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NESTA EDIÇÃO:

NOVO JORNALISMO
Uma das profissões mais afetadas pelo modernismo, relativismo, secularismo é, sem dúvidas o jornalismo. A forma de como pesquisar fatos, as influências ideológicas, “independentemente do escárnio e
do fôlego das máfias corruptas e corruptoras, perseverar num verdadeiro jornalismo de buldogues. Um
dia a coisa vai mudar. E vai mudar graças também
ao esforço investigativo dos bons jornalistas”, afirma
o professor Carlos Alberto Di Franco.
“A ferramenta de trabalho dos jornalistas é a
curiosidade. A dúvida. A interrogação. Há um ceticismo ético, base da boa reportagem investigativa. É a saudável desconfiança que se alimenta
de uma paixão: o desejo dominante de descobrir
e contar a verdade,” justifica ele num jornalismo
melhor no futuro.
Já Nicolau da Rocha Cavalcanti, advogado e
jornalista, editorialista do jornal O Estado de São
Paulo, mostra que o jornalista deve lidar com um
“mundo cada vez mais submetido à lógica de satisfazer o cliente, os espaços de pluralidade são
cada vez mais restritos. Ele deve tornar os jornais mais incômodos, atraindo o leitor pelos fatos.
Mas há espaço para o saudosismo, como vemos
de artigo do jornalista Carlos Wagner, que lembra
as matérias “buraco de rua”.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Antonio Celso Mendes (*)

SER / NÃO SER / VIR_A_SER
Como se observa, a Natureza destrói para recriar. Sem essa destruição, ela
não teria condições de se manter num processo contínuo de renovação. Nosso
espírito, perspicaz como é, observa essa destruição como uma circunstância
virtual, necessária para manter o Universo funcionando.

O

ra, esse ciclópico processo de
destruição cósmica tem início
desde o microcosmo, no qual
as partículas, como numa dança ondular, pulsam de forma aparentemente desordenada, chamando a nossa
atenção sobre as
formas como elas
puderam se transformar em Cosmos, produzindo
a eclosão de substâncias, seres vivos, minerais, galáxias e planetas.
Pois que nada
termina sem um
estágio correspondente de recomeço, como ocorre
no mundo dos
átomos, percebese que a Natureza
segue os mesmos
princípios, considerando a destruição apenas como um momento provisório na sucessão constante das coisas. E
é dessa forma que devemos considerar
nossa existência, um momento apenas
de conscientização de nossa presença
na sucessão temporal da Natureza.
A palavra dialética tem origem grega
e significa um discurso em contraposição, indicando que a Natureza funciona
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com base em aspectos contraditórios,
mas que no final se complementam.
Segundo HERÁCLITO DE ÉFESO, filósofo pré-socrático, existe um LOGOS que
mantém o equilíbrio dos contrários,
sem o qual as contradições não teriam

condições de se superar.
Depois de HERÁCLITO, coube a HEGEL chamar a atenção para o labor de
nosso espírito, que consegue, de forma
conceitual, captar os três momentos
dessa dialética que se apresenta como
Tese, Antítese e Síntese, ou seja, um
momento de afirmação, seguindo-se
outro de negação e a síntese como su-

peração, que, em perspectiva teológica,
corresponde aos reinos do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Dessa forma, tudo
se torna transcendente, pela convivência divina de um Universo em evolução.
Por isso, os momentos do existir são colapsos quânticos gerados pelo pulsar virtual
de um VERBO cujo único propósito é o amor
sem limites.
Portanto, se nada
há de definitivo, havendo sempre a renovação
dos
acontecimentos,
nossas esperanças não
terminam em fracasso, se nossa fé tiver a
força suficiente para
concretizá-las.
Em
acréscimo, no que diz
respeito aos limites de
nossa existência, é coerente a perspectiva de
que, após nossa morte,
abrir-se-á a plenitude
de um novo momento, que aguardamos
seja pleno de transcendência e alegria.
(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor
em Direito pela UFPR, é professor do curso de
Direito da PUCPR e membro da Academia Paranaense de Letras. Autor de “Introdução ao Universo
dos Símbolos”. E-mail: antcmendes@gmail.com;
Site: www.folosofiaparatodos.com.br
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jornalismo
Carlos Alberto Di Franco, (*)

