graças que 
desejamos alcançar, sem o que não 
haveria nada a resultar. A fé seria, 
então, como uma mão dupla em re-
lação, dois polos de energia caris-
mática, como é comum nos saltos 
quânticos de comunicação a distân-
cia, entre os átomos.
Da mesma forma, o Papa FRAN-
CISCO, em suas inumeráveis ho-
milias, parafraseando PASCAL em 
seus comentários sobre a fragili-
dade da existência humana, tem 

reiterado a importância da ora-
ção como forma de obtenção das 
graças que necessitamos, para 
manter nossa vida em condições 
de amorosa aceitação. Orar sem-
pre, em qualquer lugar, a toda 
hora. Assim, como nos garantem 
os psicólogos, não há que ter dú-
vidas quanto a efetividade da fé, 
um bálsamo etéreo a alimentar 
nossas dificuldades e esperanças, 
um eflúvio eficiente a compensar 
nossas fraquezas biológicas.
Se tudo na realidade é de natureza 
quântica, por se situar na dimensão 
virtual dos possíveis, a oração re-
presenta o clímax de um momento 
transcendente de apelos para todos 
aqueles que a praticam, ao colocar 
suas almas na atmosfera sublime 
das expectativas de transformação 
das deficiências que a Natureza 
lhes impõe. Assim, orar é colocar a 

alma em contato com o etéreo, algo 
que se situa além das aparências. 
Constitui o mundo onírico das es-
peranças, na constatação de que a 
vida não se resume apenas na sen-
sibilidade do corpo, mas que possui 
também outras dimensões, como 
as expectativas orgânicas da vitali-
dade física, a aura simbólica de sua 
transcendência, sua consciência 
quântica, a dimensão sutil de seus 
valores, a convivência frequente 
com o sublime, etc.
O testemunho do sagrado está en-
tre nós com a revelação que nos foi 
trazida pela tradição recorrente de 
almas iluminadas, consolidada en-
tre os místicos, bem como as graças 
constantes que nos são concedidas 
pela interseção da Imaculada Virgem 
Maria e dos inúmeros santos que vi-
vificam a nossa fé. É uma miríade de 

almas abençoadas a nos indicar que 
nossa realidade plena não é deste 
mundo. Como uma madrugada, no 
enlevo do despertar e com a mente 
completamente voltada para a pre-
sença divina, proferir uma oração 
poética é unir arte e oração:

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

Sua presença é virtual
Reluzente e muito real
Pois que me livra de todo mal
Com sua graça divinal

Este amigo é Cristo Jesus
Que morreu pregado na cruz
Para salvar a humanidade
Da tragédia de toda maldade

O salto místico da oração se dará, 
portanto, pelo contato transforma-
dor de nossas intenções com as re-
alidades divinas presentes em toda 
a ordem natural. Ora, isso se dá de 
forma espontânea, pelo alcance do 
momento quântico que consegui-
mos alcançar, uma realidade trans-
cendente presente em toda a ordem 
natural, que é cheia de significação, 
por sermos dotados de um Espírito 
que alimenta todas as nossas expe-
riências, nos capacitando a reco-
nhecer a presença de Sua graça.

(*) 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

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

ESPIRITUALIDADE

Antonio Celso Mendes (*)

O salto místico 
da oração
“Pedi, e vos será dado; procurai, e 
encontrareis; batei, e a porta se abrirá 
para vós (Mt 7: 7,11)”.
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Ahomenagem foi graças a luta 
incansável do arcebispo de 
São Paulo pela redemocrati-

zação do país e sua dedicação aos 
mais vulneráveis como inspiração 

para se buscar um país mais unido 
e igualitário. Nascido em Forquilhi-
nha, em Santa Catarina, o religioso, 
que faleceu em 2016, completaria 
100 anos no dia 14 de setembro.

Requerente da sessão, senador Flá-
vio Arns (Podemos-PR), sobrinho 
do homenageado, afirmou que dom 
Paulo foi um “agente da vida” ao tri-
lhar sua caminhada a favor do ser 

humano, da cidadania e, principal-
mente, em defesa da democracia.
“A lembrança de dom Paulo, neste 
momento crucial da vida da nação 
e do seu povo, deve servir, tem que 

servir de inspiração para a desco-
berta de caminhos de superação das 
injustiças, das divisões, das exclu-
sões, dos radicalismos, dos precon-
ceitos e das discriminações. Sem o 

Dom Paulo Evaristo Arns é lembrado 
como inspiração na defesa da democracia
De esperança em esperança. foi com esse lema que senadores e participantes lembraram o centenário de 
nascimento de dom Paulo Evaristo Arns, em sessão de homenagem no Senado, na segunda-feira (13/09).

Dom Paulo Evaristo Arns é lembrado como inspiração na defesa da democracia
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acolhimento do grito dos excluídos, 
no sentido da superação das desi-
gualdades, jamais superaremos no 
sentido de uma nação justa e aco-
lhedora para todos os seus filhos e 
filhas”, justifica o senador pela ho-
menagem feita ao cardeal.

HERZOG
Vice-Presidente do Conselho Na-
cional de Igrejas Cristãs do Brasil 
(Conic) e filha do pastor presbite-
riano Jaime Wright (1927-1999), 
Anita Sue Wright, resgatou a par-
ceria de seu pai com dom Paulo na 
década de 70, em defesa dos di-
reitos humanos, durante o regime 
militar. Ela destacou a realização, 
em 1975, do culto ecumênico em 
memória do jornalista Vladimir 
Herzog, assassinado pela ditadu-
ra. Arns, Wright e o rabino Henry 
Sobel (1944-2019) se uniram ruma 
cerimônia na Praça da Sé, em São 
Paulo, para lembrar Herzog. O 
culto, que reuniu 8 mil pessoas, se 
transformou na maior manifesta-

ção pública de repúdio à ditadura 
militar.
“O pastor presbiteriano e o carde-
al trabalhavam lado a lado, numa 
vivência ecumênica que exercitava 
a chamada Teologia das Brechas, 
aproveitando momentos oportu-
nos para fazerem a diferença na 
vida das pessoas e da sociedade. E 

foi nesse espírito ecumênico que 
o reverendo Jaime e dom Paulo se 
uniram ao rabino Henry Sobel para 
a celebração ecumênica em memó-
ria do jornalista Vladimir Herzog, 
em 1975. A Catedral e a Praça da Sé 
estavam lotadas. O povo, cercado 
por policiais fortemente armados”, 
lembrou Anita.

