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A  resposta é não, sem dúvidas 
que não. Então nossos avôs 
tinham estresse? Claro que 
sim, e mais, nossos ancestrais 

também. Só que, claro, ema, ema, ema, 
cada um com seus problemas. Pertinen-
tes à fase que viveram, e os problemas 
compatíveis a elas.

Pensem no homem das cavernas, 
como fazia para se alimentar? Caçava, 
obviamente, não tinha a mordomia dos 
deliveres! – “É do MacDonalds?, Me 
manda um cheese mamute na caverna 
21”. A caça era de animais muitas vezes 
de grande porte. Como faziam?

Estressavam-se, porque o estresse 
para o nosso organismo representa um 
mecanismo maravilhoso de preparo para 
lutar ou fugir. Como se dá? Pupilas se di-
latam, aumentado nosso campo visual, 
nossa respiração fi ca mais rápida para 
melhor oxigenação de nossas estruturas, 
o coração bate mais rápido para bombear 
mais sangue, elevando a pressão arterial, 
as extremidades fi cam pálidas e frias, 
pois o sangue vai para os órgãos nobres 
(Cérebro, rins, músculos). Uma vez a si-
tuação defi nida, o organismo retoma seu 

estado natural e tudo volta ao normal.
O que fazia o homem das cavernas 

após a luta? Descansava, relaxava, pois 
tinha resolvido o seu problema. Com 
isso, intuitivamente, estava de acordo 
com a premissa básica do controle do 
estresse, qual seja, toda a situação es-
tressante, pressupõe uma ação física. 
Por quê? Porque após a ação física vem 
um relaxamento natural da musculatu-
ra, que nos permite o descanso.

E hoje em dia? Não precisamos mais 
lutar fi sicamente para conseguirmos nos-
so alimento, está tudo pronto no super-
mercado, temos os deli veres, etc.… Sem 
ação física há difi culdades no relaxamen-
to, com isso temos tensões musculares, 
insônia, ansiedade e depressões.

Nossos problemas deixaram de ser 
físicos e passaram a ser mentais. Nossos 
mamutes são nossos carnês de presta-
ções, nossos relacionamentos afetivos, 
etc.… Temos também, o bombardea-
mento de informações, com a globaliza-
ção, o mundo está todo interligado. Por 
isso sabemos tudo em tempo real.

Como exemplo prático, pense quan-
do seus avôs precisavam de água na 

época deles, iam até o poço e faziam 
grande esforço físico para obterem sua 
água. Hoje em dia, vamos até o super-
mercado comprar nossa água. No cami-
nho somos bombardeados por informa-
ções, sejam pelo rádio do carro, placas 
pelo caminho, luzes, buzinas, etc.… 
Não temos mais o mesmo esforço físico 
deles, mas temos um desgaste mental 
muito maior. Estamos ligados 24 horas, 
estamos à disposição.

Celulares, e-mails, redes sociais, tudo 
ao nosso dispor, e nós ao dispor dos ou-
tros, claro! Depois não sabemos porque 
vivemos tão cansados. “Doutor, eu acordo 
cansado” – Claro, dorme mal, tenso, sem 
tempo para atividades físicas e de lazer, 
marcando mais compromissos do que 
pode dar conta. Resultado fi nal. Estresse 
em cima de estresse. Remédio? Mudanças 
urgentes no estilo de vida. Não exagere, 
vá devagar. Não precisa viver um homem 
das cavernas, mas que tal usar um pouco 
a sabedoria de nossos avôs?

(*) 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

COMPORTAMENTO
Edmilson Fabbri

Estresse um mal moderno?
“Nossos problemas 
deixaram de ser 
físicos e passaram 
a ser mentais. 
Nossos mamutes são 
nossos carnês de 
prestações, nossos 
relacionamentos 
afetivos, etc.”

BIOÉTICA E RELIGIÃO
“O exercício da medicina é uma arte. Arte que, 

na relação médico-paciente, depara-se com situ-
ações que extrapolam os conhecimentos técnico-
científi cos do lidar com pessoas fragilizadas física 
e emocionalmente... A ciência, na busca da au-
tonomia fora da tutela da religião e da fi losofi a, 
extrapolou os limites éticos da relação médico-
paciente.”

Um trabalho começa a ser publicado neste nú-
mero (outras duas partes serão publicadas nos 
números seguintes), de autoria de três pesquisa-
dores que propõem interação da teologia, bioéti-
ca, religião e espiritualidade. O trabalho original 
foi publicado na Revista Bioethikos, do Centro 
Universitário São Camilo (SP), em 2012.

A medicina (e sistema de saúde) não está lidan-
do com meras máquinas, nem se resume a ações 
que visam só ganhos, recursos fi nanceiros. 

Ainda bem que “o grande vazio existencial, na 
sociedade de grandes complexos urbanos da so-
ciedade atual, vem propiciando fóruns para discu-
tir a importância da busca de valores e virtudes, 
como compaixão, que são de natureza espiritual.” 
Essa é a linha expressa no Código de Bioética.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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CIÊNCIA E FÉ
Antonio Celso Mendes (*)

As constatações encontra-
das no mundo das micro-
partículas, no correr do 
século XX, por eminentes 

pesquisadores como MAX PLANCK, 
EINSTEIN, ERWIN SCHRÖDINGER e 
WERNER HEISENBERG, entre outros, 
obrigam-nos a abandonar os padrões 
determinísticos das ciências físicas 
vigorantes até então, oriundas de 
ISAAC NEWTON e DESCARTES, pois, 
como demonstram agora os cientis-
tas, o mundo dos átomos é comple-
tamente diferente das característi-
cas mecânicas que aparentemente 
envolvem o mundo macro, tendo em 
vista que naquele mundo as reações 
são inteiramente diferentes. O mila-
gre é como o próprio mundo macro 
pôde se organizar, tendo sua mesma 
origem nos átomos ondulatórios. 
Aqui, é a presença em nós de um Es-
pírito que nos impõe um mundo or-
ganizado, mas virtual, consentâneo 
com Sua Natureza Transcendente. 
Então vejamos:

Efeito Hamlet (ser ou não-ser): 
as constantes físicas que dirigem a 
sintonia fi na de formação do Uni-
verso não foram determinadas pela 
ação do acaso, que demandam uma 
sucessão de ocorrências além das 
possibilidades naturais. Tais são a 
velocidade da luz, a constante de 
Planck na teoria quântica e a in-

tensidade da força 
eletromagnética, 
que se fossem di-
ferentes, não te-
riam permitido 
o surgimento de 
nossas próprias 
existências.

Princípio de in-
certeza: conforme 
verifi cou HEISEN-
BERG, a captura de 
uma partícula é in-
certa, pela sua constante mudança 
de posição e cuja velocidade se alte-
ra constantemente. Assim, torna-se 
quase impossível captá-la ao mesmo 
tempo em posição e velocidade.

Dualidade onda/partícula: um 
raio de luz lançado através de uma 
fresta aparece numa placa fotoelé-
trica de forma contínua, indican-
do sua origem corpuscular, como 
queria EINSTEIN. Porém, lançado 
em duas frestas paralelas, como 
investigou MAXWELL, a luz apare-

cerá em sucessivas alternâncias de 
claro/escuro, demonstrando a sua 
natureza ondular.

A infl uência da consciência na 
percepção da experiência: a per-
cepção de fenômenos microscópi-
cos nas pequenas partículas não se 
dá sem a infl uência do observador, 
nos indicando que a percepção das 
coisas pela nossa mente é o princí-
pio criador da realidade.

Equilíbrio matéria/antimatéria: é 
de se imaginar que da oposição entre 

partículas e antipar-
tículas resultasse a 
anulação de ambas. 
No entanto, ao se 
colidirem, se trans-
formam em raios 
gama, dando origem 
a novas partículas.

Reações não-
locais: os átomos 
desconhecem as 
barreiras do espaço 
e tempo, mantendo 

interferências a distância, conforme 
demonstrou ALAIN ASPECT.

