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Seu microcosmo é o seu entorno. 
Como essas pessoas se lembrarão de 
você? Como um (a) mãe/pai consciente 
e atento? Como um cônjuge parceiro na 
caminhada? Como um amigo 
ou colega de trabalho pronto 
para ajudar, seja por ação ou 
conselho?

Passar por esta vida deixan-
do uma marca indelével no co-
ração daqueles que conviveram 
com você, e não apenas fazen-
do sombra por estar ocupando 
espaço. Sim, isso mesmo. Tem 
pessoas que passam a vida 
apenas ocupando espaço. Não 
acrescentam nada a si próprio e aos ou-
tros nesta maravilhosa experiência hu-
mana. Sequer se preocupam com o que 
vieram fazer. Comem, bebem, dormem 
e respiram. Fazem o mínimo necessário 
para manterem-se vivos, e acham que 

isso já é o bastante, ou seja, só ocupam 
espaço.

Dentro da experiência vivida nestes 
2 anos de pandemia, onde o medo e a 

preocupação imperaram pelas incerte-
zas. Onde vimos pessoas caras ao nosso 
sentimento partirem nos braços de um 
vírus, cruelmente. Se dado a esse fato, 
pelo menos fizermos uma reflexão sobre 
a vida e o viver, então, pelo menos, apro-

veitamos a experiência da dor para haver 
um crescimento. Parafraseando Buda, “A 
dor é um dos veículos da consciência”, o 
outro é o amor, mas, parece haver prefe-

rência pelo primeiro.
Se o fato de termos ficado 

reclusos em nossas casas, ór-
fãos de amigos e familiares, 
não foi suficiente para uma re-
flexão mais profunda no tocan-
te no que podemos ser melho-
res para com o planeta e com 
o nosso entorno, então haja 
vírus, terremoto, tsunami, vul-
cão, secas, etc, etc... para tocar 
nossa consciência. Não apenas 

ocupemos espaço e façamos sombra, 
façamos, sim, a diferença. 

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

fELICIDADE
Edmilson Fabbri

O Dia do Professor foi lembrado, este mês, mais 
pelo sacrifício a que foram obrigados a suportar com 
a luta contra a Covid-19. Quase a totalidade não do-
minava as técnicas de produção, formação e acom-
panhamento de aulas de forma a atrair os alunos aos 
novos métodos de ensino.

A pandemia não trouxe só dificuldades técnicas, 
exigiu da escola o isolamento, a suspensão das au-
las, a reclamação dos pais de alunos e muito mais...

No Dia do Professor, pelo menos, um pouco de gra-
tidão foi manifestado aos mestres. Isso é suficiente?

Que tal pressionarmos os políticos a melhorar os 
ganhos dos mestres, em vez que reajustarem des-
medidamente os seus próprios salários?

Apesar de tudo, ainda conseguimos ver resultados 
como os que Vinícius De Andrade, fundador do pro-
grama Vozes da Educação, coletou e estão no núme-
ro deste mês. Ele afirma que “sem a valorização que 
merecem, ‘tias’ e professores mudam para sempre a 
vida de alunos Brasil afora. Sem os docentes, muitos 
jamais aprenderiam a ler e não teriam informações 
para sonhar com um futuro mais justo.”

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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“DIA DO PROfESSOR”

É preciso tristeza para saber o 
que é felicidade, o barulho para 
apreciar o silêncio, a guer-
ra para haver a paz, a doença 

para festejarmos a saúde, a inércia 
para brindarmos a dança, a carranca 
para iluminarmos o sorriso, a inépcia 
para exaltarmos a inteligência, a dor 

para elevação do amor, e, principal-
mente, a ausência para valorizarmos 
a presença.

Baseado nesta última observação o 
que você tem feito para não ser ape-
nas um número estatístico entre os 6 
bilhões de habitantes neste planeti-
nha chamado Terra? E não precisa ser 

nada notável, feitos grandiosos propa-
gados aos 4 ventos. Não. Nem é por 
este aspecto esse questionamento. O 
que você tem feito como ser humano 
em prol da humanidade, no sentido 
de tornar o seu microcosmo melhor? 
Como microcosmo me refiro ao final 
desta cadeia:

Sobre a Vida 
e o Viver
A vida simplesmente perderia o sentido 
sem a presença dos opostos.
Se não vejamos:

“Dentro da experiência vivida nestes 
dois anos de pandemia, onde o medo 
e a preocupação imperaram pelas 
incertezas... Se pelo menos fizermos 
uma reflexão sobre a vida e o viver, 
pelo menos, aproveitamos a experiência 
da dor para haver um crescimento.”

Planeta –> Continente –> País –> Estado –> Cidade –> Bairro –> Casa, trabalho e amigos
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Segundo pesquisas cosmo-
lógicas, a natureza mais 
íntima do Universo é cons-
tituída pela vibração per-

manente de uma energia oscilatória 
que não se extingue, permanecen-
do constante em seu equilíbrio de 
soma zero. Ora, se isto ocorre no 
mundo microfísico, por desdobra-
mento de um processo quântico 
criativo, o mesmo se sucede no 
mundo macro, cuja dissolução de 
seus corpos, pela entropia, não sig-
nifica sua extinção, pois retornam 
ao mundo atômico acrescidos da 
memória de suas existências.

Ainda mais, há que se destacar 
que nosso corpo envolve diversas 
dimensões, sendo a mais notável a 
diferença entre corpo físico e corpo 
subtil. No aspecto físico, nosso cor-
po é composto por átomos e células 
e participa da mesma realidade do 
mundo microcósmico. Nosso corpo 
físico é o repositório da vida envol-
vendo, portanto, também um cor-
po vital, de dimensão psíquica, que 
inclui nossos cinco sentidos, nossa 
mente, as vivências arquetípicas, 

as experiências espirituais e suas 
dimensões supersensíveis.

O corpo humano subtil tem sua 
origem no coração do Universo e, 
por isso, participa do jogo eterno de 
suas oscilações, sem nunca perder a 
sua vitalidade transcendente. Dessa 
forma, ao se transformar em corpo 
vivo, sua energia constitui a circu-
lação do húmus vital, nosso sangue 
que precisa estar presente em todas 

as células de nosso organismo.
Diante disso, convém ressaltar 

que suas mortes são aparentes, 
pois ao retornar para suas formas 
microfísicas, nossos corpos perma-
necem em sua origem molecular, 
pulsando em seus átomos, e como 
sede do querer, não perde os valo-
res que reconheceu e praticou. Para 
confirmar, o mundo das micropar-
tículas não é indiferente a uma 

sensibilidade espiritual, pois como 
demonstram os cientistas, impera 
entre eles uma consciência quânti-
ca, de mútuo relacionamento.