BRASIL: NUNCA MAIS
Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos (CDH), o senador Hum-
berto Costa (PT-PE), lembrou que 
Dom Paulo coordenou também o 
projeto ‘Brasil: Nunca Mais’, que 
resultou num livro homônimo e é 
até hoje um dos mais importantes 
registros das violações de direitos 
humanos cometidas pelo governo 
militar. O projeto também teve a 
participação de Wright e Sobel.
“O ‘Brasil: Nunca Mais’, além de 
evitar que os processos judiciais 
por crimes políticos fossem des-
truídos com o fim da era militar, 

assim como ocorreu 
em outros períodos 
da história, é uma 
rica fonte de infor-
mações sobre os 
crimes legitima-
dos pelo governo 
sangrento e pos-
sui grande impor-
tância acadêmica, 
notadamente na 
educação em di-
reitos humanos”, 
lembrou o sena-
dor.
Assim como os 
senadores Mar-
celo Castro 
(MDB-PI) e Izal-
ci Lucas (PSDB-
DF), que presi-
diu a sessão de 
h o m e n a g e m , 
o senador An-
tonio Anasta-
sia (PSD-MG) 
afirmou que 
os ensinamen-

tos de dom Paulo 
Evaristo Arns de-
vem ser resgata-

dos para inspirar lideranças 
e a população em geral na busca 
da unificação do país.
“O momento do Brasil é um mo-
mento de pacificação. Nós precisa-
mos nos inspirar nesses exemplos, 
como foi de Dom Paulo, exatamen-
te com o objetivo de superarmos 
esses conflitos, essas contradições, 
esse momento de acirramento, in-

felizmente agora ainda mais agra-
vados por essa terrível pandemia. 
Se Dom Paulo estivesse entre nós, 
tenho, sim, certeza: teria sempre 
uma palavra de equilíbrio, uma 
palavra de concórdia, uma palavra 
de pacificação e de fraternidade 
para superarmos esses momentos 
e, ao mesmo tempo, de consolo e 
acolhimento para aqueles que estão 
doentes”, afirmou o senador Anas-
tasia.

PASTORAIS
O trabalho de dom Paulo Evaris-
to Arns ao lado da irmã, a médica 
Zilda Arns (1934-2010), também 
foi lembrado pelos participantes. 
O ex-senador Pedro Simon, tam-
bém amigo do arcebispo, destacou 
sua dedicação humanitária quando 
apoiou a criação das Pastorais da 
Criança, da Pessoa Idosa, do Povo 
da Rua, Operária e de DST/Aids na 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB).
“Sua figura e de dona Zilda repre-
sentam, não tenho nenhuma dú-
vida, aquilo porque o Brasil mais 
lutou, aquilo que o Brasil mais 
desempenhou, mais desenvolveu 
na busca do seu futuro”, disse Si-
mon.
Para o padre Júlio Lancellotti, páro-
co na Paróquia São Miguel Arcanjo, 
em São Paulo, essa dedicação serve 
como “alimento” para que a luta 
pela dignidade humana e igualdade 
de direitos seja ampliada.
“Lembrar o centenário é com-

promisso, não é simplesmente 
fazer uma celebração, uma me-
mória, mas é um compromisso 
de continuarmos a luta por essas 
esperanças, a luta pelos direitos 
humanos, a luta pela dignidade 
da vida, a luta pelos pobres, pe-
los esquecidos, pelos abandona-
dos, uma luta de compromisso 
e transformação. Este momento 
que cabe a nós viver é um mo-
mento de alimentar a esperança 
sem criarmos conflitos, mas en-
frentando os conflitos que são 
postos, os conflitos que estão 
presentes”, salienta ele.

PERIFERIAS
Também nesse sentido se manifes-
taram o secretário geral da CNBB e 
bispo-auxiliar da Arquidiocese de 
São Sebastião, Dom Joel Portella 
Amado e o Arcebispo Metropolita-
no de São Paulo, Dom Odilo Pedro 
Scherer.
“Ele sonhava com as cidades sem 
ninguém abandonado nas periferias 
e pelas ruas e praças. Esperava que 
todos pudessem ter trabalho digno, 
moradia, educação e saúde. Espera-
va que o convívio urbano fosse sem 
violência e todos pudessem viver 
em paz e harmonia nessa casa co-
mum. Pois bem, nos perguntamos 
hoje se as esperanças de Dom Pau-
lo já foram realizadas ou continuam 
ainda em aberto. Lembrar o cente-
nário de Dom Paulo é para todos 
nós, certamente, momento também 
de lembrar que as suas esperanças 
são as nossas esperanças e que a 
sua luta é também a nossa luta e a 
luta de toda a sociedade brasileira”, 
reiterou Dom Odilo.
Ainda participaram da sessão es-
pecial o bispo-auxiliar da Arqui-
diocese de São Sebastião do Rio de 
Janeiro e Secretário-Geral da Con-
federação Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), Joel Portella Amado; 
o ministro provincial na Província 
Franciscana da Imaculada Concei-
ção do Brasil, frei Fidêncio Vanbo-
emmel, e o Coordenador Nacional 
Adjunto e Coordenador Internacio-
nal da Pastoral da Criança, Nelson 
Arns Neumann.