Campos eletromagnéticos: os 
efeitos das partículas estão presen-
tes também em seus campos de in-
fl uência, mesmo elas permanecen-
do em ambientes afastados.

A matéria mutante: o apare-
cimento da água a partir de dois 
gases, as transformações quími-
cas que criam novas substâncias a 
partir de colapsos energéticos, são 
outros tantos aparentes milagres 

ínsitos no coração das partículas, 
frutos de sua natureza quântica. 
Em acréscimo, há ainda o mistério 
envolvendo a ocorrência desses co-
lapsos em nossa consciência, que as 
ciências matemáticas não têm como 
prever, restando indeterminadas as 
maneiras como eles ocorrem, o que 
novamente nos sugere um Universo 
apenas possível em sua ocorrência, 
como se um Atrator Divino tivesse 
que provocá-los, a cada instante.

Dessa forma, este condiciona-
mento das micropartículas à ação 
de nossa consciência comprova, em 
termos matemáticos, as incertezas 
dos colapsos da função de onda, ou 
os saltos quânticos repentinos que 
causam as realidades surgentes, 
caracterizando-se, portanto, como 
consciência quântica, ou princípio 
alternativo na origem de tudo que 
percebemos, pois, ao fechar nossos 
olhos, o mundo externo desapare-
ce, restando em nosso interior ape-
nas a consciência do sentir, imerso 
numa atmosfera de silêncio, osci-
lando entre as trevas e a luz.

(*) 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.folosofi a-
paratodos.com.br

A física atual nos indica: Deus existe

A matéria mutante: o aparecimento da água a partir de 
dois gases, as transformações químicas que criam novas 

substâncias a partir de colapsos energéticos, são aparentes 
milagres ínsitos no coração das partículas, frutos de sua 

natureza quântica. 
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LIBERDADE DE IMPRENSA

Não me canso de reafi r-
mar meu respeito ao Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) enquanto institui-

ção essencial da República. No en-
tanto, as instituições não são abs-
trações. Encarnam-se nas pessoas 
concretas que a compõem. A credi-
bilidade da Corte depende, e muito, 
das atitudes dos seus integrantes. 
É a base da legitimidade. Perdida 
a credibilidade, queiramos ou não, 
abre-se o perigoso atalho para o 
questionamento da legitimidade.

O STF, infelizmente, não tem 
contribuído para fortalecer a sua 
credibilidade. É hoje, lamentavel-
mente, uma das instituições com 
maior rejeição. E isso é um grave 
risco para a democracia.

O último solavanco institu-
cional, forte e surpreendente, foi 
motivado por uma ameaça feita 
pelo ministro Alexandre de Mo-
raes. Apesar de sua boa formação 
jurídica, Moraes tem manifestado 
uma impulsividade autoritária que 
conspira contra a serenidade que se 
espera da Corte Suprema.

No mesmo julgamento em 
que o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) absolveu, por 
unanimidade, a cha-
pa formada por Jair 
Bolsonaro e Hamil-
ton Mourão em ações 
impetradas pelo PT, 
o ministro Alexandre 
de Moraes deu mais 
uma demonstração de 
que os tribunais superiores seguem 
bastante dispostos a agir, na opor-
tuna expressão de editorial do jor-
nal Gazeta do Povo, como “editores 
da sociedade”, relembrando infeliz 
comentário do ex-presidente do 
TSE Dias Toffoli. Moraes, que tam-
bém é membro do Supremo e se 
tornará presidente do TSE um mês 
antes das eleições de 2022, prome-
teu cassar e prender quem “repetir 
o que foi feito em 2018”, em alusão 

a um suposto crime cujas provas, 
ao menos a sua gravidade, nenhum 
ministro reconheceu no julgamento 
da chapa mencionada.

“Se houver repetição do que foi 
feito em 2018, o registro será cas-
sado. E as pessoas que assim fi ze-

rem irão para a cadeia por atentar 
contra as eleições e a democracia 
no Brasil. (...) Nós podemos absol-
ver aqui, por falta de provas, mas 
sabemos o que ocorreu. Sabemos 
o que vem ocorrendo e não vamos 
permitir que isso ocorra. Não po-
demos criar um precedente, olha 
tudo que foi feito vamos passar o 
pano. Porque essas milícias digi-
tais continuam se preparando para 
disseminar o ódio, para disseminar 

conspiração, medo, para infl uen-
ciar eleições, para destruir a de-
mocracia. (...) Houve disparo em 
massa. Houve fi nanciamento não 
declarado para esses disparos. O 
lapso temporal pode ser impediti-
vo de uma condenação, mas não é 

impeditivo da absorção, pela Justi-
ça Eleitoral, do modus operandi que 
foi realizado, e que vai ser comba-
tido nas eleições de 2022”, afi rmou 
o ministro.

Ora, se não há provas, não há 
como admitir que um magistra-
do afi rme de forma tão categóri-
ca que “sabemos o que ocorreu”. 
Se há provas, mas elas não foram 
consideradas graves o sufi cien-
te para cassar uma chapa, como 

é possível prometer que, no ano 
que vem, o mesmo procedimento 
resultará em cassação e até mes-
mo em prisão?

Alexandre de Moraes, em que 
pese meu respeito por sua pessoa 
e pelo cargo que ocupa, é, hoje, 

um dos ministros cujas 
ações mais têm contri-
buído para corroer as 
liberdades democráti-
cas no Brasil, graças à 
sua condução dos abu-
sivos inquéritos das 
fake news, dos atos 
antidemocráticos e das 

“milícias digitais”. O verdadeiro 
problema, que está implícito nas 
falas de Alexandre de Moraes, é que 
o Judiciário parece disposto a se 
tornar o que não pode ser: árbitro 
do que é manifestação de opinião 
ou do que é fake news.

A rigor, o inquérito das fake 
news não poderia ter sido sequer 
instaurado, pois tem como base o 
artigo 43 do Regimento Interno do 
STF, que estabelece: “Ocorrendo 

infração à lei penal na sede ou de-
pendência do Tribunal, o presiden-
te instaurará inquérito, se envolver 
autoridade ou pessoa sujeita à sua 
jurisdição, ou delegará esta atribui-
ção a outro ministro”. Uma vez que 
as alegadas infrações à lei penal 
teriam consistido – não se sabe ao 
certo – em críticas, insultos e de-
boches sistemáticos dirigidos aos 
ministros Dias Toffoli e Alexandre 
de Moraes no ambiente das redes 
sociais, não há cabimento para a 
instauração desse inquérito.

A gravidade dos vícios de ori-
gem do inquérito tem sido unani-
memente apontada por vários ju-
ristas, procuradores e estudiosos 
do Direito. A relativização disso em 
face de um problema que se procu-
ra combater signifi ca, neste caso, 
o abandono completo do princípio 
de que os fi ns não justifi cam os 
meios.

Se apenas porque o pretenso 
“inimigo” é alguém cuja conduta se 
considera muito reprovável nos da-
mos ao luxo de abandonar não me-
ras regras processuais, mas princí-
pios basilares da Justiça, impomos 
não uma vitória contra o erro, mas 
uma derrota ao Estado Democráti-
co de Direito.

Num país onde já se instaurou, 
na prática, a existência do “crime 
de opinião”, no qual a perseguição 
ocorre sob o aplauso de parte da 
sociedade e de intelectuais e jor-
nalistas, e em que repressão se 
dá apenas contra um lado, a carta 
branca para a Justiça Eleitoral agir 
como promete Alexandre de Mo-
raes será uma ameaça à democra-
cia muito maior que aquela que o 
ministro diz querer combater. Na 
prática, a censura e a autocensura, 
fruto do medo da retaliação, já são 
tristes realidades. E exigem fi rme 
condenação.