Resumindo, no corpo vital sua 
energia se expressa em aura osci-
lante revelando nossa disposição 
de viver, e nossos cinco sentidos: 
visão, tato, olfato, paladar, audição, 
colocam nosso corpo em conta-
to com o mundo exterior; ideias e 

conceitos abstratos ultrapassam o 
tempo e o espaço; arquétipos jun-
guianos confirmam nossos valores 
(liberdade, beleza, justiça, amor, 
etc); a mística espiritual, nos colo-
ca de encontro com as origens divi-
nas do transcendente e, finalmente, 
a revelação no mundo da fé concre-
tiza nossas certezas na dimensão 
eterna da vida.

Como fonte dos sentimentos, 
nosso coração, habitat de nossa von-
tade, é a sede de nossas experiências 
amorosas, caracterizando sermos 
reflexo físico de uma realidade que 
é essencial no Universo, a disponibi-
lidade gratuita para servir e querer 
bem a todos nossos semelhantes. 
Ora, isto só se torna claro para nós se 
pudermos captar, pelo Espírito que 
habita em nosso interior, a ilumina-
ção necessária para percebê-los.

(*) 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 “In-
trodução ao Universo dos Símbolos”. E-mail: 
antcmendes@gmail.com; Site: www.folosofia-
paratodos.com.br

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

ESPIRITUALIDADE
Antonio Celso Mendes (*)

A espiritualidade em nosso corpo
“O corpo humano subtil tem sua origem no coração do Universo e, por isso, participa do jogo eterno de suas oscilações, 
sem nunca perder a sua vitalidade transcendente.”
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PóS-MODERNISMO E éTICA

A  legalização do aborto no 
Brasil solucionaria, de 
uma vez para sempre, esta 
questão, de modo que nin-

guém mais deveria ter nada a dizer 
contra tal dispositivo legal? O abor-
to é uma questão aberta e nunca 
resolvida, mesmo nos países que o 
tornaram legal. Não é a legalização 
que torna bom um ato.

A lei deve proteger e promover 
o que é bom. O aborto é coisa boa 
e deveria ser promovido como um 
direito humano? A questão poderia 
ser vista a partir de diversos ân-
gulos: o da mulher gestante, o dos 
costumes da sociedade, o das políti-
cas de governo e, não nos esqueça-
mos, do lado do feto, ou da criança 
a ser abortada, que é a parte mais 
interessada. Há argumentos para 
todos os modos de ver. Quais deles 
devem contar mais?

Com frequência, argumenta-se 
a favor do aborto e se esquece de 
olhar – ou se faz questão de não 
ver – o lado do abortado. De fato, 
é ele o maior interessado, porque 
está em jogo a sua vida, sem ter 
ele culpa e sem poder se defender. 
Procura-se justificar o injustificá-
vel, afirmando que é um montinho 
de células, que ainda não tem vida 
humana, que não é um ser humano 
“viável” (o que é isso?). É certo que 
o início da vida humana envolve 
uma discussão filosófica e científi-
ca infindável. Da ciência também? 
Será que a ciência tem dúvidas de 
que o feto, desde que se iniciou a 
sua formação, está vivo, dotado de 
vida humana, e não de qualquer 
forma de vida ainda indefinível?

A mulher gestante merece toda 
consideração e atenção, e isso é de-
ver dos adultos e dos poderes pú-
blicos. Vale argumentar que ela é 

dona de seu corpo e faz o que quer? 
O filho que ela gera não é parte do 
seu corpo, embora dependa inteira-
mente do corpo da mãe. Este filho, 
embora ainda esteja em gestação, 
é um outro ser humano e merece 
respeito e proteção, não apenas 
da mãe e do pai, mas também da 
sociedade. O direito de decidir so-
bre a vida dos outros não parece 
um argumento bom, neste caso. 
A ciência e a Medicina cercam-se 
de conselhos de ética em pesqui-
sa para discernir sobre interven-
ções extraordinárias no corpo de 
uma pessoa. Abortar um filho em 
formação, fazendo-o perder a sua 
vida, não poderia ser considerado 
um ato corriqueiro, que não inte-
ressa a mais ninguém, a não ser à 
própria mulher gestante.

Mas quem fala é homem e pa-
dre e, portanto, não pode estar fa-
lando sobre isso porque o Estado é 
laico e a religião não deve se meter 
neste assunto... Quantas vezes le-
mos e ouvimos esse disparate! Mas 
vamos lá. Até agora, o padre não fa-
lou em religião, nem suas reflexões 
foram de base religiosa. E, mesmo 
que fossem, seja-me permitido lem-
brar que o Estado laico reconhece 
a cidadania e assegura a liberdade 
de opinião também aos religiosos, 
ainda que se manifestem a partir 
de suas convicções religiosas. Ou 
não é assim? A laicidade do Estado, 
acaso, significa imposição de um 
pensamento único e oficial?

A questão do aborto, acima de 
tudo, é humana e envolve o modo 
como interpretamos o ser humano, 
sua vida e convivência. Daí decor-
rem questões do mais alto significa-
do ético – válidas não apenas para 
os religiosos, mas para todos os 
humanos. É o caso de perguntar se 

a honestidade e a desaprovação do 
roubo e da injustiça contra o próxi-
mo valem somente para as pessoas 
religiosas. E o respeito à dignidade 
da pessoa humana e seus direitos, 
bem como a execração da violência 
voluntária contra o próximo seriam 
princípios válidos apenas para as 
pessoas religiosas? Certo que não, 
porque, do contrário, deveríamos 
concluir que as pessoas sem fé e 
sem religião estão liberadas para 
a prática de toda sorte de violência 
contra os direitos humanos.

E seria diferente em relação ao 
aborto? Somente pessoas religiosas 
seriam contrárias a ele, posicionan-
do-se com firmeza pelo respeito 
à vida humana, mesmo ainda não 

nascida?
Com certeza, a luta contra o 

aborto procurado não é só dos re-
ligiosos. O argumento da laicidade 
do Estado, invocado com frequên-
cia para calar quem é contrário ao 
aborto, é falacioso e não respeita o 
princípio constitucional da liberda-
de de convicção e de livre manifes-
tação do pensamento.

Ninguém espere que, um dia, 
a Igreja Católica se posicionará 
de maneira favorável ao aborto. 
Ela estará do lado dos vencedores 
ou dos perdedores neste debate? 
Perdedores, acima de tudo, são os 
bebês abortados e suas mães. E a 
Igreja Católica está do lado deles e 
delas.

A História cobrará o seu pre-
ço pelas nossas decisões, e os que 
hoje acusam a Igreja Católica por 
sua posição contrária ao aborto po-
derão ser os primeiros a culpá-la, 
no futuro, quando se concluir que 
a promoção generalizada do aborto 
foi um grave equívoco e um grande 
mal para a humanidade. E pergun-
tarão: onde estava a Igreja? Por que 
não fez nada?

Anotem aí e nunca se esque-
çam: a Igreja não aprova o aborto. 
Mesmo se alguns ditos “católicos” 
fazem campanha aberta em favor 
desta prática.