Menos
adjetivo
e mais
substantivo
O leitor espera uma imprensa combativa,
disposta a exercer o seu intransferível dever de
denúncia

J

ornalismo é a busca do essencial, sem adereços, qualificativos ou adornos. O jornalismo
transformador é substantivo.
Sua força não está na militância
ideológica ou partidária, mas no vigor persuasivo da verdade factual e
na integridade da sua opinião.
A ferramenta de trabalho dos
jornalistas é a curiosidade. A dúvida. A interrogação. Há um ceticismo ético, base da boa reportagem
investigativa. É a saudável desconfiança que se alimenta de uma paixão: o desejo dominante de descobrir e contar a verdade.
Outra coisa, bem diferente, é
o jornalismo de suspeita. O profissional suspicaz não tem “olhos
de ver”. Não admite que possam
existir decência, retidão, bondade.
Tudo passa por um crivo negativo
que se traduz numa incapacidade crescente de elogiar o que deu
certo. O jornalista não deve ser ingênuo. Mas não precisa ser cínico.
Basta ser honrado, trabalhador, independente.
A fórmula de um bom jornal reclama uma balanceada combinação
de convicção e dúvida. A candura,
num país marcado pela tradição da
impunidade, acaba sendo um des-

serviço à sociedade. É indispensável o exercício da denúncia fundamentada.
Precisamos, independentemente do escárnio e do fôlego das máfias corruptas e corruptoras, perseverar num verdadeiro jornalismo
de buldogues. Um dia a coisa vai
mudar. E vai mudar graças também
ao esforço investigativo dos bons
jornalistas. Essa atitude, contudo,
não se confunde com o cinismo de
quem sabe “o preço de cada coisa e
o valor de coisa alguma”. O repórter, observador diário da corrupção
e da miséria moral, não pode deixar
que a alma envelheça. Convém renovar a rebeldia sonhadora do começo da carreira. Todos os dias. O
coração do repórter deve pulsar em
cada matéria.

PRECIPITAÇÃO

Alguns desvios, no entanto,
podem comprometer o resultado
final do trabalho. A precipitação é
um vírus que ameaça a qualidade
informativa. Repórteres carentes
de informação especializada e de
documentação apropriada ficam
reféns da fonte. Sobra declaração,
mas falta apuração rigorosa. O poder público tem notável capacidade

de pautar jornais. Fonte de governo
é importante, mas não é a única.
Muitas histórias interessantes estão para ser contadas. Precisamos
fugir do show político e fazer a opção pela informação que realmente
conta. Só assim, com didatismo e
equilíbrio, conseguiremos separar
a notícia do lixo declaratório.
A incompetência foge dos bancos de dados. Troca milhão por bilhão. E, surpreendentemente, nada
acontece. O jornalismo é o único
negócio em que a satisfação do
cliente (o leitor) parece interessar
muito pouco. O jornalismo não fundamentado em documentação é o
resultado acabado de uma perversa
patologia: o despreparo de repórteres e a obsessão de editores com o
fechamento. A chave de uma boa
edição, no impresso e no digital, é o
planejamento. Quando editores não
formam os seus repórteres, quando
a qualidade é expulsa pela ditadura
do deadline, quando as entrevistas
são feitas só pelo telefone e já não
se olha nos olhos do entrevistado,
está na hora de repensar todo o
processo de edição.
O culto à frivolidade e a submissão à ditadura dos modismos
estão na outra ponta do problema.

Vivemos sob o domínio do politicamente correto. E o dogma do politicamente correto não deixa saída:
de um lado, só há vilões; de outro,
só se captam perfis de mocinhos. E
sabemos que não é assim. A vida
tem matizes. O verdadeiro jornalismo não busca apenas argumentos
que reforcem a bola da vez, mas
também, com a mesma vontade,
os argumentos opostos. Estamos
carentes de informação e faltos da
boa dialética. Sente-se o leitor conduzido pela força de nossas idiossincrasias.