Fonte: AgênciA SenAdo e Assessoria 
de imprensa do Senador Flávio Arns

Até hoje um dos mais importantes registros das violações 

de direitos humanos cometidas pelo governo militar

Culto ecumênico em memória do jornalista Vladimir Herzog, assassinado 
pela ditadura, em 1975 teve a presença do reverendo presbiteriano Jaime 
Wright (1927-1999), cardeal dom Paulo Evaristo Arns (1921-2016) e o 
rabino Henry Sobel (1944-2019)

Dom Paulo Evaristo Arns ao lado da irmã, a médica Zilda Arns (1934-2010), 
foram notabilizados pela dedicação humanitária com a criação da pastoral 
Pastorais da Criança, da Pessoa Idosa, do Povo da Rua, Operária e de 
DST/Aids na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
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Desvios são combatidos com 
a força objetiva dos fatos 
e de uma apuração bem 
conduzida.

Carlos Alberto Di Franco

J ornalismo é a busca do essencial, sem 
adereços, adjetivos ou adornos. O jorna-
lismo transformador é substantivo. Sua

    força não está na militância, mas no vi-
gor persuasivo da verdade factual e na in-
tegridade e no equilíbrio da sua opinião. A 
credibilidade não é fruto de um momento. 
É o somatório de uma longa e transparente 
coerência. É um ativo difícil de ganhar e fá-
cil de perder.
A sociedade está cansada, exausta do clima 
de radicalização que tomou conta da agenda 
pública. Sobra opinião e falta informação. 
Os leitores estão perdidos num cipoal de 
afirmações categóricas e pouco fundamen-
tadas, declarações de “especialistas” e uma 
overdose de colunismo militante. Um deno-
minador comum marca o achismo que inva-

diu o espaço outrora destinado à informação 
qualificada: a politização.

LEITURA CORRETA
A forte presença popular – não de bader-
neiros, mas de brasileiros comuns com suas 
famílias – nas manifestações do 7 de Setem-
bro pediria uma leitura correta e manchetes 
adequadas aos fatos. Não foi o que aconte-
ceu. Dois equívocos afloraram nas chama-
das de alguns veículos. O primeiro deles foi 
simplesmente desqualificar os participantes 
de um evento pacífico como radicais e des-
considerar o que ocorreu.
Como salientou editorial do jornal Gazeta 
do Povo, também não há como ignorar que, 
além dos que foram às ruas, houve muitos 
outros que compartilharam de uma mesma 

Menos narrativas
e mais fatos
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insatisfação quanto ao futuro das 
liberdades democráticas no Bra-
sil e quanto aos excessos recentes 
cometidos pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) – excessos que, sur-
preendentemente, continuam ig-
norados ou são até aplaudidos por 
setores da imprensa e da socieda-
de, incapazes de compreender o 
apagão da liberdade de expressão 
em curso no Brasil. Os abusos des-
sa liberdade existem, mas precisam 
ser identificados corretamente e 
coibidos nas instâncias adequadas; 
o que está havendo, no entanto, é 
uma repressão generalizada, dirigi-
da indiscriminadamente contra um 
único lado do espectro ideológico, 
em que uma corte acumula funções 
de vítima, investigador e julgador, 
além de implantar um “crime de 
opinião” no País.
Protestar contra os excessos do 
STF não configura ação antidemo-
crática. Trata-se, ao contrário, de 
manifestação explícita de defesa 
da democracia. O discurso destem-
perado e fora de tom do presidente 
da República não poderia servir de 
pretexto para construir uma narra-
tiva de costas para a realidade. Bol-
sonaro, ele mesmo, se deu conta do 
tamanho do estrago e recuou.
A radicalização é tóxica. Faz mal 
às relações familiares e pesso-
ais, empurra políticos e autorida-
des para uma guerra que destrói 
pontes e compromete consensos 
mínimos para o funcionamento 
dos Poderes. E também faz gran-
des estragos na credibilidade dos 

meios de comunicação.

AMOR PELA 
VERDADE
Em tempos de ansiedade digital, a 
reinvenção do jornalismo reclama 
revisitar alguns valores essenciais: 
amor pela verdade, paixão pela li-
berdade e uma imensa capacidade 
de sonhar e de inovar. Eles resu-
mem boa parte da nossa missão e 
do fascínio do nosso ofício. Hoje, 
mais do que nunca, numa socieda-

de polarizada e intolerante, preci-
sam ser resgatados e promovidos.
A democracia reclama um jornalis-
mo vigoroso e independente. Com-
prometido com a verdade possível. 
O jornalismo de qualidade exige co-
brir os fatos. Não as nossas percep-
ções subjetivas. Analisar e explicar 
a realidade. Não as nossas prefe-
rências, as simpatias que absolvem 
ou as antipatias que condenam. 
Isso faz toda a diferença e é serviço 
à sociedade.