(*) DOM ODILO PEDRO SChERER, 
arcebispo metropolitano de São Paulo.

Aborto e 
religião
A questão é humana e envolve o modo como 
interpretamos o ser humano e sua vida.

Dom Odilo P. Scherer (*)
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jORNALISMO

Os jornalistas Maria Ressa 
e Dmitri Muratov rece-
beram o Prêmio Nobel 
da Paz pela sua luta pela 

liberdade de expressão nas Filipi-
nas e na Rússia, respectivamente, 
anunciou nesta sexta-feira (08/10), 
em Oslo, o Comitê do Nobel.

Eles receberam a distinção pelos 
seus esforços em defesa da liberda-
de de expressão, um pré-requisito 
para a democracia e a paz duradou-
ra, afirmou a presidente do Comitê 
do Nobel, Berit Reiss-Andersen.

Com a escolha, o comitê quer 
destacar a importância da prote-
ção das liberdades de expressão 
e de imprensa. Os dois laureados 
são "representantes de todos os 
jornalistas que defendem esse 
ideal num mundo em que a demo-
cracia e a liberdade de imprensa 
lutam contra condições cada vez 
mais adversas", destacou a insti-
tuição.

MARIA RESSA
Ressa é uma das fundadoras do 

site de notícias Rappler, que dedica 
uma "atenção crítica à controversa 
e assassina campanha antidrogas" 

do presidente Rodrigo Duterte, de-
clarou o Comitê do Nobel. Ela é a 
primeira pessoa de seu país a rece-
ber o prêmio, em qualquer de suas 
categorias.

O site e a jornalista também 
mostraram como as redes sociais 
são usadas para "disseminar infor-
mações falsas, intimidar oponentes 

e manipular o discurso público".
O governo de Duterte já moveu 

mais de 20 processos contra ela, 
que já foi condenada à prisão nas 
Filipinas.

"Atravessamos tempos obscu-
ros, uma época difícil, mas acredi-
to que vamos suportar tudo isso”, 
afirmou Ressa. "Nos demos conta 

de que o que fazemos hoje determi-
nará como será nosso amanhã". Ela 
foi uma das participantes do Global 
Media Forum (GMF), evento pro-
movido pela DW, em 2021.

DMITRI MURATOV
Muratov é um dos fundadores 

do jornal russo Novaya Gazeta, em 

1993, o "mais independente jornal 
da Rússia hoje, com uma atitude 
fundamentalmente crítica em re-
lação ao poder", afirmou o Comitê 
do Nobel.

Ele é o primeiro russo agraciado 
com o Nobel da Paz desde o ex-pre-
miê soviético Mikhail Gorbatchov, 
em 1990. O ex-líder, que promoveu 
a abertura do regime soviético, 
também colaborou com a Novaya 
Gazeta, inclusive ao doar parte do 
dinheiro recebido pelo Prêmio No-
bel para financiar a criação do jor-
nal nos primeiros anos após o fim 
do regime.

"O jornalismo baseado em fatos 
e integridade profissional o tornou 
uma importante fonte de informa-
ção sobre aspectos censuráveis da 
sociedade russa raramente mencio-
nados por outros meios", afirmou a 
instituição de Oslo.

Muratov dedicou o prêmio aos 
seis jornalistas que trabalhavam 
com ele e que foram assassinados. 
"Foram eles que ganharam o Nobel 
hoje", afirmou.

FONTE: Deutsche Welle (DW) https://p.
dw.com/p/41Qjx

Jornalistas das Filipinas e 
Rússia recebem Nobel da Paz
Comitê norueguês do Nobel anuncia que premiação de 2021 vai para ativistas da liberdade de expressão Maria Ressa e 
Dmitri Muratov, das Filipinas e da Rússia

Maria Ressa e Dmitri Muratov representam todos os jornalistas que defendem a liberdade de expressão

Ressa é uma das fundadoras do site de notícias Rappler, que dedica uma “atenção crítica à 
controversa e assassina campanha antidrogas nas Filipinas” 

O jornal russo Novaya Gazeta, fundado por Muratov, é jornal crítico ao Kremlin que mantém 
sua independência mesmo entre ameaças e assassinatos
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CATOLICISMO

No início de outubro 
(9/10), o papa Francis-
co abriu o que pretende 
ser o maior movimento 

de consulta democrática da histó-
ria da Igreja Católica, uma religião 
que, aos longo dos séculos, se tor-
nou símbolo de hierarquia rígida, 
conservadorismo e pouca trans-
parência — e, de quebra, comanda 

um Estado, o Vaticano, de forma 
teocrática.

Nos próximos dois anos, Fran-
cisco quer que a imensa maioria 
dos católicos — idealmente, todos 
os 1,3 bilhão que se declaram assim 
— sejam ouvidos sobre o futuro da 
Igreja. Para tanto, conta com impul-
sos de comunidades locais, em uma 
primeira fase, assembleias regio-

nais, no estágio seguinte e, por fim, 
o Sínodo dos Bispos marcado para 
acontecer em 2023 no Vaticano.

Temas que vêm sendo trazidos 
à tona mais recentemente, como 
maior participação feminina na to-
mada de decisões da Igreja e mais 
acolhimento a grupos ainda mar-
ginalizados pelo catolicismo tradi-
cional — de homossexuais a divor-

ciados em segunda união —, devem 
aparecer de forma recorrente nes-
se processo de consulta pública, a 
maior já realizada na milenar his-
tória do catolicismo.

Além disso, Francisco deve uti-
lizar esse momento para consolidar 
uma aposta evidente em seu pon-
tificado reformador. Ao definir que 
o próximo sínodo terá como tema 

a própria sinodalidade (maneira de 
ser e de agir da Igreja), ele se ins-
pira no modo de vida dos primeiros 
cristãos, cujas decisões eram toma-
das de forma colegiada.

Evidentemente que isso não sig-
nifica que a Igreja abraçou a demo-
cracia. As decisões seguem como 
sempre: respeitando a hierarquia 
tradicional — a consulta pública é 

Papa abre maior consulta 
democrática da história da Igreja
Pode haver mudança no futuro da instituição

Edison Veiga (*)

Francisco em reunião do Sínodo dos Bispos (Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos/ Reprodução)
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CATOLICISMO

que é democrática, mas caberá ao 
papa a palavra final.

Contudo, se o sucesso for atin-
gido, a instituição terá dado um 
passo importante. Para especialis-
tas ouvidos pela BBC News Brasil, a 
chamada sinodalidade pode deixar 
de ser um método para se tornar 
um jeito de pensar. O que signifi-
ca que o modelo levado ao extremo 
por Francisco dificilmente poderá 
ser deixado de lado, mesmo quando 
outro for o papa.

A VOZ DO POVO
Um sínodo para tratar a sino-

dalidade não deve ser entendido 
como mera metalinguagem. O atual 
pontífice mostra mais uma vez, e 
de modo contundente, que acredi-
ta numa Igreja que ouça os anseios 
dos cristãos. De todo o mundo.