PERGUNTAS
CLÁSSICAS

Os riscos de instrumentalização
da imprensa são evidentes. Por isso
é preciso revalorizar, e muito, as
clássicas perguntas que devem ser
feitas a qualquer repórter que cumpre pauta investigativa. Checou?
Tem provas? A quem interessa essa
informação? Trata-se de eficiente
terapia no combate ao vírus da leviandade.
O esforço de isenção, no entanto, não se confunde com a omissão. O leitor espera uma imprensa
combativa, disposta a exercer o seu
intransferível dever de denúncia.

Menos registro e mais apuração.
Menos fofoca e mais seriedade.
Menos espetáculo de marketing
político e mais consistência.
Finalmente, precisamos ter
transparência no reconhecimento de nossos eventuais equívocos.
Uma imprensa ética sabe reconhecer os seus erros. As palavras
podem informar corretamente, denunciar situações injustas, cobrar
soluções. Mas podem também esquartejar reputações, destruir patrimônios, desinformar. Confessar
um erro de português ou uma troca
de legendas é fácil. Porém admitir a
prática de atitudes de prejulgamento, de manipulação informativa ou
de leviandade noticiosa exige coragem moral. Reconhecer o erro, limpa e abertamente, é o pré-requisito
da qualidade e, por isso, um dos
alicerces da credibilidade.
Os desafios de um mundo disruptivo são muitos. E só há uma
receita duradoura: ética, profissionalismo e talento. O leitor, cada
vez mais crítico e exigente, quer
notícia. Quer informação substantiva.
(*) CARLOS ALBERTO DI FRANCO,
jornalista. E-mail: difranco@ise.org.br

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | FEVEREIRO 2022 | 3

agropecuária
Branca Nunes (*)

Os sabotadores do agronegócio
Ataques sucessivos envolvem ONGs, jornalistas, governos estrangeiros e as chamadas revistas especializadas

Pecuária nelore no Brasil | Foto: Kedson Carvalho/Shutterstock

S

ecas prolongadas e chuvas em excesso. Pragas e
ervas daninhas, além de
muita saúva. Foi-se o tempo em que esses eram os grandes
inimigos do agronegócio brasileiro.
Hoje, no Brasil, os sabotadores da
agricultura e da pecuária são igualmente nocivos, mas combatê-los é
bem mais difícil. Eles nascem em
organizações não governamentais,
brotam em redações jornalísticas,
desenvolvem-se em agências de
4

publicidade, crescem em gabinetes de Brasília, proliferam em governos estrangeiros e se camuflam
nas chamadas “revistas especializadas”.
Em outubro de 2017, por exemplo, um artigo publicado pelo Psol
qualificou de “ecocida” o agronegócio brasileiro, acusado de ter
provocado um incêndio no Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros. Fernando Tatagiba, então diretor do parque, também tentou
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envolver na fogueira os fazendeiros da região, mesmo confessando
que não existiam elementos suficientes para identificar culpados.
“O fato de o incêndio ter surgido
no interior do aceiro (espécie de
trilha aberta no meio da vegetação
ou próximo a estradas para tentar
conter o avanço do fogo) me leva
a crer que alguém adentrou no
parque e botou fogo”, disse Tatagiba. “Não temos elementos para
dizer quem é o responsável, mas

podemos dizer, com certeza, que
é criminoso.”
Uma reportagem do Estadão
mostrou que a resposta não era
tão singela. Os fazendeiros classificaram de absurda a acusação.
“Estão politizando o incêndio, querendo criminalizar os produtores,
quando o responsável por isso é
o tempo seco”, disse Pedro Sérgio
Beskow, produtor rural em Cavalcante e presidente da Associação
Cidadania, Transparência e Partici-

pação, entidade que reúne pequenos e médios ruralistas da região.
O texto não descartava a hipótese
de o fogo ter-se originado de causas naturais.
Em outubro de 2021, militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
invadiram a sede da Associação
Brasileira dos Produtores de Soja
(Aprosoja Brasil), em Brasília, depredaram o local e picharam frases como “Agro é morte”, “Agro é