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

STF: Censura e autocensura
Carta branca para a Justiça Eleitoral agir como promete ministro será uma ameaça à democracia muito 
maior do que a que ele diz querer combater

Carlos Alberto Di Franco (*)

Se há provas, mas elas não foram consideradas graves 
o suficiente para cassar uma chapa, como é possível 

prometer que, no ano que vem, o mesmo procedimento 
resultará em cassação e até mesmo em prisão?
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De um modo geral, o mundo pós-moderno está perdendo as re-
ferências humanitárias. Deparamo-nos com um movimento de 
ideias e comportamentos que defende um humanismo sem Deus 
voltado para a produção e lucro, centrado no consumo e na busca 

de prazer denominado secularismo.
Talvez uma das fraquezas mais gritantes da civilização atual resida 

numa visão adequada do ser humano. Certamente é a era em que valores 
humanos estão sendo pisoteados como nunca 1.

A busca de uma dimensão interior do ser humano que transcende a 
razão, que não é visível, mensurável, mas é real e move a vida de forma 
determinante é a espiritualidade 2.

Bioética, religião, 
espiritualidade e a 
arte do cuidar na 
relação médico-
paciente

Virgínio Cândido Tosta de Souza (*); Leo Pessini (**); 
William Saad Hossne (***). Colaboração de Antonio 
Felipe Paulino de Figueiredo Wouk (****)

(Parte 1)

“O exercício da medicina é uma arte. Arte que, na relação médico-
paciente, depara-se com situações que extrapolam os conhecimentos 

técnico-científi cos do lidar com pessoas fragilizadas física e 
emocionalmente... A ciência, na busca da autonomia fora da tutela da 
religião e da fi losofi a, extrapolou os limites éticos da relação médico-
paciente,” afi rmam os autores desse trabalho e propõem interação 

da teologia, bioética, religião e espiritualidade. O trabalho original foi 
publicado na Revista Bioethikos, do Centro Universitário São Camilo 

(SP), em 2012, sendo reproduzido aqui em 3 partes.

BIOÉTICA
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Quando essa dimensão se tra-
duz em princípios e valores que 
visam ao bem do outro em sua al-
teridade, exerce a ética. Ética que, 
em medicina, Hipócrates, na rela-
ção médico-paciente, denomina-
va como “philia” e que a tradição 
judaico-cristã como “ágape” 3.

Sem espiritualidade, valores 
como compaixão, solidariedade, 
amor, justiça, compreensão desa-
parecem e perdem-se os limites de 
distinguir o que é certo e o que é 
errado. São esses valores que ins-
piram o nosso modo de ser e agir, 
tornando nossa conduta profícua e 
sábia, portanto ética 4.

Na nossa contemporaneidade, 
em que a razão atingiu seu ápice 
de forma globalizada alicerçada na 
tecnociência, o paradigma não é o 
servir, mas o competir, mesmo que 
para isso sejam ignoradas as neces-
sidades e os direitos do outro.

A instantaneidade dos meios de 
comunicação fragiliza a riqueza da 
refl exão, levando à simultaneidade 
de relacionamento e opções que 
geram um individualismo carente 
de partilha e compromisso com o 
outro 5.

Essa é a radiografi a da pós-mo-
dernidade, que se apresenta como 
a época que está além de qualquer 
ideologia e com isso nada mais pa-
rece ter sentido. O que importa é o 
ter, o aqui, o agora e o quadrimotor: 
ciência – técnica – indústria – lu-
cro 6.

Martin Heidegger conceitua 
como: “noite no mundo, não por 
causa da falta de Deus, mas porque 
os homens já não sofrem com essa 
falta, doença mortal é a indiferen-
ça, perda do gosto para procurar as 
razões últimas pelas quais valha a 
pena viver e morrer, a falta de pai-
xão pela verdade” 7.

É nesse cenário do século XXI 
que a religião aparece fomentando 
os valores subjetivos da espiritu-
alidade para saciar a nostalgia do 
“totalmente outro”, como antídoto 
do vazio existencial individualista e 
utilitarista.

Junto com a religião, a fi losofi a 
proporciona espaço para diálogo 
em uma sociedade plural, onde a 
Bioética pela sua inter e transdisci-
plinaridade abriga, como um guar-
da-chuva, refl exões partilhadas 
sem dogmatismo diante de ques-
tões éticas específi cas.

É nesse contexto que a medi-
cina, diante do avanço científi co e 
tecnológico da nossa era, merece 
uma refl exão profunda, principal-

mente no que concerne a relação 
médico-paciente.

O objetivo do trabalho em tela é 
de fornecer subsídios para uma re-
lação médico-paciente humanizada, 
a partir da interação entre bioética, 
espiritualidade e religião no con-
texto da sociedade pós-moderna.

ÉTICA E BIOÉTICA
A bioética é um neologismo 

oriundo da ética, com caracterís-
ticas transdisciplinares e combina 
conhecimentos biológicos com o 
conhec imento  
dos sistemas de 
valores huma-
nos.

O termo bioé-
tica é um legado 
deixado por Van 
Rensselaer Pot-
ter, na década de 
70, por meio da 
obra Bioethics: 
bridge to the 
future, em que 
“bio” representaria os conhecimen-
tos biológicos, e a “ética”, os conhe-
cimentos dos princípios e valores 
humanos perante as descobertas da 
biologia molecular, dentro da socie-
dade científi ca e tecnológica.

O compromisso com a preser-
vação da vida dos seres humanos 
entre si e com o ecossistema an-
tevia os grandes dilemas dos dias 
atuais no campo da biologia mole-
cular e da sustentabilidade do meio 

ambiente.
A década de 1970 foi o perío-

do em que os avanços científi cos 
e tecnológicos, principalmente no 
meio médico, intensifi caram-se e 
ao mesmo tempo passaram a ser 
questionados (UTIS, transplantes, 
diagnóstico de morte, procriação, 
diagnóstico pré-natal).

O compromisso hipocrático e 
a experiência de Nuremberg pro-
piciaram a criação de Comitês de 
Ética, que, em sua essência, fun-
damentam-se no principialismo 

da bioética, composto por: benefi -
cência, não malefi cência, justiça, 
autonomia e possuem composição 
multidisciplinar (médicos, enfer-
meiros, teólogos, juristas, usuários, 
entre outros).

A bioética é um desdobramento 
da ética voltado para os questiona-
mentos morais, suscitados pelos 
avanços científi cos e tecnológicos, 
no contexto da sociedade em sua 
globalidade (pessoa, meio ambien-

te, cidadania, aspectos terapêuticos 
e suas aplicações legais).

Assim, podemos dizer que a 
bioética difere da ética, da moral e 
da deontologia devido a sua carac-
terística problematizadora e evo-
lutiva. O que na ética é estudado, 
na moral praticado, na deontologia 
obrigado, na bioética é problemati-
zado 8.

RELIGIÃO E 
ESPIRITUALIDADE

Assim como ocorre com ética 
e moral, espiri-
tualidade e re-
ligiosidade não 
são sinônimos. 
A espiritualidade 
trata-se de uma 
forma implícita 
de tratar dimen-
sões profundas 
da subjetividade 
sem incluir ne-
cessariamente a 
religiosidade 9.

O grande vazio existencial, na 
sociedade de grandes complexos 
urbanos da sociedade atual, vem 
propiciando fóruns para discutir a 
importância da busca de valores e 
virtudes, como compaixão, que são 
de natureza espiritual.

Nos Estados Unidos, recente-
mente, 47 faculdades de medicina, 
incluindo a de Harvard, propuse-
ram a inclusão de espiritualidade 
como disciplina no currículo 10.

A psicologia fenomenológica 
existencial, oncologia, profi ssionais 
da área da saúde vêm se interes-
sando pelo estudo da espiritualida-
de e sua importância no exercício 
profi ssional.

Dalai Lama apud Boff 11 consi-
dera a espiritualidade como aquilo 
que produz uma mudança interior 
no ser humano. Boff 11 acredita que 
a nossa estrutura de base funda-
mental, que regula as nossas ações, 
é de natureza interior e não exte-
rior. Tais mudanças são fomentadas 
pela religião, mas nem sempre.