Este futuro encontro dos bis-
pos, portanto, não irá se restringir 
às conferências encabeçadas por 
religiosos dentro dos muros do 
Vaticano. O que começou em outu-
bro é um processo de sinodalidade 
que pretende estar aberto a ouvir 
todos os católicos que queiram se 
expressar nos próximos dois anos. 
Isso significa 1,3 bilhão de pessoas, 
metade de todos os habitantes da 
Terra, que se declaram cristãos.

Radical? "É o mais amplo sínodo, 
a maior experiência de sinodalidade 
que já foi feita na Igreja", comenta o 
vaticanista Filipe Domingues, doutor 
pela Pontifícia Universidade Grego-

riana de Roma. "A proposta é ampla, 
pretende que todos os fiéis batizados 
tenham a chance de, em alguma par-
te do processo, serem consultados. 
Isso nunca existiu na história da 
Igreja: uma tentativa de consultar 
todos os católicos do mundo."

"É claro que ninguém vai bater 
de porta em porta para falar com 
todos. Mas reuniões e assembleias 
devem ocorrer em paróquias e em 
grupos, questionários devem ser 
aplicados. A ideia é que todos se 
sintam tocados a participar", con-
textualiza Domingues.

"É a tentativa mais ampla de 
enraizar a sinodalidade não mais 
como um processo e uma forma 
de fazer as coisas, mas como uma 
mentalidade da Igreja."

O QUE É
A palavra sínodo vem da jun-

ção de dois termos gregos, syno-
dos (reunião ou conselho) e hodós 
(caminho). Sinodalidade, portanto, 
é uma maneira de acreditar que o 
caminho depende do entendimen-
to conjunto. Que as decisões não 
devem ser impostas por uma au-
toridade, mas precisam brotar das 
bases.

Desde que assumiu o comando 
da Igreja e se tornou papa Fran-
cisco, em 2013, o argentino Jorge 
Bergoglio tem demonstrado que 
é assim que acredita um futuro 
possível. De certa forma, recupera 
o modus operandi das primeiras 

comunidades cristãs, antes de a 
instituição se tornar poderosa e in-
fluente. Naqueles primórdios, toda 
e qualquer decisão era colegiada.

Nesse percurso, Francisco tam-
bém aprofunda uma ideia trazida 
no Concílio Vaticano II. Como res-
posta aos anseios expressos pelos 
padres conciliares, o então papa 

Paulo VI (1897-1978) criou em 1965 
o Sínodo dos Bispos, esse encontro 
periódico a reunir representantes 
episcopais de todo o mundo para 
tratar de temas específicos.

De lá para cá, já foram 29 encon-
tros, entre ordinários, extraordiná-
rios e regionais. Ao abrir o próximo, 
cuja reunião final será em 2023, em 
evento na Sala Nova do Sínodo, no 
Vaticano, sábado dia 9 de outubro 
e, oficialmente, em missa na Basí-
lica de São Pedro no domingo (10), 
Francisco radicaliza algo que vinha 
buscando desde o primeiro dos cin-
co sínodos já convocados por ele: a 
participação das comunidades.

"Nesta nova assembleia do sí-
nodo, o mais importante não serão 
as conclusões, mas o processo de 
escuta e de participação eclesial 
que ela deflagra", explica o soció-
logo Francisco Borba Ribeiro Neto, 
coordenador do Núcleo Fé e Cultura 
da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo.

"Além disso, tem uma grande 
possibilidade de Francisco encerrar 
seu pontificado, por aposentadoria 
ou morte, antes do sínodo terminar. 
Assim, o processo sinodal se torna 
um meio para garantir a continui-
dade do processo de mudanças ini-
ciado por Bergoglio, independente-
mente de quem seja o novo papa".

"O ponto crucial é a ampla con-
sulta à comunidade católica, que 

começará em nível local, nas dioce-
ses e paróquias, para culminar na 
assembleia dos bispos", acrescenta. 
"Essas consultas se tornaram ca-
racterísticas de um 'modo Francis-
co' de governar a Igreja, ainda que 
processos semelhantes possam ser 
encontrados em várias experiên-
cias anteriores."

Como enfatiza o vaticanista Do-
mingues, este sínodo deve imprimir 
a sinodalidade como o jeito de or-
ganizar as decisões. "A ideia de que 
antes de cada grande decisão, antes 
de dar os rumos da Igreja, as pesso-
as sejam consultadas. E que os bis-
pos também façam isso, e que isso 
seja feito dentro das paróquias, que 
a gente parta do princípio de que o 
normal é ouvir as pessoas", diz ele.

"No fim, a Igreja mantém sua 
estrutura hierárquica e tudo o mais. 
Sempre uma autoridade vai tomar 
a decisão. Mas ela [a decisão] é ilu-
minada por essas experiências da 
base e de todos que são consulta-
dos. Para quem acredita, o Espírito 
Santo fala também pelo povo, não 
flui só entre as autoridades da Igre-
ja, mas sim nas pequenas comu-
nidades, nas famílias e em todos 
aqueles que acabam sendo consul-
tados no processo sinodal", comen-
ta Domingues.

(*) De Bled (Eslovênia) para a BBC News 
Brasil

Papa Francisco lidera oração nos jardins do Vaticano em 31 de maio de 2021 (Foto: Filippo Monteforte/Pool via AP)

Há grande possibilidade de Francisco encerrar seu pontificado por aposentadoria ou morte, antes do sínodo 
terminar. Assim, o processo sinodal se torna um meio para garantir a continuidade do processo de mudanças 
iniciado por Bergoglio (Foto: CNBB/ Divulgação)
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Enfim, uma boa notícia no 
nosso mundo imediato tão 
afetado pela pandemia: dia 
10 de novembro próximo, 

a partir das 18 horas, estaremos 
lançando o volume 12 do meu livro 
Vozes do Paraná – Retratos de Para-
naenses, no Palácio Garibaldi, sede 
da Sociedade Garibaldi. O novo vo-
lume corresponde à edição de 2020, 
que deixamos de lançar ano passa-

do em função da pandemia. Editado 
pelas editoras Bonijuris e Alma Ma-
ter Ltda., o livro prossegue sua car-
reira de retratar – em breves perfis 
– homens e mulheres que fazem a 
história do Paraná de hoje.

Na mesma noite, às 20 horas, se-
rão entregues os diplomas de Gran-
des Porta-Vozes do Paraná a 17 perso-
nalidades às quais o Instituto Ciência 
e Fé de Curitiba e a Editora Alma 

O livro “Vozes do 
Paraná”, vol. 12, 
será lançado em 
10 de novembro
É o mais recente volume da coleção “Vozes do Paraná”. Na mesma 
ocasião, 17 notáveis serão diplomados como “Grandes Porta-Vozes do 
Paraná”, pelo Instituto Ciência e Fé de Curitiba e Editora Alma Mater

Na ordem, da esquerda para a direita: Dino Almeida (homenageado, in memoriam), Guto Silva, Ilana Lerner, 
Jubal Sergio Dohms, Julio Cezar Rodrigues, Julio Militão, Leonardo Petrelli, Marden Machado, Michel Micheleto 
(in memoriam), Newton Bonin, Newton Stadler de Souza, Rosana Andriguetto, bem como o “Perfil institucional”: 
Fundação MUDES.