O grande equívoco da imprensa é 
deixar de lado a informação e as-
sumir, mesmo com a melhor das 
intenções, certa politização das 
coberturas. Os desvios não se com-
batem com o enviesamento infor-
mativo, mas com a força objetiva 
dos fatos e de uma apuração bem 
conduzida.
O jornalismo sustenta a democra-
cia não com engajamentos espú-
rios, mas com a força informativa 
da reportagem e com o farol de 

uma opinião firme, mas equilibrada 
e magnânima. A reportagem é, sem 
dúvida, o coração da mídia.
Os leitores, com razão, manifestam 
cansaço com o tom sombrio e nega-
tivo das nossas coberturas. É pos-
sível denunciar mazelas com um 
olhar propositivo. Em vez de ficar-
mos reféns do diz que diz, do blá-
blá-blá inconsistente do teatro po-
lítico, das intrigas e da espuma que 
brota nos corredores de Brasília, 
que não são rigorosamente notícia, 
mergulhemos de cabeça em pautas 
que, de fato, ajudem a construir um 
País que não pode continuar olhan-
do pelo retrovisor.
Não podemos viver de costas para a 
sociedade real. Isso não significa fi-
car refém do pensamento da maio-
ria. Mas o jornalismo, observador 
atento do cotidiano, não pode des-
conhecer e, mais do que isso, con-
frontar permanentemente o sentir 
das suas audiências.
A internet, o Facebook, o Twitter 
e todas as ferramentas que as tec-
nologias digitais despejam a cada 
momento sobre o universo das co-
municações transformaram a polí-
tica e mudaram o jornalismo. Quei-
ramos ou não. Precisamos fazer a 
autocrítica sobre o nosso modo de 
operar. Não bastam medidas palia-
tivas. É hora de dinamitar antigos 
processos e modelos mentais. A 
crise é grave. Mas a oportunidade 
pode ser imensa.

(*) cARLOS ALbERTO dI FRANcO, 
jornalista. e-mail: difranco@ise.org.br

Menos narrativas
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11 DE SETEMBRO

Vinte anos se passaram desde 
os ataques de 11 de Setem-
bro. A grande torre de um 

novo World Trade Center foi ergui-
da no Marco Zero, onde ficavam as 
Torres Gêmeas, com um memorial 
às quase 3.000 vítimas dos ataques 
que atingiram os Estados Unidos e 
o mundo.
Nova York se recuperou do choque 
dos atentados. Hoje ela tem mais 
habitantes do que em 2001 e, até a 
pandemia de covid-19, a economia 
estava crescendo.
Mas nada é como antes, como po-
deria ser? Não só nos EUA, onde 
eventos e homenagens marcam 
esse dia que nunca será esqueci-
do. Mas também em grande parte 
do Oriente Médio e no Afeganistão. 
A bandeira do Talibã está hasteada 
novamente, exatamente como há 
20 anos.
Mas, quando um ataque terroris-
ta matou recentemente cerca de 
170 afegãos e mais de uma dúzia 
de soldados americanos durante a 
operação de evacuação no aeropor-
to de Cabul, o braço local do "Esta-
do Islâmico" (EI) assumiu a autoria 
do crime.
Essa organização nem existia há 20 
anos, quando começou a "guerra ao 
terror". No entanto, suas origens 
estão intimamente relacionadas a 
esta guerra - e a como ela foi tra-
vada.
"Sabemos muito bem que a as-
censão do EI foi resultado direto 
da queda de Saddam Hussein em 
2003", afirma Bernd Greiner.

Em entrevista à DW, o historiador 
de Hamburgo explica que grande 
parte da primeira geração de com-
batentes do EI veio do antigo exér-
cito de Saddam Hussein.
"O exército foi dissolvido pelos Es-
tados Unidos. Centenas de milhares 
de jovens estavam nas ruas, sem 
nenhuma perspectiva de emprego. 
Isso é um terreno fértil para a radi-
calização", afirma.

Estiletes que 
começaram uma 
guerra
Em 2001, terroristas da Al-Qaeda 
derrubaram o World Trade Center, 
um símbolo de poder econômico, 
e atacaram o Pentágono, o centro 
do poder militar. Com o assassina-

to em massa, eles desencadearam 
um trauma nacional. E tudo usando 
apenas estiletes, com os quais trans-
formaram aviões de passageiros em 
armas, guiados por um árabe sau-
dita chamado Osama bin Laden de 
uma caverna no Afeganistão.
Uma humilhação sem precedentes 
para um país que, na época, talvez 
estivesse no auge de seu poder, que 
se sentia quase invulnerável, doze 
anos após sua vitória na "Guerra 
Fria" e o colapso da União Soviética.
Os EUA reagiram com perplexidade 
e luto - e tiveram a solidariedade de 
todo o mundo. Os americanos re-
agiram com raiva e buscaram vin-
gança - e receberam apoio.
Uma ação policial ou uma operação 
com forças especiais, como ocorre-

ria dez anos depois na eliminação 
do líder da Al Qaeda, Osama bin 
Laden, no Paquistão, estava fora de 
questão para o governo dos Estados 
Unidos.
Pela primeira vez na história da 
OTAN, foi declarado Casus foede-
ris. Em uma ação militar legitima-
da pelo Conselho de Segurança da 
ONU como um ato de autodefesa, o 
Talibã no Afeganistão foi derrubado 
em poucos meses.
Quando George W. Bush atacou o 
Iraque em 2003, já não havia mais 
tal legitimidade. Houve apenas fal-
sas alegações sobre as ligações de 
Saddam Hussein com os terroris-
tas de 11 de setembro, bem como 
mentiras sobre o ditador iraquiano 
estar produzindo armas de destrui-

ção em massa.