A espiritualidade não é uma 
questão simplesmente religiosa; é 
uma questão de educação, de sub-
jetividade, de interioridade. É uma 
forma de reeducarmos para a co-
munhão conosco mesmos, para a 
comunhão com a natureza, para a 
comunhão com o próximo e com 
Deus 12.

A religião é um conceito oriun-
do do latim “religare”, sendo defi -
nida como a crença na existência 
de forças metafísicas, criadoras 
do universo. Tal crença estabelece 
dogmas que devem ser adotados e 
obedecidos. É simbolizada por meio 
de doutrina e ritual próprios, en-
volvendo preceitos morais e éticos. 
É uma fi liação a um sistema espe-
cífi co de pensamentos, os quais en-
volvem fi losofi a, ética e metafísica, 
voltados e vinculados ao ser supre-
mo: Deus. O termo religare é a vol-
ta a Deus, do qual o homem nunca 
esteve separado, no dizer de Santo 
Agostinho 13.

A religião existe onde existir 
uma comunidade, porque ela ofe-
rece ao indivíduo um signifi cado 
da vida além da realidade terrena, 
proporcionando explicações para 
ocorrências misteriosas da vida, 
como, por exemplo, a morte.

Ela contribui para a organização 
social, orientação moral, segurança 
e, embora institucionalizada, ela 
fomenta e enriquece a espirituali-
dade 14.

Na sociedade racionalizada con-
temporânea, ela vem sendo con-
centrada na vida pessoal, particula-
rizada, o que torna às vezes difícil 
distingui-la da espiritualidade.

BIOÉTICA E 
RELIGIÃO

A Bioética, pelo seu caráter in-
terdisciplinar, aparece no âmbito 
da pós-modernidade como uma 
proposta de diálogo entre diferen-
tes tradições culturais, fi losófi cas 
e religiosas. Nesse contexto, a me-

BIOÉTICA

“O grande vazio existencial, na sociedade 
de grandes complexos urbanos da 
sociedade atual, vem propiciando fóruns 
para discutir a importância da busca de 
valores e virtudes, como compaixão, que 
são de natureza espiritual.”
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dicina, a ética e a religião se con-
dicionaram mutuamente. Se por 
um lado, as técnicas biomédicas 
permitem encontrar terapias para 
dominar a dor, prolongar a vida, es-
tabelecer diagnósticos, as religiões 
esclarecem qual é o sentido da vida, 
a importância da solidariedade e da 
compaixão no cuidar das pessoas 
que sofrem ou se encontram na 
terminalidade da vida15.

A medicina, ao longo de sua his-
tória, evidenciou um lugar comum 
entre a religião e a ética, principal-
mente no que concerne à relação 
médico-paciente.

O papel do teólogo, independen-
temente de sua confessionalidade, 
representa um elemento funda-
mental para as comissões de bioéti-
ca, quer seja no âmbito da pesquisa, 
ou da assistência envolvendo seres 
humanos. As comissões de bioé-
tica, pelo seu perfi l inter e trans-
disciplinar, não é uma colagem de 
diferentes racionalidades, tendo 
como referência a especifi cidade 
de um propósito ético. Para isso, é 
necessária uma ampla discussão na 
qual o papel do fi lósofo e do teólogo 
é importante sobre o que signifi ca 
especifi camente a abordagem ética 
de uma questão que difere de uma 
abordagem puramente médica, bio-
lógica ou técnica. A assessoria ética 
exige certas competências que nem 
todos participantes do diálogo in-
terdisciplinar e cultural possuem16.

O teólogo, além de cooperar 
com a especifi cidade do seu saber, 
assume uma postura ética sem 
dogmatismo moral, mas de forma 
racional e coerente com o assun-
to em tela. Os teólogos desem-
penham um importante papel no 
surgimento da Bioética, alicerçado 
na experiência da argumentação 
ética para solucionar casos e, es-
pecifi camente, a tradição de inter-
venções em ética médica, embora 
a secularização tenha minimizado 
a importância da teologia na re-
fl exão bioética. Os teólogos con-
tinuam de forma inequívoca nos 
fóruns de discussão plural desti-
nados a refl etir sobre as relações 
entre a Bioética e Teologia. Vários 
autores de tradição agnóstica co-
meçam a defender a importância 
das religiões para o debate ético e 
para a superação da crise ética da 
cultura pós-moderna de hoje (ma-
nipulação genética, terminalidade 
de vida, pós-humanismo) 16,17,18.

A Bioética em suas origens es-
teve intimamente ligada à teologia 
de tradição cristã, e o cerne de sua 

ética universal é a humanitas, a 
obrigatoriedade de tratar humana-
mente a todos, independentemente 
da situação de classe, de religião ou 
de idade. E o cerne na regra de ouro 
é: “fazer ao outro o que queres que 
façam a ti”, ou negativamente: “não 
façais ao outro o que não queres 
que façam a ti”19.

Na sociedade contemporâ-
nea, existe um consenso de que 
as decisões biomédicas não são 
responsabilidades exclusivas dos 
pesquisadores ou profi ssionais de 
assistência, mas 
de toda a socie-
dade envolvida.

Para Anjos 
20, “a Bioética 
e a Teologia se 
inserem na so-
ciedade plural, 
com uma cons-
ciência cada vez 
mais clara de tal 
pluralidade”.

Em cada op-
ção biomédica, 
está em causa uma vida humana, 
uma determinada concepção de va-
lores em relação ao viver e encon-
tra-se presente na Bioética como 
uma ponte de união, como propõe 
Potter.

Essa preocupação de Potter 
quanto à sobrevivência para o futu-
ro da humanidade já é encontrada 
nas religiões de um modo geral que 
estão habituadas a refl etir sobre a 

vida, propondo no presente as pos-
síveis soluções para o futuro. No 
que concerne à América Latina, a 
história de seus povos indígenas e 
o cristianismo nos legaram exem-
plos admiráveis de equidade e cul-
tura recíprocos nas relações que a 
bioética nos dias atuais desenvol-
ve, não só em relação ao respeito e 
responsabilidade pelo outro, como 
também nas relações com o meio 
ambiente 21.

Potter era membro da Sociedade 
Unitariana de Madison (Unitarian 

Society of Madison), organização 
de inspiração cristã de perspectiva 
liberal.

Esse liberalismo era identifi cado 
como um foro aberto em que tanto 
ateus como crentes pudessem con-
viver dentro de opiniões teológicas 
ou não, desde que se propusessem 
a trabalhar na promoção da verda-
de, justiça, reverência e caridade 
entre os homens.

Sem nenhuma referência entre 
a visão de Potter e essa organização, 
é perceptível a grande proximidade 
entre o credo bioético potteriano e 
a fi losofi a dessa organização.

No seu livro Bioethics: bridge 
to the future, Potter faz um tri-
buto ao teólogo Pierre Teilhard 
de Chardin, reconhecendo-o como 
um dos pioneiros na tentativa de 
reconciliação entre ciência e reli-
gião. Refere que esse autor devo-
tou boa parte de sua vida a essa 
difícil tarefa 22.

Chardin 23 
acreditava que o 
progresso huma-
no era o objetivo 
do universo e que, 
na sua totalidade, 
esse progresso 
caminha inexora-
velmente para um 
ponto muito pró-
ximo do divino, no 
qual o teólogo deu 
o nome de Ponto 
Ômega.

João Paulo II 1, em sua encícli-
ca Fides et Ratio (Fé e Razão), con-
sidera que a fé e a razão são como 
duas asas de um mesmo pássaro 
que voa em direção da verdade 
absoluta.

A bioética, ainda jovem, é um 
referencial de crítica e refl exão da 
radical transformação da cultura 
hegemônica da ciência e da tecno-
logia do mundo contemporâneo.