As capas da coleção de volumes da série “Vozes do Paraná” já publicados e 
dados biográficos do autor na contracapa do livro a ser lançado.
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M a -
ter atribuem papel singular na vida 
paranaense, por suas contribuições 
em diversos campos de atividade.

FALA DE CHICO 
SIMEÃO

O livro, primorosa edição, ti-
ragem limitada, será colocado à 
venda previamente e será vendido 
também no local. O lançamento e 
a entrega de diplomas transcor-
rerão durante coquetel. Todas as 
medidas de segurança sanitária 
foram tomadas para a realização 

do evento. Parte da renda da noite 
será revertida ao Instituto Ciência 
e Fé. Pelos “Grandes Porta-Vozes 
do Paraná” falará na ocasião o 
empresário Francisco Simeão, um 
incansável empreendedor, típico 
exemplo de um Paraná que cuida 
do seu presente e encara o futuro 
sob as novas e instigantes propos-
tas tecnológicas.

Serão diplomados:

GRANDES PORTA-
VOZES:

• Adonai Arruda – empresário 
da área de higiene e conservação, 
com liderança internacional no se-
tor;

• Antonio Felipe Wouk – profes-
sor das UFPR e PUCPR, pesquisador, 
médico veterinário PhD em França; 
fundou a Medicina Veterinária da 
PUCPR;

• Adalberto Xisto Pereira – de-
sembargador, ex-presidente do 
TJPR;

• Edmilson Fabbri – médico, 
Mestre em Cirurgia Geral, terapeu-
ta, diretor da Stressclin;

• Eleidi Freire-Maia – PhD em 

Biologia, professora da UFPR;
• Flavio Arns – senador da Re-

pública, PhD em Lingüística e pro-
fessor da UFPR;

• Francisco Zardo – Advogado, 
Mestre em Direito, do Escritório 
René Dotti;

• Francisco Simeão – Empresá-
rio;

• Helio Puglielli – jornalista, fi-
lósofo, educou gerações de jornalis-
tas na UFPR e PUCPR; foi diretor de 
Departamento da UFPR; estudioso 
da História do Paraná;

• Helio Rotenberg – engenheiro, 
presidente da Positivo Tecnologia;

• Jubal Sergio Dohms – Profes-
sor de cultura budista, editor de li-
vros e revistas;

• Leonaldo Paranhos – prefeito 
de Cascavel, uma das novas e con-
sistentes lideranças da vida pública 
paranaense;

• Lincoln Fedato – engenheiro, 
empresário, fundador e diretor da 
Engevita;.

• Luiz Bonacin Filho – Empre-
sário

• Marcos Domakoski – enge-
nheiro, ex-presidente da Associa-

ção Comercial do Paraná, presiden-
te do Movimento Pró-Paraná e da 
Fundação Copel;

• Pedro de Paula Filho – empre-
sário, empreendedor social, preside 
a Associação dos Amigos do Hospi-
tal de Clínicas da UFPR;

• Renato Adur – empresário, 
diretor da Vinícola Araucária, é 
assessor do governador do Estado 
para desenvolvimento e adminis-
tração das ilhas paranaenses;

PERSONAGENS DO 
VOLUME 12:

A edição do volume 12, a cargo 
de Jubal Dohms, terá os seguintes 
personagens:

- Dino Almeida (homenageado, 
in memoriam);

- Guto Silva, chefe da Casa Civil 
do Governo do Paraná;

- Ilana Lerner, jornalista, direto-
ra da Biblioteca Pública do Paraná;

- Jubal Sergio Dohms, professor 
de cultura budista, editor de livros 
e revistas;

- Julio Cezar Rodrigues, editor 
e fundador da revista Panorama do 
Turismo;

- Julio Militão, advogado crimi-
nalista;

- Leonardo Petrelli, presidente 
do Grupo RIC de Comunicação, TV, 
rádio e revista;

- Marden Machado, jornalista, 
autor de livros sobre cultura cine-
matográfica;

- Michel Micheleto (in memo-
riam), foi presidente da APERT e 
diretor da Rádio Banda B;

- Newton Bonin, empresário e 
empreendedor social;

- Newton Stadler de Souza, mé-
dico cardiologista;

- Rosana Andriguetto, desem-
bargadora;

Perfil 
institucional: 

Fundação MUDES, Movimento 
Universitário de Desenvolvimento 
Econômico e Social, presidido pelo 
professor Cleto de Assis, ex-diretor 
do MEC, secretário de Imprensa do 
seguindo Governo Ney Braga, tra-
dutor e artista plástico.

Aroldo Murá G. heygert 

Na ordem, da esquerda para a direita: Adonai Arruda, Antonio Felipe Wouk, Adalberto Xisto Pereira, Edmilson Fabbri, Eleidi Freire-Maia, Flavio Arns, 
Francisco Zardo, Francisco Simeão, Helio Puglielli, Helio Rotenberg, Jubal Sergio Dohms, Leonaldo Paranhos, Lincoln Fedato, Luiz Bonacin Filho, Marcos 
Domakoski, Pedro de Paula Filho e Renato Adur.
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Professores, vocês 
são importantes
Mesmo sem a valorização que merecem, “tias” e professores 
mudam para sempre a vida de alunos Brasil afora. Sem 
os docentes, muitos jamais aprenderiam a ler e não teriam 
informações para sonhar com um futuro mais justo.

Vinícius De Andrade (*)

“A importância do trabalho do professor transcende a sala de aula” (picture-alliance//dpa)

No dia 15 de outubro comemoramos o Dia 
do Professor. Entendo quem diz que não 
precisamos de uma data especial para ho-
menagear alguém, mas confesso que acre-

dito no potencial do simbolismo de datas específicas 
para presentear os agentes que elas homenageiam e 
no quanto isso pode ser especial para eles.

Escrevo este texto como uma homenagem para o 
Dia do Professor, e trouxe a história de três pessoas 
que foram marcadas, em algum momento de suas vi-
das, por algum de seus docentes.

Foi na segunda série do ensino fundamental que 
Wellen, hoje psicóloga, conheceu a "tia Wanda". A 
“tia” logo notou que muitos da classe ainda não sa-
biam ler e sabia que para qualquer mudança deveria 
contar com o apoio das famílias. Assim, fez uma reu-
nião com os pais, para apontar as desigualdades en-
contradas, explicar a importância de aprender a ler e 
frisar que não iria deixar ninguém para trás.