A "Nação 
Indispensável" 
demonstra seu 
poder
Muitos políticos americanos viram 
a oportunidade, após o 11 de Setem-
bro, de demonstrar ao mundo que 
os Estados Unidos eram a "nação 
indispensável", afirma o historia-
dor americano Stephen Wertheim 
em entrevista à DW.
"E eles demonstraram essa 'indis-
pensabilidade' tentando redesenhar 
um país e uma região.
Bernd Greiner vê outro motivo. 
"Em sua impotência e incapacidade 
diante desse tipo de ataque assi-
métrico, os EUA queriam demons-

Há 20 anos, terroristas desafiaram a maior potência mundial, os EUA. A nação ferida reagiu declarando 
“guerra ao terror”, provocando consequências inesperadas que ainda afetam o mundo.

a “Guerra ao Terror” e as 
consequências para o mundo

Matthias von Hein (*)

A primeira torre fatamente atingida e um avião se aproximando da segunda torre (Seth McCalistter/AFPI/dpa/picture alliance)
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trar ao mundo, e especialmente ao 
mundo árabe: qualquer um que me-
xer conosco no futuro, perderá seu 
direito de existir".
Para o historiador, esse foi "basica-
mente um ato simbólico, tanto no 
Afeganistão quanto no Iraque".
Corroborando a hipótese de Greiner, 
apenas algumas semanas após o 11 
de Setembro, a Casa Branca encar-
regou o Pentágono de desenvolver 
cenários para uma guerra contra o 
Iraque. E em seu livro, Bush at War, 
Bob Woodward relatou que o então 
secretário de Defesa dos EUA, Do-
nald Rumsfeld, estava preocupado 
por não ter alvos suficientes para 
armas de alta tecnologia dos EUA 
no Afeganistão.
"Não queremos parecer que esta-
mos martelando na areia", disse 
Rumsfeld. "Precisamos de algo para 
atacar. Mas não há tanta Al Qaeda 
para atacar".
Essa atitude era generalizada em 
outras partes do establishment 
político. Quando, por exemplo, o 
ex-secretário de Estado americano 
Henry Kissinger foi questionado 
por Michael Gerson, redator de dis-
cursos de George W. Bush, por que 
apoiava a guerra do Iraque, a res-
posta recebida foi: "Porque o Afega-
nistão não foi o suficiente".
Os opositores radicais dos EUA no 
mundo muçulmano queriam humi-
lhar os Estados Unidos, "portanto, 
devemos humilhá-los".
Para o historiador Stephen Wer-
theim, o Iraque representou mais 
um palco para demonstrar força do 
que uma reação a uma ameaça.

Quase 1 milhão de 
vítimas da guerra
A "guerra ao terror" proclamada 
pelo presidente George W. Bush 
tornou-se uma guerra sem fron-
teiras. Uma guerra "que não é de-
finida com precisão, nem temporal 
nem geograficamente. É travada 
globalmente", como explica Johan-
nes Thimm, da Fundação de Ciência 
e Política de Berlim (SWP, na sigla 
em alemão).
O projeto Cost of War, da Brown 
University, apontou recentemen-
te que os Estados Unidos aplicam 
iniciativas antiterrorismo em 85 
países.
A equipe, que consiste em mais de 
50 pesquisadores, juristas e ativis-
tas de direitos humanos, levantou 
vários números assustadores. Na 
"guerra ao terror", quase 930.000 
pessoas foram mortas diretamente 
em combate - quase 400.000 delas 

eram civis.
Os números lançam uma luz dife-
rente sobre as palavras do general 
americano Stanley A. McCrystal 
em seu discurso de posse como 
comandante da Força Internacional 
de Apoio à Segurança (ISAF, na si-
gla em inglês) no Afeganistão, em 
2009.
"Eu acredito que a percepção públi-
ca de civis mortos é um dos inimi-
gos mais perigosos que enfrenta-
mos", disse na época.
Como consequência disso, a face 
mais sinistra da guerra foi ampla-
mente escondida.
O público mundial reagiu com cho-
que quando a plataforma Wikileaks 
revelou, em 2010, a verdadeira face 
das guerras no Iraque e no Afega-
nistão, com a divulgação do vídeo 
"Assassinato Colateral", evidências 
muito drásticas do assassinato de 
civis em Bagdá.

Perda de reputação
A reputação dos EUA já estava aba-
lada. Não era a primeira vez que os 
líderes do país rasgavam a lei em 
sua guerra. Em uma entrevista à 
DW, o especialista do SWP Johan-
nes Thimm lembra da reintrodução 
oficial da tortura.
"Porque a tortura era, na verdade, 
uma violação completa da lei. Há 
também uma razão pela qual não 
é chamada de tortura, mas sim de 
‘técnicas aprimoradas de interroga-
tório'. Porque a tortura é simples-
mente inequivocamente proibida 
pelo direito internacional”.
Houve, ainda, a detenção de suspei-
tos por décadas em áreas comple-
tamente à margem da lei, como a 
base naval dos EUA em Guantána-
mo. E, acima de tudo, a morte de 
suspeitos de terrorismo em ataques 
de drones: o Bureau Of Investiga-
tive Journalism contabilizou pelo 
menos 14.000 ataques com drones. 

Estima-se que entre 9.000 e 17.000 
pessoas morreram, incluindo 2.000 
civis e centenas de crianças.
"Mesmo que isso não possa ser 
provado empiricamente, minha 
impressão é que os assassinatos di-
rigidos por drones provavelmente 
produziram mais jihadistas no Afe-
ganistão do que mataram", avalia 
Johannes Thimm.
Não apenas no Afeganistão. O cien-
tista político Julian Junk, da Funda-
ção Hessian para Pesquisa em Paz 
e Conflitos (HSFK, na sigla em ale-
mão), afirmou à DW que "podemos 
afirmar que os métodos extrajudi-
ciais da 'guerra ao terror' tiveram 
um efeito mobilizador sobre os 
grupos salafistas e jihadistas”.

Um erro de oito 
trilhões de 
dólares?
De acordo com o Cost of War, os 20 
anos da "guerra ao terror" custa-
ram apenas aos Estados Unidos a 
soma inimaginável de oito trilhões 
de dólares. Com esse valor, é possí-
vel facilmente pagar pelo programa 
de infraestrutura de Joe Biden vá-
rias vezes.
É por isso que o especialista norte-
americano Bernd Greiner chega à 
conclusão de que, mesmo descon-
siderando as consequências para o 
resto do mundo: "Os EUA causaram 
imensos danos para si com essas 
despesas insanas nas guerras no 
Iraque e no Afeganistão".
"Portanto, há tantos outros esfor-
ços dignos para os quais os Estados 
Unidos poderiam ter direcionado 
seus vastos recursos", lamenta o 
historiador americano Stephen 
Wertheim, "em vez de reagir des-
trutivamente aos ataques de 11 de 
Setembro”.