Não seria exagero confi gurar 
os primeiros passos da bioética 
aos valores defendidos pelo cris-
tianismo, principalmente na críti-
ca à modernidade e à pós-moder-
nidade em sua face racionalizada 
individualizada, mercantilizada e 
técnico-científi ca, que contradiz 
o respeito, a responsabilidade e o 
amor ao próximo em sua alterida-
de 18,24,25,26,27.

Nesse contexto há de se re-
conhecer que, juntamente com 
Potter, a Universidade Jesuíta de 
Georgetown e o Instituto Kennedy 
em Washington com A. Hellegers 
(1926-1979) e apoiado pela família 
Kennedy criaram o primeiro centro 
acadêmico no mundo em Bioética. 
Esse Instituto de Bioética e Estudos 
Populacionais proporcionou o apa-
recimento da bioética judia, protes-
tante, católica e a bioética oriental 
asiática 28.

(*) Professor Titular de Clínica Cirúrgica 
da Faculdade de Medicina de Pouso 
Alegre (UNIVAS) e da Faculdade de 
Medicina de Alfenas (UNIFENAS). Doutor 
em Medicina pela Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP). Membro 
da Academia Mineira de Medicina. 
Doutorando em Bioética pelo Centro 
Universitário São Camilo.
(**) Doutor em Teologia/Bioética. Pós-
graduado em Clinical Pastoral Education 
and Bioethics, St Luke’s Medical Center. 
Docente do Programa Stricto sensu 
em Bioética (Mestrado e Doutorado) do 
Centro Universitário São Camilo, São 
Paulo. E-mail: pessini@saocamilo-sp.br
(***) Médico e pesquisador. Professor 
Emérito da Universidade Estadual Paulista 
– UNESP, campus Botucatu, Faculdade de 
Medicina. Membro da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa – CONEP. Membro 
do Comitê Internacional de Bioética da 
UNESCO. Coordenador do Programa 
Stricto sensu em Bioética (Mestrado e 
Doutorado) do Centro Universitário São 
Camilo, São Paulo. E-mail: posbioetica@
saocamilo-sp.br
(****) Colaboração do Dr. Antônio Felipe 
Paulino de Figueiredo Wouk, Professor 
aposentado da Universidade Federal 
do Paraná, Departamento de Medicina 
Veterinária, Consultor da Comissão 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior 
(CONAES)
-----------------------------
#. As Referências Bibliográfi cas serão 
publicadas na última parte do trabalho.
#. Publicado na Revista Bioethikos, do 
Centro Universitário São Camilo, em 2012; 
(https://saocamilo-sp.br/assets/artigo/
bioethikos/94/a7.pdf); e Uma versão desse 
texto foi apresentada no 8º Congresso 
Internacional de Bioética Clínica (São 
Paulo – 17/05/12).

“Esse liberalismo era identificado como 
um foro aberto em que tanto ateus como 
crentes pudessem conviver dentro de 
opiniões teológicas ou não, desde que se 
propusessem a trabalhar na promoção da 
verdade, justiça, reverência e caridade 
entre os homens.”

(CONTINUA)
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Na contagem ofi cial, 300 
pessoas passaram ou 
permaneceram por mais 
de 3 horas no salão da 

Sociedade Garibaldi, na noite do 
dia 10/11, quarta-feira, quando do 
lançamento do volume 12 de meu 
livro Vozes do Paraná - Retratos de 
Paranaenses. Foram 30 mesas lo-
tadas das 18 às 22h15 min. Muitos 
deixaram de comparecer levados 
por precaução – “é tempo de ain-
da evitar aglomerações”, disseram 
uns.

Os dois primeiros a cumpri-
mentar-me foram: Cida Borghet-
ti – que hoje, viajou para Dubai 
com Ricardo Barros, para dez dias 
de amenidades -; e o odontólogo e 
amigo Bento Garcia Junior, um dos 
últimos gentleman de Curitiba, fi -
níssimo. A variedade do público foi 
ampla; de alta qualidade, de todos 

os estratos sociais, e autoridades, 
gente até comparecendo com anda-
dor, como a fotógrafa Ângela Mello, 
um dos nomes mais signifi cativos 
da reportagem fotográfi ca do Para-
ná.

Outros, “rejuvenescidos”, como 
o jornalista Luiz Juk, fazendo co-
bertura da noite, lépido, juvenil na 
sua boa vontade de a tudo captar; 
autoridades do porte de Guto Sil-
va, o chefe da Casa Civil do Paraná, 
envolvendo em torno de si amigos 
que o apontam como candidato ao 
Senado pelo Paraná; Guto repre-
sentou o governador Ratinho Junior 
na noite; no mundo da Comunica-
ção, Leonardo Petrelli, com Karla e 
os dois fi lhos do casal, capitanea-
vam uma das 30 mesas mais con-
corridas da noite; Luiz Fernando 
de Queiroz e Elin, com a desem-
bargadora Rosane Andriguetto e 

dêsembargador Joatan, fi caram até 
o fi nal da noite em amplas confra-
ternizações; Maria Sandra Gonçal-
ves, da Argumento Comunicação 
também presente, assim como o 
constitucionalista Clèmerson Clève 
e senhora – ele me convidando para 
sua posse na Academia Paranaense 
de Letras (APL); Jucirê e Ronald Es-
cremin, e a psicóloga Tiara Matte, 
uma lufada de “bom astral” a am-
pliar o clima da noite; Fábio Cezar 
Leite Haygert e Carol; os empreen-
dedores empresariais e sociais de 
enorme dimensão, Luiz Bonacin e 
Francisco Simeão Neto; Rafael Pus-
soli, provedor da Casa dos Pobres 
São João Batista; o jornalista Tupan 
e a namorada Messiani; Uma das 
gratas supresas, com conotação 
histórica, foi a presença de Cleto de 
Assis, presidente do MUDES , e o 
diretor de assuntos estratégicos da 

instituição, Luiz Longuine Neto.
O MUDES, Movimento Univer-

sitário de Desenvolvimento Econô-
mico e Social, uma dádiva concebi-
da por Ney Braga, em 1966, voltada 
para apoio na juventude, propi-
ciando-lhe estágios profi ssionais, 
sobretudo. Logo depois da noite de 
autógrafos de Vozes do Paraná 12 
houve a solenidade de entrega de 
diploma do prêmio Grandes Porta-
Vozes do Paraná, iniciativa do Insti-
tuto Ciência e Fé de Curitiba.

Os diplomados, na sua grande 
maioria, foram homens e mulheres 
que tiveram seus perfi s em Vozes 
do Paraná.

(*) AROLDO MURÁ G. HAYGERT, jornalista, 
presidente do Instituto Ciência e Fé e 
coordenador do projeto Memória Paranaense 
do Grupo Educacional Uninter, mantém 
coluna/blog diária (http://www.aroldomura.
com.br/).