Depois disso, precisou encontrar uma metodolo-
gia que a permitisse trabalhar, de forma justa, com 
os dois grupos de alunos: os que sabiam ler e os que 
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não. O que fez foi dividir a sala em 
duas. Começava passando ativi-
dades para o grupo de alunos que 
já sabiam ler. Depois, voltava sua 
atenção ao outro grupo e usava a 
lousa com ele. Conforme alunos do 
primeiro grupo começavam a ter-
minar sua tarefa, ela os incentivava 
a ajudar os outros.

"Essa divisão foi necessária. A 
ação dela acabou nos aproximando. 
Fui entender a importância dessa 
atitude quando estive na faculdade, 
na aula de psicologia educacional. 
Ali, entendi a importância, o quão 
revolucionária e justa ela foi. Essa é 
a história mais marcante da educa-
ção para mim. “Tia” Wanda, espero 
que esteja bem e saiba a importân-
cia do seu trabalho", diz Wellen.

"Ele se sacrificou 
por nós"

Não é incomum, no contexto da 
rede pública, alunos ficarem sem 
aula de alguma disciplina por um 
período significativo de tempo. Foi 
o que aconteceu com a Glauciane 
em seu nono ano do ensino funda-
mental. A professora de ciências 
precisou sair e não teria substitu-
to, o que deixou boa parte de sua 
sala preocupada, pois muitos de-
sejavam ingressar na ETEC para o 
ensino médio e no ensino superior 
ao fim dele.

Foi aí que Roger, seu professor 
de matemática, sensibilizado com 
seus alunos, tomou uma nobre de-
cisão: se dispôs a, todo sábado de 
manhã, ir à escola para fazer um re-
forço de química, física e matemáti-
ca. Fez isso pelos alunos, e o esforço 
gerou resultados. Boa parte deles 

entrou em universidades públicas 
ou em particulares com bolsa.

"Ele se sacrificou por nós. Foi 
um dos professores que fiz ques-
tão de ir lá e agradecer quando fui 
aprovada na USP. Isso me marcou 
muito. Tenho gratidão. Foi além 
do exigido por ele, fez de coração, 
pois era apaixonado pela educação. 
Professor, muitos se conformam 
em fazer apenas o que lhes é obri-
gatório, mas o senhor não mediu 
esforços para ir além e se doou por 
nosso sucesso", diz Glauciane.

"Duas professoras 
me abriram o 
caminho para o 
mundo"

Foi no ano de 1986 que Iolan-
da, que estava na oitava série, filha 
de mãe semianalfabeta e pai com 
ensino médio do Mobral, teve uma 
experiência que mudaria sua vida 
para sempre: conhecer o campus 
da USP de São Paulo com um grupo 
de colegas de classe. Isso foi graças 
à ação de duas de suas professo-
ras, Sandra e Pietra. A experiência 
foi uma grande aventura, saíram 
de Santo André (SP) e precisaram 
pegar ônibus e metrô, mas valeu 
a pena.

"Quando eu conheci o cam-
pus, tive certeza de que era ali 
que queria estudar. Antes, eu nem 
sabia da existência da USP. Elas 
mudaram a minha vida. Eu era 
bem pobre, vivia com o dinheiro 
contado para passagem de ônibus. 
Elas me abriram o caminho para 
o mundo, não só financeiramente, 
mas também culturalmente", con-
ta Iolanda, profissional da indús-

tria farmacêutica há 25 anos.

Precisamos de 
vocês

Sem as "tias" como Wanda, 
muitos nunca aprenderiam a ler. 
Sem professores como Roger, mui-
tos sairiam do ensino médio com 
déficit total em alguma disciplina. 
Sem professoras como Sandra e 
Pietra, muitos não teriam informa-
ções para sonhar.

Este texto é para que você, pro-
fessor, saiba o quanto seu trabalho 
é importante e transcende a sala de 
aula. Você marca a vida de seus alu-
nos. Sei que eles são a maior razão, 
e muitas vezes a única, para que 
você siga adiante, e sinto muito por 

tudo o que passa, por não ser valo-
rizado como mereceria e enfrentar 
mais desafios do que deveria.

Também acredito na educação e 
em um mundo sem desigualdades. 
Por isso, gostaria de pedir, em nome 
de todo o país, que, por favor, você 
continue na luta. Ela não é em vão. 
Sei que não é fácil, mas mudanças 
não serão possíveis sem você – e sei 
que sabe disso. Precisamos de você, 
e em cada um dos alunos que cruzar 
seu caminho estará alimentada a 
construção desse futuro mais justo. 
Um mundo em que você, finalmen-
te, será respeitado.

E para você, estudante que 
sonha em ser professor, gostaria 
muito de dizer que será fácil e sem 

desafios, mas eu estaria mentindo, 
e você sabe disso. O que digo é que 
nós também precisaremos de você, 
que terá a chance de fazer diferença 
na vida de seus alunos, assim como 
um dia um professor fez na sua.

(*) VINÍCIUS DE ANDRADE, fundador 
do programa Vozes da Educação, uma 
coluna quinzenal escrita por jovens 
do Salvaguarda, programa social de 
voluntários que auxiliam alunos da rede 
pública do Brasil a entrar na universidade. 
Revezam-se na autoria dos textos o 
fundador do programa e alunos auxiliados 
pelo Salvaguarda em todos os estados da 
federação. Siga o perfil do Salvaguarda 
no Instagram em @salvaguarda1. O 
texto reflete a opinião do autor, não 
necessariamente a da Deutsche Welle, de 
onde foi tirado.
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Carlos Alberto Di Franco (*)

PERfIL bRASILEIRO

Natural de Baía Formosa, 
litoral sul do Rio Grande 
do Norte, Ítalo Ferreira 
se encantou pelo surfe 

aos 8 anos de idade, mas só ganhou 
a primeira prancha aos 10. Antes 
disso, surfava com pranchas em-
prestadas dos primos ou usava as 
tampas das caixas de isopor do pai, 
que vendia peixe na cidade.

Em entrevista cativante, logo 
após a conquista da medalha de 
ouro em Tóquio, Ítalo encarnou o 
perfil do brasileiro genuíno. “Eu 
vim com uma frase para o Japão: 
Diz amém que o ouro vem. Eu trei-
nei muito nos últimos meses, mas 
só tenho que agradecer a Deus por 
tudo isso. Meu intuito é ajudar as 
pessoas e as famílias. Eu queria que 
a minha avó estivesse viva para ver 
isso. Sou muito feliz pelo que me 
tornei, pelo que fiz pelos meus pais. 
Sempre pedi para que o sonho fosse 
realizado e ele aconteceu”, disse o 
campeão olímpico.

Emocionou-me. Confesso. É o 
retrato perfeito da grande maioria 
dos brasileiros: fé em Deus. Esfor-
ço, sacrifício, superação. Profundo 
sentimento de gratidão. Valores fa-
miliares arraigados. Generosidade 
que encanta.