(*) MATTHIAS VON HEIN, para deutsche 
Welle – dW (https://p.dw.com/p/408Q8)

11 DE SETEMBRO

Estátua de Saddam Hussein é derrubada em Bagdá. Ditador não estava 
envolvido no 11 de Setembro, mas foi escolhido como alvo da “guerra ao 
terror” (AP Foto)

George W. Bush declarou o fim da guerra do Iraque, em maio de 2003 
(S.Jeffe/APF/Getty Images)

A cidade síria de Mossul em junho de 2018, um ano após ser libertada das 
mãos do EI (DW/S.Petersmann)

Ex-secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, ficou apreensivo com 
operação no Afeganistão (Stephen Jeffe/APF/Getty Images)

Ataques com drones americanos já mataram vários civis (picture alliance/
dpa/EPA/Lt.Col.Leslie Pratt)
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EDUCAÇÃO

Em 19 de setembro de 2021, o 
recifense Paulo Freire com-
pletaria 100 anos. Segun-

do estudiosos ouvidos pelo G1, as 
ideias do educador continuam re-
presentando um norte para escolas 
e universidades que veem a sala de 
aula como mecanismo de transfor-
mação social.
"Por vivermos tempos repressivos, o 
legado dele volta ainda com mais for-
ça", afirma Walkyria Monte Mór, pro-
fessora da Universidade de São Paulo 
(USP) e membro do Projeto Nacional 
de Letramentos: Linguagem, Cultura, 
Educação e Tecnologia.

Educador Paulo 
Freire faria cem anos 
neste domingo
Desde 2012, Freire passou a ser 
considerado por lei o "Patrono da 
Educação Brasileira". Seu trabalho 
é reconhecido mundialmente: ele 
tem títulos em 41 instituições de 
ensino, como nas universidades de 
Harvard, Cambridge e Oxford.
Em livros como "Pedagogia do Opri-
mido", o mais famoso deles, o autor 
defende o papel primordial da edu-
cação no processo de conscientizar 
o povo e levá-lo ao senso crítico.
Abaixo, veja em que aspectos o le-
gado de Paulo Freire ainda pode ser 
considerado atual, na visão de três 
professores que estudam sua obra:

1- Importância de 
compreender a 
realidade do aluno
Freire defendia a teoria chamada 
"pedagogia do afeto", explica Kle-
ber Silva, professor da Universida-
de de Brasília (UnB).
"Ele dizia que o professor deveria 

ser sensível à história de vida dos 
alunos, resgatando seus sofrimen-
tos, mazelas e cicatrizes. A partir 
dessa vivência, o conhecimento se-
ria construído."
Na prática, isso ocorreria por meio 
do diálogo aberto, com empatia e 
constantes trocas de conhecimento.
Pensando em um contexto atual: para 
uma aprendizagem efetiva, um pro-
fessor que recebe os alunos nas sa-
las de aula, após mais de um ano de 
escolas fechadas, não deve se atentar 
somente ao cumprimento de currí-
culos. Precisa praticar a afetividade e 
"abrir a porta" para a conversa.
Dessa forma, para Freire, o estu-
dante entenderá que também pode 
contribuir com o desenvolvimento 
de todos, descobrirá mais sobre sua 
identidade e ficará mais interessa-
do e criativo.

2- Alfabetização de 
adultos
Nas décadas de 1950 e 1960, Freire 
dedicou-se à educação de adultos 
em áreas proletárias (urbanas e ru-
rais) de Pernambuco.
Pelo método de alfabetização que 
até hoje leva seu nome (e que foi 
colocado em prática pela primeira 
vez em Angicos, no Rio Grande do 
Norte, em 1962), as aulas partem 
de elementos do cotidiano dos alu-
nos analfabetos.
Em vez de tomar como base "frases 
feitas" de apostilas, como "o bebê 
babou", o educador baseia-se no 
vocabulário que faz parte do dia a 
dia do trabalhador: "cana", "enxa-
da", "terra" e "colheita", no caso de 
uma turma de agricultores.
"É tudo feito a partir do contexto-
realidade dos alunos. O método fô-
nico, por exemplo, defendido pelo 
governo atualmente, foca o pro-

cesso de alfabetização nos sons, a 
partir de frases distantes da reali-
dade das crianças. Freire defende o 
contrário: que as aulas trabalhem a 
partir do contexto dos alunos", diz 
a professora da USP.

3- Formação de 
cidadãos críticos
Monte Mór, docente da USP, afirma 
que, pelos ensinamentos de Paulo 
Freire, "o aluno percebe que tudo 
o que aprende é fruto do olhar de 
certas pessoas."
"Os estudantes precisam ter essa 
consciência sobre ponto de vis-
ta, para aprenderem a ter outras 
perspectivas de um mesmo fato e 
chegarem ao desenvolvimento do 
senso crítico", explica.
Esse aspecto da obra freireana é o 
que gera tanta resistência de cer-
tos grupos ideológicos, segundo a 
professora. O ex-ministro Abraham 
Weintraub, por exemplo, chegou a 
dizer que o pedagogo "representa o 
fracasso total e absoluto" dos índi-
ces de educação no Brasil.

"Paulo Freire foi um revolucionário 
que tentou mostrar as mazelas so-
ciais. Quanto mais tivermos seres 
pensantes, menos isso é interes-
sante para quem está no poder", 
afirma Rosana Nunes, pesquisadora 
da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp).
"A partir do momento em que temos 
alunos problematizadores, que não 
aceitam de imediato o que é ensina-
do, teremos menos pessoas aliena-
das. Isso nem sempre é interessante 
para a política brasileira", diz.