Lancamento do Vozes do Paraná, 
volume 12, numa noite memorável

Aroldo Murá G. Haygert (*) com fotos de Valtecir Santos

Também foi noite da entrega do prêmio Grandes Porta-Vozes do Paraná, instituído pelo 
Instituto Ciência e Fé de Curitiba

O MUDES, Movimento Univer-
sitário de Desenvolvimento Econô-
mico e Social, uma dádiva concebi-
da por Ney Braga, em 1966, voltada 
para apoio na juventude, propi-
ciando-lhe estágios profi ssionais, 
sobretudo. Logo depois da noite de 
autógrafos de Vozes do Paraná 12 
houve a solenidade de entrega de 
diploma do prêmio Grandes Porta-
Vozes do Paraná, iniciativa do Insti-

Os diplomados, na sua grande 
maioria, foram homens e mulheres 
que tiveram seus perfi s em Vozes 

 jornalista, 

coordenador do projeto Memória Paranaense 

Aroldo Murá G. Haygert

Mais de 300 pessoas prestigiaram o lançamento do livro no salão da Sociedade Garibaldi
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Aroldo Murá G. Haygert

Adonai Arruda, empresário, liderança internacional na área de higiene

Ao lado e na próxi-
ma página vemos 
fotos de homena-
geados e amigos 
presentes, registra-
dos nas lentes de 
Valtecir Santos

Antonio Felipe Wouk, representado por Bernardo Wouk, fi lho

Desembargador Xisto Pereira e Isabelle Vitória Leite Haygert
Eleidi Freire-Maia, doutora em Genética, professora aposentada da UFPR, 
PhD; diretora do Instituto Ciência e Fé de Curitiba

Francisco Simeão Rodrigues Neto, empresário e fi lântropo

Francisco Zardo, advogado, Mestre em Direito

Helio de Freitas Puglielli, educador, jornalista, ex-diretor de Departamentos da UFPR Chefe de Gabinete Rafael Bertoldi representou o senador Flávio Arns
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Hélio Bruck Rotenberg, engenheiro, presidente da Positivo 
Tecnologia

Jubal Sergio Dohms, designer gráfi co, editor de revistas e livros, 
professor de Budismo, futuro monge budista, e Isabelle Haygert

Prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos

Lincoln Fedato, engenheiro civil, empresário, estudioso do 
Kardecismo, e fi lho

Luiz Bonacin, empresário e fi lantropo Marcos Domakoski, engenheiro, ex-presidente da Associação 
Comercial do Paraná, presidente da Fundação Copel

Pedro de Paula Filho, empreendedor social, presidente da 
Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da UFPR

Renato Adur, ex-deputado estadual, empresário e “senhor das 
ilhas do Paraná”, vitinicultor

Isabelle, Marcelle e Michelle de Cerjat, fi lhas do coração, 
‘mais que fi lhas’, portanto

Depuitado estadual Luiz Carlos Martins, propietários da Rádio 
Banda B

Bento Garcia Junior

Luiz Juk com Jubal Sergio Dohms e Wasyl Stuparyk, trio de 
velhos companheiros de profi ssão
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Os discursos fi caram por 
conta do dono do Grupo 
RIC de Comunicação, Le-
onardo Petrelli, uma fala 

signifi cativa sobre o “trabalho ar-
tesanal” com que fazemos “Vozes 
do Paraná”, e ao mesmo tempo, 
plena de reconhecimento à impor-
tância do livro para se conhecer “o 
Paraná de hoje” em alguns de seus 
melhores ângulos; já o discurso do 
empresário Newton Bonin, que, 
como Petrelli, está também com 
partes de sua vida e obra no livro, 
foi carregado de esperanças e espi-
ritualidade.

Bonin, sólido comandante da 
Beauty Collor, o segundo maior 
grupo brasileiro de cosméticos, 
lembrou antiga ligação com o au-
tor, solidifi cada nos dias – lembro 
– em que foi candidato a prefeito 
de Curitiba; Francisco Simeão Neto 
falou em nome dos que receberam 
o diploma “Grandes Porta-Vozes do 
Paraná”, 17 homens e mulheres que 
se notabilizaram na vida do Estado 
por suas ações em diversos ramos 
da vida paranaense.

Homem absolutamente objeti-
vo, Simeão assinalou a longa e es-
sencial carreira que faz em comum 
com Luiz Bonacin Neto. Fixou sua 
fala na observação de desafi os que 
o Paraná enfrenta e passou uma 
ampla mensagem de esperança. 
De passagem, recordou a criação 
do programa “Bom Aluno” que, na 
minha opinião, é o melhor cartão 
de visita de Simeão, um dos mais 
ousados empreendedores sociais 
do Estado, hoje centrado no Eco-
Parque, em Cascavel.

ENCONTROS 
NOTÁVEIS

Presenciei momentos de gran-
des encontros, como, por exemplo, 

do professor Hélio Puglielli e o mé-
dico Newton Stadler de Souza Filho, 
cardiologista. Eles mergulharam 
em momentos singulares da vida 
de Newton pai, jornalista de papel 
notável na história do Paraná; Anita 
Zippin, presidente da Academia de 
Letras José de Alencar e seu marido, 
Carlos, muito solicitados por con-
vidados; Marleth Silva, jornalista, 
uma longa vida dedicada a retratar 
o Paraná, acompanhada de fi lho; 
Martha Feldens e Eduardo Sganzer-
la, espalhando simpatia, mas sem 
se desfazerem das máscaras que co-
meçam a fi car de lado em nosso dia 
a dia; Tomaz Barreiros, do MPPR, 
com o fi lho – meu afi lhado de ba-
tismo -, Ivan, que está se formando 
engenheiro de Computação; apre-
sentados pelo engenheiro e profes-
sor Rafael Pussoli, foram à Garibaldi 
levar seus votos de sucesso pelo li-
vro Vozes do Paraná: Rodrigo Pas-
qual, diretor Técnico do Instituto de 
Engenharia do Paraná; Ana Carolina 
de Bastos Leite presidente do Dire-
tório Acadêmico de Engenharia do 
Paraná(DAEP); Guilherme Henrique 
W.da Silva, membro de Ensino, Pes-
quisa e Extensão do DAEP.

Luiz Carlos Martins, irradiando 
simpatia e disposição, acompanha-
do do fi el escudeiro “Tico”, foi uma 
presença muito cumprimentada na 
noite. Ele, como deputado estadual, 
sintetiza uma boa mostra do Para-
ná por sua veia comunicativa. Con-
tinua sendo o “senhor das manhãs 
curitibanas” pela Rádio Banda-B.

PADRE ANDRÉ
Uma referência especial a um 

dos melhores nomes do clero da Ar-
quidiocese de Curitiba, padre André 
Biernaski, pároco de N.S.Aparecida, 
do Seminário, em Curitiba. O advo-
gado Gilberto Monastier foi um dos 
tantos homens e mulheres do Direi-
to que estiveram na Garibaldi. Ele é 
fi lho do histórico médico Waldemar 
Monastier, que marcou época na Me-
dicina do Paraná; assim como assi-
nalo a presença de José Fernando de 
Macedo, ex-presidente da Associa-
ção Médica do Paraná. Ele expressou 
seu reconhecimento à importância 
de Vozes do Paraná. Hoje é diretor de 
Defesa Profi ssional da AMB.

Foi um grato reencontro com 
o cirurgião cardíaco que conheço 
desde quando ele era um menino, 

amigo que fui de seus pais e avó, 
Raquel; Representando o presiden-
te do Grupo Educacional Uninter 
– professor Wilson Picler – recebi 
os cumprimentos do advogado Rai-
mundo Nonato Siqueira, assessor 
do educador. Picler, é bom lembrar, 
não nega aspirar a candidatura ao 
Senado. Mas tudo dependerá de 
“outros fatores”, como me tem 
dito.

O SENADO
Por falar em política, tenho de 

registrar: foi intensa a paparica-
ção a que Guto Silva se submeteu 
– “gostosamente”, claro -, na noite 
na Garibaldi. Ele hoje aparece como 
um dos nomes mais fortes para 
concorrer ao Senado na vaga que 
se abrirá com a próxima eleição. De 
Maí Nascimento e Dante Mendon-
ça, registro votos de “sucesso” pela 
noite de Vozes. Eles enviaram men-
sagem da Cidade do México onde 
cumprem roteiro anual de repouso; 
entre os mais sentidos abraços da 
noite registro as manifestações de 
Ilana Lerner Hoffmann e Cláudio 
Hoffmann.

Ela agora está no pleno coman-

do da Fundação Jaime Lerner, ten-
do como companheira na diretoria 
Técnica a urbanista Valéria Be-
chara; Szyja Ber Lorber e Rosilda, 
nomes que nunca faltam ao lança-
mento de meus livros, passaram lá 
para cumprimentos e algumas pa-
lavras amigas; Enfi m, acho que fo-
tos de Valtecir Santos falam muito 
do encontro que captou momentos 
preciosos, como aqueles de meu 
reencontro com Pedro de Paula Fi-
lho, o presidente da Associação de 
Amigos do Hospital de Clínicas da 
UFPR, raro ser humano envolvido 
com esse enorme centro médico 
que sempre requer o apoio da so-
ciedade abrangente.