A simplicidade do nosso me-
dalhista suscita muitas reflexões. 
Na verdade, este Brasil generoso, 
capaz de gerar um Ítalo Ferreira, 
um país aberto, diverso e tolerante 
está sendo fustigado e confrontado 
por agendas importadas e desagre-
gadoras. Destaco, entre outras, a 
pressão das políticas identitárias. 
Não são nossas. Vêm de fora para 
corroer a alma nacional, substituin-
do a nação mestiça de 500 anos por 
uma nova realidade, formada por 
pretos e brancos, sem se reconhe-
cer no seu passado, na sua história 
e na sua memória.

Como bem salientou Aldo Rebe-
lo no seu magnífico livro O Quinto 
Movimento, “é como se nos dis-
sessem: vocês permaneceram 500 
anos em pecado, no erro da ideia 
da miscigenação, façam autocríti-
ca, reconheçam o engano e se mi-
rem na América, dividida em duas 
raças”.

Rebelo relata um episódio his-
tórico sugestivo. No final do inver-
no de 1944-1945, no front italiano, 
um pelotão da Companhia de Co-
municações da Força Expedicioná-
ria Brasileira (FEB) foi convocado 
e embarcado em caminhões para 
uma missão secreta. Viajaram al-
gumas horas, cada vez mais distan-
tes da linha de fogo e, chegando a 
Florença, desembarcaram em meio 
a um agrupamento de soldados de 
várias nacionalidades. Na verda-
de, o primeiro-ministro britânico 
Winston Churchill ia inspecionar os 
preparativos para a grande ofensi-
va aliada contra a fortaleza do Eixo 
no Norte italiano.

Chamou a atenção que o grupa-
mento brasileiro era a única tropa 
multirracial, com brancos, loiros, 
morenos, mulatos, pretos, índios e 

até um nissei. Aquilo deixou todos 
abismados, perguntando como con-
seguiam manter um exército com 
aquela mistura, ao que o sargen-
to Nilton Vasco Gondin, com forte 
sotaque alemão da cidadezinha de 
Selbach, no Rio Grande do Sul, res-
pondeu: “Nós somos assim”. Isso 
era e sempre foi o Brasil. Não pode-

mos permitir que o ouro de nossa 
cultura multirracial seja destruído.

Um denominador comum so-
bressai em todos os projetos iden-
titários: a divisão do Brasil em 
duas cores, os brancos e os não 
brancos, com os não brancos sendo 
considerados todos negros. A mis-
cigenação, riqueza maior da nossa 
cultura, evaporou nos rarefeitos la-

boratórios dos legisladores.
O Brasil, como todos vivencia-

mos, nunca foi um país racista. 
Tem, como é óbvio, pessoas racis-
tas. A cultura nacional sempre foi 
uma ode à miscigenação. As polí-
ticas compensatórias, certamente 
movidas pela melhor das intenções, 
produzirão, estou certo, um efeito 

complicado: despertarão o ódio ra-
cial e não conseguirão cauterizar a 
ferida da desigualdade. A reparação 
da injustiça, urgente e necessária, 
deve ser um abraço que une e con-
grega, e não a promoção de uma 
luta racial que não tem a cara do 
Brasil.

Desníveis salariais entre bran-
cos e negros não têm fundamento 
racista: ganham menos sempre os 
que têm menos escolaridade. Me-
canismos sociais de exclusão têm 
como vítimas os pobres, sejam 
brancos, negros, pardos, amarelos 
ou índios. E o principal mecanismo 
de reprodução da pobreza é a edu-
cação pública de baixa qualidade. 
Só investimentos maciços em edu-
cação podem erradicar a pobreza.

Ao tentar corrigir a injustiça 
que, historicamente, marcou mi-
lhões de brasileiros, cria-se um 
universitário de segunda classe, 
que não terá chegado à universi-
dade por seus méritos. O combate 
verdadeiro ao racismo se trava no 
campo da justiça, e não no terreno 

da ideologia e da politização.
Ademais, ao privilegiar etnias, 

a lei discrimina outros jovens bra-
sileiros pobres que não se enqua-
dram no perfil racial artificialmen-
te desenhado pelo legislador.

Os negros brasileiros não preci-
sam de favor. Precisam apenas de 
ter acesso a um ensino básico de 
qualidade, que lhes permita dispu-
tar de igual para igual com gente de 
toda cor.

Não tem havido até agora ver-
dadeiro debate a respeito das cha-
madas “ações afirmativas”. Ao con-
trário, a discussão foi interditada. 
Respira-se um clima de aparente 
unanimidade. É preciso, creio, bus-
car o caminho mais eficaz de fazer 
justiça. E, ao mesmo tempo, não 
deixar que nossa identidade cultu-
ral, nossa miscigenação, uma fonte 
de riqueza, tolerância e paz, seja 
sequestrada pela imposição de uma 
agenda ideológica importada.

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

Diz amém que o ouro vem
O Brasil capaz de gerar um Ítalo Ferreira está 
sendo fustigado por agendas desagregadoras.

Italo Ferreira vence a primeira bateria da historia do surfe nos Jogos Olímpicos

“O grupamento brasileiro era a 
única tropa multirracial (na II Guerra 
Mundial), com brancos, loiros, morenos, 
mulatos, pretos, índios e até um nissei.”
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Veja-se ainda que o figurão ou líder passou a ser designado por substantivo sem hífen: 

mandachuva, quando antes o hífen era facultativo: também se podia escrever manda-chuva.

Por isso é discutível a manutenção do hífen em vaga-lume e pica-pau, que extraoficial-

mente se escrevia picapau (O sítio do picapau amarelo); e vagalume já teve registro oficial, 

como variante, no Pequeno Vocabulário da Língua Portuguesa de 1999. Creio tratar-se do mes-

mo fenômeno de perda da noção de verbo do primeiro elemento que se vê em mandachuva 

e girassol. A incoerência se evidencia na grafia das palavras vagalumear, vagamundear e 

vagamundo. Por que não vaga-mundo? Ou, melhor, por que não vagalume?

Toda língua muda com o tempo. Se tentarmos ler a carta de Pero Vaz de Caminha prova-

velmente vamos ter dificuldade em entender o texto. Mesmo os escritores de língua portu-

guesa do século XIX, como José de Alencar, Machado de Assis e Eça de Queirós, causam certa 

estranheza para as novas gerações. Ainda que edições atuais tragam a ortografia vigente – e 

não “pae e mãi” [pai e mãe], por exemplo –, os jovens às vezes não curtem essas obras clás-

sicas por não entenderem muitas palavras ou não harmonizarem seu gosto moderno e solto 

a uma sintaxe mais formal e tensa.

Com controvérsias ou não, nossas discussões linguísticas continuam na próxima semana. 

Desejamos a todos um feliz Natal.

(*) 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

“Pessoa exigente com a língua nacional, Seu Natalino achou o peru com acento uma afron-

ta. Sem falar do engodo do apito: o peru temperado informa o cozimento por um termômetro 

que salta, mas não apita coisíssima nenhuma.