agropecuária
Entre os incontáveis sabotadores do agro brasileiro, os engajados em ONGs talvez sejam os mais
agressivos. Em outubro do ano passado, a organização austríaca AllRise chegou à estratosfera: denunciou o presidente Jair Bolsonaro ao
Tribunal de Haia por crime ambiental, em razão dos desmatamentos
na Amazônia. Numa reportagem
da BBC, a ONG afirmou que “as
emissões de gases do efeito estufa
advindas de queimadas e da pecuária em escala industrial na floresta
são agora maiores que o total de
emissões anuais da Itália ou da Espanha e estão levando a Amazônia
em direção ao ponto de desequilíbrio, para além do qual a floresta
entraria em estado de seca”. Para
justificar o “crime contra a humanidade”, a ONG atribui ao desmatamento no Brasil “as ondas de calor
e os incêndios florestais que se repetem no sul da Europa, em regiões
do Oceano Pacífico da América do
Norte e na Austrália, além de enchentes e outros problemas climáticos na Alemanha, Estados Unidos
e China”.

CICLO VICIOSO

fome” e “Soja não mata a fome”.
O surto de vandalismo teve repercussão internacional — traduzida
em manifestações de apoio aos
baderneiros.
Em março passado, a fabricante
de cervejas Heineken aderiu ao Dia
Mundial sem Carne. “Que tal comer
e beber mais verde?”, propunha
uma postagem nas redes sociais da
marca. “A cerveja feita com água,
malte, lúpulo e nada mais é a opção
perfeita para o acompanhamento
de hoje.”
Nove meses depois, o Bradesco
teve uma ideia parecida. Num informe publicitário, o banco resolveu relacionar o aquecimento global à pecuária brasileira. No vídeo,
três influenciadoras de YouTube
sugeriam uma versão nacional da
Segunda-Feira sem Carne, com o
objetivo de preservar o meio ambiente.

OUTRO LADO DO
ATLÂNTICO

As ofensivas também vêm do
outro lado do Atlântico. “Depender
da soja do Brasil é endossar o des-

de não serem grandes produtoras
de soja, as propriedades rurais localizadas na Amazônia são obrigadas a preservar 80% de sua área.
“É como se você tivesse um carro,

“Em 2009, durante a convenção do clima, foi pactuado que os
países ricos iriam mobilizar US$
100 bilhões por ano para serem
investidos nos países em desenvolvimento e pobres, para que
eles pudessem fazer transformações tecnológicas”, lembra Eduardo Lunardelli, produtor rural e
ex-secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente na gestão de Ricardo Salles. “Estamos
falando de R$ 1,2 trilhão. Só que
eles não aportaram até agora nem
sequer US$ 12 bilhões. Ou seja, 1%
do prometido.” Lunardelli explica

A Embrapa contribuiu para que o Brasil, importador de
alimentos na década de 1970, se transformasse num dos
maiores exportadores de produtos agrícolas
matamento da Amazônia”, delirou
Emmanuel Macron, em janeiro de
2021. O presidente da França conclamava os países europeus a produzir e consumir sua própria soja,
para evitar a compra do grão que,
na sua cabeça, “era feito a partir da
floresta destruída”. Também essa
declaração ecoou na imprensa historicamente desinformada. Além

mas só pudesse usar o banco do
motorista”, compara Michel Muniz,
assessor do projeto Farmun, que
estimula pesquisas científicas ligadas ao agronegócio em escolas de
Mato Grosso. “Ou como uma casa
de cinco cômodos, em que só um
pode ser ocupado. Os outros devem
ser arrumados e mantidos em ordem, mas ninguém pode usá-los.”