Momentos em que fui, literal-
mente, “sufocado” pelos abraços de 
3 mulheres de classe, bonitas e cul-
turalmente diferenciadas: Marcelle 
de Cerjat Duarte; Michelle de Cerjat 
Hermont (e Matheus Hermon), e 
Isabelle de Cerjat (com Thor).

CLÈMERSON 
MERLIN CLÈVE

Impossível fi car alheio ao gran-
de momento do dia 22, quando meu 
dileto amigo Clèmerson Merlin 
Clève foi empossado como membro 
da Academia Paranaense de Letras – 
APL – na cadeira número 3, que tem 
como patrono Jesuino Marcondes, 
e René Ariel Dotti como ocupante 
mais recente. Clève foi dos primei-
ros perfi lados no meu livro Vozes do 
Paraná, Retratos de Paranaenses.

E acredito que ele até poderá 
registrar, na posse, um pouco da 
“memória”, declarações anotadas 
naquele volume que gerou até um 
reprint por ele encomendado. Ali o 
encontramos vivendo a vida de um 
jovem inquieto em terras de Euro-
pa, em busca de novos horizontes 
culturais.

Personagens se encontraram no lançamento do livro

Leonardo Petrelli focalizou no 
“trabalho artesanal” feito para se 
obter a qualidade da série “Vozes 
do Paraná”,

Newton Bonin, que está perpetuado 
com partes de sua vida e obra no 
livro, foi carregado de esperanças e 
espiritualidade.

Francisco Simeão Neto falou 
em nome dos que receberam o 
diploma “Grandes Porta-Vozes do 
Paraná”.

Sempre solícito, Guto Silva aparece como um dos nomes mais fortes para concorrer ao Senado Clèmerson Clève e senhora, na noite de lançamento de Vozes do Paraná volume 12
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Cleto de Assis, professor e 
homem de múltiplas ex-
pressões culturais, me co-
municou nesta sexta-feira, 

12, que o MUDES (Movimento Uni-
versitário de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social), que ele preside, 
logo estará sendo implantado no Pa-
raná, a terra de seu icônico fundador, 
Ney Braga, governador do Paraná por 
dois mandatos e que foi ministro de 
Estado da Educação. Diz Cleto: (…) 
“tomamos a decisão de se implantar 
o núcleo paranaense da Fundação 
criada por Ney Braga e seguidamente 
presidida por outros ilustres conter-
râneos, dos quais herdei minhas atu-
ais responsabilidades.” Dentre os ex-
presidentes do MUDES estão Karlos 
Rischbieter e Maurício Schulman.

A presença do MUDES no berço 
natal de Ney Braga se dará a partir 
da implantação de memorial do fun-
dador na cidade da Lapa, para o que 
a instituição conta com o apoio do 
prefeito Municipal. O MUDES igual-
mente mantém contatos com duas 
entidades de ensino superior – uma 
de Curitiba, outra de Araucária – 
com vistas a desenvolver seu proje-
tos de apoio à vida estudantil. Uma 

das ações que marcam o Movimento 
é o da promoção de estágios profi s-
sionais a estudantes. A seguir, leia a 
mensagem de Cleto de Assis:

COINCIDÊNCIA 
OPORTUNA

“Caro Prof. Aroldo, quero reno-
var meus cumprimentos pela ree-
dição de sua já tradicional festa de 

lançamento de “Vozes do Paraná”, 
consagrada como um dos principais 
repositórios da história paranaense 
contemporânea. Para nós, da Fun-
dação Mudes, é uma honra inaugu-
rar a fase institucional da obra, em 
sua décima segunda edição.

Para ampliar ainda mais a nossa 
integração com o estado, quero anun-
ciar que o lançamento coincide com 

a decisão de se implantar o núcleo 
paranaense da Fundação criada por 
Ney Braga e seguidamente presidida 
por outros ilustres conterrâneos, dos 
quais herdei minhas atuais respon-
sabilidades. Esta vinda defi nitiva ao 
berço de Ney Braga se iniciará com o 
apoio oferecido ao prefeito da Lapa, 
Dr. Diego Ribas, para a implantação 
do memorial de nosso fundador e 

ex-presidente naquela cidade, home-
nagem ainda devida por sua cidade 
natal, entre tantas já prestadas por 
aquela comunidade.

ALÉM DO REGISTRO
Provavelmente iremos além de 

um simples registro material e his-
tórico: nossa sugestão é que seja 
instalado um centro de cultura com 
seu nome, pois todos sabemos que 
Ney sempre foi um grande mece-
nas das artes em geral. Outra de-
cisão corporativa é concretizar um 
acordo operacional com um grande 
grupo universitário de Curitiba, já 
em fase de intensa negociação, e 
outro com uma instituição de en-
sino superior de Araucária, que 
centraliza outros campi no Paraná 
e em Santa Catarina. Sentimo-nos, 
portanto, perfeitamente ancorados 
nas águas culturais e educacionais 
paranaenses. Sou portador de tais 
informações para testemunhar que 
a data de lançamento de “Vozes do 
Paraná 12” também entra para a 
história da Fundação Mudes.”

(*) COLUNA DO AROLDO (http://www.
aroldomura.com.br/) 15 de Novembro de 2021

EDUCAÇÃO

Fundação MUDES finalmente 
chegará ao Paraná de seu fundador

Aroldo Murá (*)

Um memorial de Ney Braga na Lapa, um verdadeiro centro cultural, já tem o apoio do prefeito da cidade. MUDES vai se 
aliar a dois grupos universitários para expandir suas ações no meio estudantil com vistas a estágio profi ssionais

Diego Ribas, Prefeito da Lapa Cleto de Assis (Foto: Annelize Tozetto) Ney Braga
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Instituições de Ensino: PUC-PR, em todos os campi; UFPR, Departamento de 
Genética; Universidade Positivo; UNIFAE; Studium Theologicum; Faculdades 
Espírita; Faculdades do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO); 
Faculdade Evangélica do Paraná, curso de Teologia; Universidade Tuiuti; 
Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio Bagozzi, Curso de Filosofia dos 
Padres Xaverianos; FAVI e Ichthys Instituto de Psicologia e Religião, cursos de 
Pós-graduação Psicologia e Religião e Psicologia Analítica e Religião Oriental 
e Ocidental; Faculdades ESEI (prof. Eliseu); Faculdades Santa Cruz (Letras); EBS 
- Business School; Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).

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

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

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Seria estranho se o garoto fosse buscar a “péla”, palavra que deu origem à informal “pe-

lada” porque designativa de um tipo de bola usada no jogo da pela. Esta palavra perdeu o 

acento agudo, mas continua com o e aberto. A mesma pronúncia (é) mantém o ato de pelar: 

“Tu pelas ou ele pela uma laranja em dois segundos”.

 

Antes de 1971 usava-se o acento circunfl exo no e e no o de certas palavras homógrafas para 

distinguir a pronúncia fechada (por exemplo êle, êsse, sôbre, côrte) da aberta (ele, esse, sobre, 

corte), ou seja, por questão de timbre. A Lei 5.765/71 aboliu esse acento diferencial, tendo 

permanecido duas exceções por timbre (pôde e fôrma – esta última não ofi cialmente), além 

de outros pares diferenciais em razão da tonicidade, em que o acento agudo ou circunfl exo 

distinguia a sílaba tônica da átona (côa, pólo, pôlo, pêlo, pélo, pêra, péra, pára, pôr).

 

O Acordo Ortográfi co da Língua Portuguesa, que entrou em vigor em janeiro de 2009, re-

duziu essas onze palavras acentuadas a três: pôr, pôde e fôrma (sendo o acento facultativo 

neste último caso). 