“E aquele acento agudo, para quê? Sem ele a pronúncia seria diferente? Obviamente não. 

O natural em português é pronunciar mais forte a sílaba final em u. O reino animal nos dá 

vários exemplos: tatu, urubu, anu, nambu, jacu, uru. O acréscimo de um s não faz diferença: 

tatus, perus, urubus, chuchus, cajus, nus, crus, etc. [...]”

Esse foi o início de uma crônica minha publicada em 1988 e que me ocorreu reproduzir 

agora nos aproximando de dezembro para mostrar que, assim como mudam os costumes – 

hoje já existe o chester, entre outros tipos de carne consumidos no Natal –, muda também 

o idioma, que vai produzindo novas palavras e estruturas ou alterando as já existentes em 

termos de pronúncia, de significado e mesmo de ortografia.

Nesse último caso podemos mencionar algumas palavras compostas com verbos altera-

das pelo Acordo Ortográfico (2009). Em relação ao acento agudo em “para”, que caiu, temos: 

para-brisa, para-choque, para-chuva, para-lama, para-raios, para-sol. Todas com hífen, 

à exceção de paraquedas (e sua derivada paraquedismo), sob o argumento que não se usa o 

hífen em palavras compostas que, de alguma forma, perderam a noção de composição. Não se 

teria perdido também essa noção (de que a origem é o verbo parar com o sentido de aparar, 

proteger) nas palavras anteriores? 

O peru de Natal e outras mudanças

“Antevéspera de Natal. Estava na hora de comprar um peru para a ceia. À porta da venda, o anúncio em letras garrafais:

OFERTA
*Perú que apita



|  OUTUBRO 2021  |  UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ14

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

Rodovia Estadual SP 127 - km 106 - Tatuí, SP
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WhatsApp: 15 9 8100 5073
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

EDUCANDO E CONVIVENDO COM CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES
Limites e disciplina sem agressividade
Janet Marize Vivan

Educar crianças e adolescentes, obtendo resulta-
dos positivos, é uma das tarefas mais complexas 
e trabalhosas que pais e educadores enfrentam 
atualmente. Há mais dúvidas que certezas quanto 
aos limites e à disciplina. Traz experiências e re-
latos autênticos com relação a suas vivências no 
processo de educar/aprender. Utiliza o respeito, 
a disciplina e os limites, exercidos por meio da 
firmeza, e não da agressividade.
Páginas: 120
Valor de referência: R$ 22,00

FUNDAMENTOS DA ANTROPOLOGIA 
FILOSÓFICA E PEDAGÓGICA DE EDITh STEIN
Guia para o estudo de conceitos das obras da 
trilogia fenomenológica e da obra ‘A estrutura 
da pessoa humana’
Adair Aparecida Sberga

O livro apresenta os estudos relativos a quatro 
obras que abordam a temática da antropologia fe-
nomenológica, O problema da empatia; Psicologia 
e ciências do espírito: contribuições para uma fun-
dação filosófica; Uma investigação sobre o Estado; 
e A estrutura da pessoa humana. 
Páginas: 480
Valor de referência: R$ 55,00

A GRANDE EXTINÇÃO EM MASSA
Nahor Neves de Souza Jr.

Cânions e crateras imensas ainda ecoam os 
ruídos de um passado distante. As cicatrizes do 
planeta contam uma história. As rochas clamam. 
Estudos realizados por todo o globo apontam 
para novos dados que desafiam modelos antigos 
e exigem esquemas inovadores para recompor o 
passado - respostas que integrem e não ignorem 
peças fundamentais do quebra-cabeça.
Páginas: 352
Valor de referência: R$ 86,10

SOU DOWN E SOU FELIZ
Charlote F. Lessa

Tiago, um menino com síndrome de Down, 
venceu muitos desafios desde o seu nascimento. 
A história revela as dificuldades que a família e o 
portador de deficiência enfrentam para superar os 
desafios e o preconceito. Um livro emocionante e 
rico em informações sobre essa síndrome.
Páginas: 80
Valor de referência: R$ 32,30

SABEDORIAS PARA PARTILhAR
Mario Sergio Cortella

O professor Cortella convida o leitor a sair do 
automático, parar um minuto e se permitir uma 
reflexão filosófica a respeito das multiplicidades 
da vida. Não pretende oferecer uma receita ou um 
caminho já traçado, mas provocar aqueles que 
buscam o saber e têm o desejo de ir adiante, de 
ter uma vida que não se apequena, a refletir sobre 
temas atuais, como convivência, poder, mudança, 
virtudes e vícios...
Páginas: 168
Valor de referência: R$ 12,00

SATISFAÇÃO
Como alcançá-la e porque ela vale mais do 
que a felicidade passageira
Christina Berndt

A proposta da obra é contrapor a busca pela felici-
dade, que nos tornaria cada vez mais infelizes, 
a um estado de satisfação/contentamento. Pelo 
autoconhecimento, entender o que buscamos 
individualmente, perdoar os próprios erros e parar 
de se lamentar por coisas que não podemos mais 
mudar e que poderiam ser o ponto de partida para 
um contentamento permanente.
Páginas: 264
Valor de referência: R$ 39,90

BIOÉTICA E PESQUISA EM SERES hUMANOS
Luiz Antonio Bento

É uma tentativa de oferecer fundamentação 
teórica para as questões, nem sempre aceitas ou 
compreendidas. Neste volume o autor apresenta 
uma contribuição para o aprofundamento de 
princípios éticos do agir humano no campo das 
pesquisas biomédicas. Embora reconhecendo no 
seu princípio o valor da pesquisa, há uma preocu-
pação em assegurar o pleno respeito e valor da 
dignidade da pessoa humana.
Páginas: 104
Valor de referência: R$ 27,50

PLURALISMO RELIGIOSO CONTEMPORÂNEO
Diálogo inter-religioso na teologia de Claude 
Geffré
Roberlei Panasiewicz

Esta obra faz parte da coleção "Estudos da Reli-
gião". Privilegia trabalhos que se esforçam por um 
diálogo inter e transdisciplinar entre a realidade da 
religião e suas interfaces com Ciência, Economia, 
Direito, Relações Internacionais e Educação. Pre-
tende enfrentar o desafio do pluralismo religioso 
contemporâneo.
Páginas: 200
Valor de referência: R$ 32,30
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Chegou o 
“Vozes do Paraná”, Volume 12 

retratos de Paranaenses

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

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

Lançamento no dia 10 de novembro, uma quarta-feira, a partir das 18 horas, no Palácio 
Garibaldi, sede da Sociedade Garibaldi. 

PERFIS BIOGRÁFICOS DE 12 PERSONAGENS QUE FIZERAM E FAZEM A DIFERENÇA NO PARANÁ: 

PRÊMIO “PERFIL INSTITUCIONAL”:
Fundação MUDES.
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