que boa parte do financiamento
climático segue o mesmo modelo:
os países ricos transferem dinheiro para dois fundos, o GEF e o GCF,
que repassam os recursos para
organismos internacionais, como
a Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura
(FAO), que fica com 20% do total.
De lá, a quantia decola rumo ao

caixa das ONGs, que, teoricamente, tratam de investir no combate
às mudanças climáticas.
Essa dinheirama, contudo,
acaba nas mãos de meia dúzia de
ONGs. “Em muitos casos, é vetada a doação do dinheiro para a
iniciativa privada, seja para pequenas empresas, cooperativas,
tribos indígenas e outros agentes
econômicos que não sejam ONGs”,
diz Lunardelli. “Dessa forma, não
há cooperação, inovação, inclusão,
fomento ao empreendedorismo e à
livre-iniciativa. Isso não beneficia
quem está na ponta, não é usado
contra o desmatamento nem para
socorrer índios ou proteger a fauna e a flora silvestres. Os recursos são consumidos em estudos,
workshops e viagens”.
Lunardelli acusa também a
existência de um grande esquema
envolvendo forças à esquerda. “Se
eu tivesse sido secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente no governo do PT, hoje estaria
na FAO”, exemplifica. “Receberia o
dinheiro para a locação, ficaria lá
dois ou três anos, depois montaria uma ONG e iria para a ponta
recebedora. Ou alguém realmente
acredita que esses países estão
doando dinheiro a fundo perdido
para resolver um problema climático, ambiental?”

GOLPE BAIXO

Entre os beneficiários dessas
doações, Lunardelli inclui dois dos
12 signatários de um artigo que
configurou o mais recente golpe
baixo contra o agronegócio brasileiro: Raoni Rajão, professor da
UFMG, e o climatologista Carlos
Nobre. Rajão é fundador do Laboratório de Gestão de Recursos
Ambientais (Lagesa), integrado ao
Departamento de Engenharia de
Produção da Escola de Engenharia
(Laesa, da UFMG), que tem estreitas relações com o Observatório do
Código Florestal e com instituições
ligadas aos governos da Noruega,
dos Estados Unidos, da Alemanha. O Observatório é composto
das ONGs WWF, Rede de ONGs da
Mata Atlântica (RMA), SOS Mata
Atlântica, The Nature Conservancy
e Kanindé. JP Morgan, Intel e Ford
são algumas das empresas envolvidas nessa rede.

TABELA ENGESA

Publicado na revista Biological Conservation, vinculada à
empresa holandesa Elsevier, o
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artigo procura alvejar a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e um de seus mais
respeitados membros: Evaristo de
Miranda. Doutor em Ecologia e
chefe-geral da Embrapa Territorial
até dezembro do ano passado, Miranda é um dos mais respeitados
especialistas em meio ambiente e
agronegócio.
Para tentar desqualificar Miranda, que colaborou com todos
os governos desde o presidido por
José Sarney, o artigo começa por
referir-se a ele como “guru ambiental de Bolsonaro”. A expressão foi usada pela revista Piauí
em março de 2021. O conteúdo dos
dois textos sugere que seus autores trocaram ideias intensamente.
Na contramão das acusações, Miranda faz uma revelação surpreendente quando lhe perguntam
qual foi, aos olhos da Embrapa, o
melhor presidente da República
desde a redemocratização. “Lula”,
responde. “Ele interferiu muito
pouco e teve a sorte de encontrar
uma situação econômica mundial
bastante favorável.”
Para Maurício Palma, CEO da
consultoria Athenagro, o artigo
nem de longe pode ser considerado ciência. “São acusações levianas e infundadas”, diz. “Quando
perguntei ao Raoni Rajão que parte
do texto provava cientificamente
que o Evaristo tem o tamanho da
influência que lhe atribuíram, ele
respondeu que o editor e o revisor
da revista concordam com ele. Isso
é blefe.”

FICÇÃO E
REALIDADE

Entre as acusações infundadas
a Miranda, está a de que sua influência contribuiu para o “afrouxamento de normas ambientais”.
Outra crítica mira o novo Código
Florestal, considerado pelo mundo
inteiro — com exceção dos autores
da Biological Conservation— o mais
rigoroso do planeta.
“O Código Florestal foi uma tentativa bem-sucedida de proteger o
meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir segurança jurídica aos
agricultores”, resumiu Aldo Rebelo,
relator do código e ex-ministro dos
governos Lula e Dilma Rousseff.
“Ele é extremamente severo com
os agricultores. É só pesquisar o
tamanho da reserva legal que um
proprietário sueco, por exemplo,
destina ao meio ambiente. No Brasil, são em média 50%.”
6

os frangos existentes no país somaram 1,5 bilhão de cabeças em 2020.
Em segundo lugar aparecem os 220
milhões de bovinos. O terceiro lugar fica com os mais de 40 milhões
de suínos. Essa trinca gerou 30 milhões de toneladas de carnes, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).
Caso fosse consumido exclusivamente em hambúrgueres, esse colosso abasteceria 500 bilhões de
sanduíches — 65 por habitante no
planeta. O Brasil também é o maior
fornecedor mundial de açúcar, soja,
café e suco de laranja.