4- Combate às fake 
news
Freire pregava que a educação de-
veria ser um processo bilateral, 
em que o professor também "é um 
aluno". É um combate à ideia da 
educação tradicional, em que o do-
cente ensina, e o os estudantes são 
"receptáculos vazios" que apenas 
escutam o que é dito.
"Um aluno com consciência freire-
ana lê um texto e reage; não aceita 
fake news, porque tem senso críti-

co. Vai captar o que é dito [em uma 
mensagem falsa] e ver o que está 
por trás disso, com que interesse 
foi produzido, em qual contexto", 
exemplifica Silva, da UnB.

5- Respeito às 
diferenças
Walkyria Monte Mór expõe que a 
pedagogia de Paulo Freire "ajuda a 
construir a identidade das pessoas".
"Elas entendem que existiu um 
projeto [na educação tradicional] 
de instituir o que é certo e o que é 
errado. Passam a perceber que há 
outras formas e ideias que não po-
dem ser consideradas inferiores."
Um exemplo apresentado por Mon-
te Mór é o ensino da gramática nor-
mativa. Dependendo de como a aula 
for ministrada, o estudante pode en-
tender que determinados modos de 
falar e escrever são menos respeitá-
veis do que aqueles que obedecem à 
norma padrão da língua.
"Quando a gente entende que exis-
tem diferenças culturais e subjeti-
vas, começa a formar jovens mais 
tolerantes", diz a professora.

6- Empoderamento 
dos mais pobres
Quando Freire escreve que a educa-
ção é para todos, "refere-se aos que 
estão à margem da sociedade", ex-
plica Silva, da UnB. "São os indíge-
nas, os surdos, os pobres, os negros. 
É dar oportunidade e empoderar es-
sas pessoas por meio da educação."
Segundo Walkyria Monte Mor, a 
política de cotas em universidades, 
por exemplo, é um movimento frei-
reano.
"Aos poucos, estamos nos abrindo 
para esse processo de mudança."

(*) LuIZA TENENTE, para o g1

100 ANOS DE PAULO FREIRE

Veja 6 ensinamentos do 
educador que ainda são atuais
Conhecido desde 2012 como “Patrono da Educação Brasileira”, freire atuou principalmente na educação 
de adultos em áreas proletárias de Pernambuco. Veja aspectos de seu legado que ainda podem ser aplicados 
nas escolas e universidades, segundo estudiosos.

Luiza Tenente (*)

O educador e filósofo Paulo Freire posa para foto durante entrevista 
concedida para o Grupo Estado em SP, em 1993. — Foto: Clovis Cranchi/
Estadão Conteúdo/Arquivo
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Quando se trata de saber se diante dos nomes de cidades, estados e países 
se usa a ou à, fica valendo o mesmo princípio da determinação (V. Não Tropece 
ca Língua 150), qual seja: se o nome é feminino e pode ser precedido pelo artigo 
definido a, existe a possibilidade do uso do a craseado.

Cidades

Como regra, não se usa o acento indicativo de crase diante dos nomes de ci-
dades, porque eles repelem o artigo definido, como se pode observar: Salvador 
é uma festa. Venho de Florianópolis. Ele mora em Curitiba. Estivemos em Vitória. 
Assim sendo, nada de crase:

Bem-vindos a Salvador.
Vamos a Blumenau.
Refiro-me a Imperatriz/MA.

Somente quando modificados por algum elemento restritivo ou qualificativo é 
que os nomes de cidade podem receber o artigo feminino e portanto a crase. São 
casos raros:

Bem-vindos à Florianópolis das 42 praias.
Fomos à bela Blumenau.
Refiro-me à Brasília dos excluídos, e não dos políticos endinheirados.

Estados

Em princípio, só dois estados brasileiros admitem a crase: a bahia e a paraíba. As 
demais unidades da Federação ou são nomes masculinos (o Amapá, o Acre, o Amazo-
nas, o Ceará, o Espírito Santo, o Maranhão, o Mato Grosso do Sul, o Pará, o Paraná, o 
Piauí, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, o Tocantins) ou não 
são determinados por artigo (Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, 
Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Roraima, Sergipe). Sendo assim:

Bem-vindos à Bahia.
Vamos à Paraíba e a Santa Catarina.
Esse patrimônio incalculável pertence a Goiás.
Refiro-me ao Rio Grande do Sul e ao Pará.

Quanto a Mato Grosso, embora originalmente o artigo seja dispensável, há uma 
hesitação: quando não acompanhada da palavra “estado”, é comum (provavel-
mente por analogia com o Mato Grosso do Sul) a construção “o Mato Grosso, do 
Mato Grosso, no Mato Grosso”. Mas sempre se dirá “o Estado de Mato Grosso” – é 
a forma oficial.

Países

A presença da crase diante de um nome de país depende de ser esse nome de-
terminado ou não pelo artigo feminino A. Entre os países que levam artigo – e que 
constituem a maioria – alguns são masculinos (o Canadá, os Estados Unidos, o 
Japão, o Chile), outros femininos (a Rússia, a Venezuela, a Índia). Existem países 
que rejeitam o artigo, como Portugal, Israel, Angola, Moçambique, São Salvador, 
Liechtenstein. E há nomes que se usam tanto com o artigo quanto sem ele, prin-
cipalmente quando regidos de preposição – os brasileiros preferem com o artigo; 
os portugueses, sem ele: na França/em França; da Itália/de Itália; na Espanha/em 
Espanha; da Inglaterra/de Inglaterra. O mesmo vale para o continente: da Europa/
de Europa. Portanto, escrevemos:

Bem-vindos à Argentina.
Quanto à Europa, refiro-me à França, à Áustria e à Alemanha.
O presidente chegou à Inglaterra por volta do meio-dia, mas não foi a Londres.
Enviamos saudações à Colômbia.