 

Não se usará mais acento em para (verbo), pela (bola ou verbo), polo (extremidade, face 

oposta), pelo (cabelo, penugem) e pera (fruta), como acontece com todas as palavras paro-

xítonas terminadas em a, e, o.

 

O acento diferencial evita ambiguidades. Imagine, por exemplo, um bilhete deixado na sua 

mesa: “O contador não pode vir, conforme sua convocação”. Signifi ca o quê? Que não houve 

jeito de ele vir, ou que no momento está impossibilitado de comparecer? Para esclarecer, bas-

De polos e bolos:
acento diferencial

Pergunta um menino a outro:
– Vamos jogar uma pelada?

– Está bem, vou buscar a bola.

ta um sinal gráfi co: Não pôde vir [ontem, ou outro passado].  Não pode vir [hoje, agora].

 

Outro caso em que o acento diferencial se faz quase que indispensável é o de fôrma versus 

forma, porque ambas as palavras pertencem à mesma classe gramatical, têm a mesma distri-

buição na frase. Só o contexto não evita a ambiguidade – uma coisa é “prefi ro esta forma” e 

outra é “prefi ro esta fôrma”. É o acento que nos faz perceber a diferença de sentido. 

 

Há muitos pares de homógrafos, como bolo (doce) e bolo (verbo) ou fora (na parte exte-

rior; exceto) e fora (verbo), que não se confundem dentro de um mesmo contexto:

- Vou colocar o bolo na fôrma que inventei. Como bolo coisas lindas! - diz, convencida.

- O menino deixou a bicicleta lá fora, mas quando o procurei, já se fora.

 

Há uma palavra, entretanto, que deveria ter permanecido com o acento diferencial: pára. Não 

custava nada terem deixado os três verbos na mesma situação: pôde, pôr, pára. Criou-se no mínimo 

um problema para os jornais porque, usada isoladamente, a forma verbal “para” se confunde com a 

preposição “para”. Por exemplo, numa frase como TRÂNSITO PARA SÃO PAULO, a tendência do lei-

tor é entender que o trânsito vai em direção a ou é destinado a SP. Como os jornais prezam por uma 

comunicação rápida mas efi ciente,  já não podem usar o verbo em manchetes! Esse acento poderia 

ser facultativo, ao menos, para salvaguardar os casos ambíguos. Quem sabe a Academia Brasileira 

de Letras ainda vá mudar este ponto da reforma, um entre outros que merecem revisão.

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

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
Televendas: 0800 55 26 16
WhatsApp: 15 9 8100 5073
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

ESPERANÇA ALÉM DA CRISE
A certeza de uma vida melhor
Mark Finley

Desemprego, fome, desastres naturais, pan-
demias, criminalidade... Essa é uma parte do 
trágico retrato em que vivemos. Diante desse 
quadro, somos levados a uma série de pergun-
tas: Existe esperança para o planeta Terra? 
Será que o fi m do mundo chegou? As profecias 
podem nos dar alguma pista sobre a situação 
atual? Este livro responderá a essas perguntas.
Páginas: 80
Brinde: https://livro.esperanca.com.br/
esperanca-alem-da-crise/

MENTE SUICIDA
Respostas aos porquês silenciados
Lício de Araújo Vale

O suicídio é a terceira causa de morte de jovens 
brasileiros entre 15 e 29 anos. As pessoas pró-
ximas costumam fi car perplexas, procurando por 
explicações e justifi cativas para o inexplicável, o 
absurdo. Escrito em linguagem simples e acessí-
vel, este livro pretende apresentar indicações que 
ajudem pais, professores e profi ssionais de saúde 
a perceber comportamento conturbado.
Páginas: 120
Referência de preço: R$ 29,50

COMPAIXÃO
Uma refl exão sobre a vida cristã
Henri Nouwen, Donald P. McNeill e Douglas A. 
Morrison

Neste ensaio provocativo sobre a virtude menos 
compreendida – a compaixão – os autores desa-
fi am a si mesmos e a nós com estas questões: 
Onde colocamos compaixão em nossas vidas? 
É sufi ciente viver uma vida em que nos machu-
camos o mínimo possível? Nosso ideal é uma 
vida de máximo prazer e mínima dor? Compaixão 
responde não.
Páginas: 176
Referência de preço: Oferta por R$ 19,00

O DESAPARECIMENTO DOS RITUAIS
Uma topologia do presente
Byung-Chul Han

Rituais podem ser defi nidos como técnicas simbó-
licas do encasamento. Transformam o estar-no-
mundo e, um estar-em-casa. Fazem do mundo um 
local confi ável. São no tempo o que uma habitação é 
no espaço. Fazem o tempo se tornar habitável. Sim, 
fazem-no viável como uma casa. Ordenam o tempo, 
mobíliam-no.
Páginas: 157
Referência de preço: R$ 26,25

O NOVO ROSTO DO CLERO
Perfi l dos padres novos no Brasil
Agenor Brighenti

Nas últimas décadas tem irrompido no seio do ca-
tolicismo brasileiro e para além dele um novo perfi l 
de presbíteros, denominados “padres novos”, que 
por suas práticas pastorais e comportamentos 
pessoais têm promovido na esfera da experiên-
cia religiosa o deslocamento do profético para o 
terapêutico e do ético para o estético. 
Páginas: 300
Referência de preço: R$ 60,00

NATAL
Nasceu para nós um menino
Dom Murilo S. R. Krieger

Jesus veio como uma luz no meio das trevas do 
mundo. Com o envio de seu Filho, Deus faz nascer 
a esperança em nosso coração. Ele nos faz seus 
fi lhos e fi lhas, e nos dá a possibilidade de sermos 
novas criaturas. Para que isso aconteça, é neces-
sário, contudo, acolher Jesus, a Palavra que se fez 
carne no Natal. O livro quer ajudá-lo a se aprofun-
dar na certeza de que somos amados por Deus.
Páginas: 55
Referência de preço: R$ 22,80

BEM-AVENTURADO JOÃO PAULO II
Novena
Pe. Antônio Lúcio, ssp

Esta é uma novena em devoção a São João Paulo 
II. Reúne: as orações, organizadas pelo padre An-
tônio Lúcio da Silva Lima; uma introdução, em que 
se conta a vida do santo; indicações para a missa 
de São João Paulo II e uma Oração a São João 
Paulo II feita pelo cardeal Angelo Comastri.
Páginas: 80
Referência de preço: R$ 8,00

COMO LER MAQUIAVEL
A arte da política
José Benedito de Almeida Junior

Estudioso da história e arguto observador das 
práticas de poder, Maquiavel tinha como principal 
aspiração política ver a Itália unifi cada, forte o 
sufi ciente para fazer frente aos grandes reinos 
vizinhos, digna herdeira de Roma. Este breve 
manual aborda as infl uências do autor fl orentino e 
as leituras divergentes que fi zeram de sua obra.
Páginas: 104
Referência de preço: R$ 29,00
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Conselho
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Newton Finzetto
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Sociais

Diretor: Euclides Scalco
Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo 
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Aroldo Murá G. Haygert
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Diretoria
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Diretor: Waldemiro Gremski
Membros: Evaristo Eduardo Miranda
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Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri

Dino Almeida (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 e Rosana Andriguetto. 

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

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

PRÊMIO “PERFIL INSTITUCIONAL”:
Fundação MUDES.
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Transforma  
o futuro de  
jovens em 
jovens de 
futuro.

O PARANÁ TEM O MAIOR PROGRAMA
DE 1º EMPREGO DO BRASIL.

CADASTRE SUA EMPRESA: WWW.CARTAOFUTURO.PR.GOV.BR OU LIGUE (41) 3210-2818

Fonte de recurso: Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

R$ 58 MILHÕES
INVESTIDOS

35 MIL JOVENS
BENEFICIADOS

O EMPRESÁRIO GANHA UM AUXÍLIO MENSAL 
DE ATÉ R$ 450,00 POR MÊS.