PRODUÇÃO COM
PRESERVAÇÃO

Para Gustavo Spadotti, chefe
da Embrapa Territorial, uma das
provas do sucesso do código é que
nem ambientalistas nem produtores rurais ficaram totalmente satisfeitos. “Talvez tenha sido a lei
mais debatida da história”, observa. “Foram cerca de 200 audiências
públicas até se atingir o equilíbrio
entre produção e preservação.”
Na quinta-feira, 10/02, a Embrapa
soltou uma nota em que divulga as
mais de 15 manifestações de apoio
que recebeu das principais entidades agropecuárias do país desde a
publicação do artigo.
O currículo de Miranda mostra
que é possível conciliar o agro com
a preservação ambiental. “Existe o
agro antes e depois do livro Tons de
Verde”, conta Lunardelli. “Escrito
por Miranda, a publicação comprova que somos muito melhores do
ponto de vista ambiental do que
qualquer outro produtor rural do
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mundo. Podemos falar com orgulho
que, para cada metro quadrado que
o brasileiro planta, outro é dedicado à conservação.”
Essa realidade ajuda a entender
a fúria de governos estrangeiros:
os fatos desmontam a falácia que
responsabiliza o agronegócio pelo
desmatamento no Brasil. Lunardelli registra que o Brasil possui
a maior reserva de água potável,
terras agricultáveis não exploradas, biodiversidade e jazidas de
minério do planeta. “Para os países desenvolvidos, sempre foi interessante articular estratégias
para impedir a ocupação territorial do Brasil, que é basicamente
uma reserva global”, diz. “Se um
dia faltar minério no mundo, haverá na Amazônia. Se acabar água,
a Amazônia terá de sobra. Especialista em análise de uso e ocupação territorial, Miranda provou
que dois terços do território na-

cional são cobertos por vegetação
nativa — e que 50% dessas áreas
estão dentro dos imóveis rurais. A
verdade é que ninguém quer salvar
o planeta. Tudo é 100% interesse
econômico.”

O PAÍS QUE
ALIMENTA O
MUNDO

A Embrapa contribuiu para que
o Brasil, importador de alimentos
na década de 1970, se transformasse num dos maiores exportadores
de produtos agrícolas. Projeções
feitas por Elisio Contini e Adalberto
Aragão, pesquisadores da Embrapa,
atestam que o país alimentou, só
com grãos, cerca de 800 milhões de
terráqueos em 2020 — quase 10%
da população mundial. Somente em
grãos, foram 31 quilos de comida
por habitante da Terra.
Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),

Paralelamente a essas cifras
superlativas, o país preserva quase 67% do seu território: 10% desse
total são unidades de conservação.
Outros 14% são terras indígenas e
outros 10%, “terras devolutas e não
cadastradas”. Mais de 33% — ou
seja, um terço do país — de áreas
dedicadas à preservação da vegetação nativa estão em propriedades
rurais, em terras privadas. Estudos
da Embrapa revelam que fazendas
e sítios brasileiros preservam uma
área de floresta equivalente à soma
de dez países europeus: Irlanda,
Reino Unido, Portugal, Espanha,
França, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Áustria e Itália.
O agronegócio utiliza menos
de 30% das terras brasileiras (250
milhões de hectares). Desse total,
pouco mais de 21% são ocupados
por pastagens. As lavouras não
chegam a 8% do território brasileiro. O 1% restante são florestas
plantadas, sobretudo eucalipto. Nos
Estados Unidos, quase 75% do território é destinado à agropecuária.
Os agricultores brasileiros sabem
explorar a terra como poucos: em
2022, enquanto a média mundial
alcança menos de 3 toneladas de
soja por hectare, a brasileira atinge
incríveis 3,5 toneladas colhidas por
hectare.
Não é surpreendente que esses
números atrapalhem o sono de dezenas de países incapazes de competir com o Brasil. O que lhes resta
é o jogo sujo. Para reduzir a pujança
do agro brasileiro, no entanto, será
preciso muito mais que manifestos
publicados na Biological Conservation. Ou na revista Piauí.
(*) BRANCA NUNES, diretora de redação
da Revista Oeste. (Com reportagem de
Artur Piva)