(*) 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)

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

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

Sua Biblioteca

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/

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

EducAçãO EM pAuTA
Fomentando novos olhares
Amaro França, Luiz Schettini Filho

O livro apresenta diálogos e reflexões comparti-
lhadas por dois grandes amigos e especialistas 
sobre o papel da educação, a formação docente, a 
pedagogia da convivência, os desafios e as pers-
pectivas do uso das novas tecnologias digitais, da 
comunicação e da informação, as novas aprendi-
zagens quanto à forma e ao conteúdo, bem como 
sobre os fatores que contribuem para o alcance do 
sucesso educacional e de vida.
páginas: 80
Valor estimado: R$ 23,50

ENcONTRAR-SE cONSIgO MESMO
passos para uma transformação positiva
Joaquin campos Herrero

Este livro nasceu de experiências práticas do 
autor, desenvolvidas em salas de aula e em pales-
tras e um público bem diversificado. Procura ser 
uma ajuda para o autoconhecimento e o desenvol-
vimento próprio, visando o autogerenciamento da 
vida. O autor propõe uma revisão do processo de 
formação da personalidade do leitor, com todas as 
suas nuanças, a fim de restabelecer o equilíbrio 
interior e psicológico.
páginas: 160
Valor estimado: R$ 23,80

A cARTA, O AbISMO, O bEIJO
Os ambientes de imagens entre o artístico e o 
mediático
Norval baitello Junior

Este é um livro escrito para as imagens e seus 
mistérios. Sobretudo as imagens que habitam os 
ambientes contemporâneos de trânsito entre o me-
diático e o artístico, mas também aquelas imagens 
endógenas, que habitam as obscuras entranhas 
do sonho. “Objetos artístico-mediáticos”, esse foi o 
filtro para o presente livro. E são os ambientes me-
diáticos que fornecem os parâmetros para nossos 
olhares, educam e moldam nossa mirada.
páginas: 136
Valor estimado: R$ 45,00

dIScuRSO SObRE O FIM dA METAFíSIcA
urbano Zilles

O conhecimento humano não começou com o 
conhecimento científico moderno, nem se limita a 
ele. Nesta obra, o autor expõe e analisa as princi-
pais críticas recentes à metafísica, mostrando que 
elas nada mais são do que um tipo de metafísica. 
A ciência moderna define seu objeto de maneira 
precisa, sem negar a realidade metafísica. Esta, 
bem como a arte, a religião e o mito, move-se no 
mundo do impreciso.
páginas: 144
Valor estimado: R$ 31,00

A HIdRA E OS pâNTANOS
Mocambos, quilombos e comunidades de 
fugitivos no brasil (Séculos XVII-XIX)
Flávio dos Santos gomes

Na história da resistência escrava nas Américas, 
o Brasil tem o maior número de povoamentos de 
escravos fugitivos, conhecidos como quilombos 
ou mocambos. Nenhuma outra área escravista 
teve tantos. Este livro, além da participação dos 
africanos, esclarece os contatos e o papel dos in-
dígenas e dos quilombolas, tanto nas relações de 
aliança e assistência mútua como nas de guerra.
páginas: 464
Valor estimado R$ 94,00

VENTRES LIVRES?
gênero, maternidade e legislação
Maria Helena p. T. Machado (Org.), Luciana da 
cruz brito (Org.), Iamara da Silva Viana (Org.), 
Flávio dos Santos gomes (Org.)

O objetivo de Ventres livres? Gênero, maternidade 
e legislação é explorar, pela perspectiva do gênero, 
da raça e da liberdade, aspectos múltiplos e 
complexos da escravidão de mulheres no processo 
de emancipação, tanto no Brasil como em outras 
sociedades escravistas atlânticas, centrando espe-
cialmente nossa problemática em questões vincu-
ladas às violências da escravidão e às resistências 
apresentadas por essas mulheres.
páginas: 592
Valor estimado: R$ 89,00

gESTãO INTEgRAL
Marcelo Lopes cardoso

Há uma enorme lacuna cognitiva, emocional e 
ética para que os líderes, equipes e organiza-
ções prosperem diante da complexidade que 
encaramos no século 21. Nesse desafio, muitas 
teorias e técnicas inovadoras têm aparecido como 
importantes pistas, tanto na Administração de 
Empresas como também na Filosofia, Sociologia, 
Neurociência, Psicologia e em outras áreas. 
páginas: 192
Valor estimado: R$ 45,00

OS VIKINgS
Narrativas da violência na Idade Média
Leandro duarte Rust

Percorrendo as narrativas latinas a respeito do 
contato com os vikings ao longo do século IX, 
estas páginas miram questões historicamente 
abrangentes: por que a violência, sobre a qual 
paira a suspeita de ser errática e ocorrer como 
força cega, surge e ressurge como resultado de 
uma lógica específica? Concretamente, o que era 
essa lógica? 
páginas: 272
Valor estimado: R$ 69,00
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Vozes do Paraná 11 
retratos de Paranaenses

PERfIS BIOgRÁfICOS DE 15 PERSONAgENS QUE fIZERAM E 
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cuRE SEu cORpO
As causas mentais dos males físicos e o modo metafísico 
de combatê-lo
Louise L. Hay

Seu objetivo é de despertar em cada um a consciência de que 
tem poder sobre seu corpo e sua saúde, participando ativamen-
te do processo de cura.
Primeiro livro de Louise Hay, Cure seu corpo é um guia claro 
e objetivo sobre os padrões psicológicos e emocionais que 
despertam em nosso corpo respostas negativas, como dor e 
doenças. 
páginas: 112
Valor estimado: R$ 35,11
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