jornalismo
Nicolau da Rocha Cavalcanti (*)

Os jornais devem ser incômodos
Num mundo cada vez mais submetido à lógica de satisfazer o cliente, os espaços de pluralidade são cada vez mais restritos

É

fato conhecido, quase um
lugar-comum: os jornais,
quando cumprem sua tarefa, incomodam o poder.
Revelam esquemas, privilégios,
ineficiências e incompetências do
poder público. Expõem, assim, o
que muitos gostariam que ficasse
escondido. Mas não é só o poder
que deve se sentir incomodado com
os jornais. Quando há jornalismo,
os leitores também se sentem incomodados com a leitura do jornal. E
isso, em vez de ser um ponto frágil,
é uma das maiores contribuições
que os jornais podem fazer para
seus leitores e para a sociedade.
Os jornais são espaços de pluralidade. Por mais que nos identifiquemos com os valores de um
jornal, há em toda edição matérias
das quais discordamos, seja pelo
enfoque, pelo tom, pela importância dada à notícia, pelo conteúdo
em si; nos artigos de opinião, pela
posição defendida.
Os jornais não conseguem expressar toda a diversidade de opiniões e perspectivas existentes numa
sociedade. É uma meta a ser buscada. No entanto, de forma muito
concreta e habitual, eles oferecem
uma oportunidade privilegiada de
contato com diferentes ideias e
percepções sobre a realidade.
Eis um fenômeno interessante.
A internet multiplicou os canais de
expressão. Todos podem escrever,
publicar ou comentar o que quiserem. No entanto, nenhum site expressa individualmente a pluralidade de perspectivas e opiniões que
os jornais trazem diariamente. Há
sites sobre todos os assuntos e para
todos os gostos, mas são incrivelmente mais setorizados do que os
veículos de imprensa.
Os jornais são um produto sofisticado. Mesmo que tenha princípios editoriais bem definidos, um
bom jornal não traz uma única visão de mundo. Ou seja, os jornais

não agradam inteiramente a seus
clientes. Essa característica da imprensa sempre provocou mal-estar.
No entanto, nos dias de hoje, com
a polarização existente na sociedade, esse aspecto do jornalismo sofre ainda maior incompreensão. Há
uma cultura de desprezo por tudo
aquilo que confronta as ideias, convicções e sensibilidades pessoais.
Faz-se aqui uma defesa não
apenas do direito de incomodar,
mas do dever da imprensa de incomodar. Ao oferecer variadas perspectivas – o que significa sempre
desagradar, em algum nível, a todos os leitores –, o jornal cumpre
uma função social fundamental:
expõe diariamente o seu público a
diferentes pontos de vista e a variadas visões de mundo.
Num mundo cada vez mais submetido à lógica comercial, em que
o objetivo é satisfazer o cliente, os
espaços de pluralidade são cada vez
mais restritos. Até mesmo as escolas e as universidades, que foram

historicamente âmbitos de contato
com outras percepções e sensibilidades além da perspectiva familiar,
não raro oferecem hoje em dia a
seus alunos apenas uma monocromia cultural e ideológica.
Obviamente, o pluralismo não
significa negar a existência de verdades objetivas. A Terra é redonda.
As leis da física funcionam: prédios
construídos seguindo as regras da
engenharia não caem. As vacinas
salvam vidas. Também não significa transigir com os valores cívicos
e éticos com os quais cada meio de
comunicação se identifica.
No entanto, não há sociedade
livre, nem regime democrático, se
a percepção dos temas públicos é
monolítica, formada a partir de uma
única perspectiva. Isso vale para as
questões envolvendo o Estado – por
exemplo, decisões contra majoritárias do Supremo, silêncios do Congresso sobre determinadas causas,
políticas tributárias e programas
sociais –, bem como para aqueles

temas de fundo sempre presentes
em uma sociedade – por exemplo,
formação das novas gerações, desigualdades sociais, raciais e de gênero, liberdade de expressão, estatuto
social e jurídico das famílias, representação política das minorias, laicidade do poder público e proteção
do meio ambiente.
Não cabe a um jornal, sob o
pretexto de não desagradar a seus
leitores, ignorar as diferentes possibilidades de percepção. Atuar
assim seria abdicar do jornalismo.
Há sempre várias perspectivas possíveis a respeito de um tema – e
olhá-las com respeito, procurando
entender o seu contexto, é parte desse processo de apreensão e
compreensão da realidade.
Por isso, a pluralidade de um
jornal não é, não deve ser, mera
tática, para obter uma imagem de
imparcialidade. Trata-se de algo
mais profundo: é consequência direta da convicção de que reportar
os fatos com rigor – a essência do

jornalismo – exige sempre confrontar e expor várias perspectivas. A
realidade não é uma equação matemática: os fatos humanos, sociais
e políticos são necessariamente
complexos, multifacetados.
Ao incomodar o leitor com pontos de vista diferentes dos seus, o
jornalismo lembra – de modo similar ao que faz a arte, em suas várias
expressões – que a perspectiva individual é necessariamente limitada. O mundo é muito mais amplo e
interessante.
Talvez esta seja uma das principais carências dos tempos atuais: a
dificuldade de olhar sob a perspectiva do outro, de escutar uma opinião divergente, de apreender uma
percepção política distinta. Nesse
cenário, o incômodo do jornalismo é
ainda mais relevante e necessário.

(*) NICOLAU DA ROCHA CAVALCANTI,
advogado e jornalista, editorialista do
jornal O Estado de São Paulo.
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bioética
Virgínio Cândido Tosta de Souza (*); Leo
Pessini (**); William Saad Hossne (***).
Colaboração de Antonio Felipe Paulino de
Figueiredo Wouk (****)

Bioética, religião,
espiritualidade e a
arte do cuidar na
relação médicopaciente
(Parte 3ª - final)
“A ciência, na busca da autonomia fora da tutela da
religião e da filosofia, extrapolou os limites éticos
da relação médico-paciente,” afirmam 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 (Nesta republicação,
a primeira parte saiu no Universide Ciência e Fé de
novenbro de 2021. A segunda parte no Universidade
Ciência e Fé de dezembro de 2021).
Esta é a terceira e última parte.
8
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bioética

A quebra do sigilo e a ética

O

exercício da medicina é
uma arte. Arte que, na
relação médico-paciente,
depara-se com situações
que extrapolam os conhecimentos
técnico-científicos do lidar com
pessoas fragilizadas física e emocionalmente... A ciência, na busca da autonomia fora da tutela da
religião e da filosofia, extrapolou
os limites éticos da relação médico-paciente,” afirmam os autores
desse trabalho e propõem interação da teologia, bioética, religião
e espiritualidade. Trata-se de um
resumo do trabalho original publicado na Revista Bioethikos, do
Centro Universitário São Camilo
(SP), em 2012.
Numa sociedade onde a ciência médica tornou-se caudatária
do capitalismo, o importante não é
a pessoa, mas o que ela tem, e o
cuidar da pessoa enferma é substituído pelo que se pode ganhar da
pessoa.
Há uma onda crescente de descrédito na sociedade sobre médicos
e medicina. E o pior, um desencontro entre os próprios profissionais.
É uma fase e não um estado permanente. A medicina é uma profissão
que enobrece o ser humano, pois
não há nada mais nobre do que cuidar do homem que sofre 41.
A arte do cuidar é extremamente complexa, dependendo de muitas
variáveis, mas duas são fundamentais: a compreensão e a confiança,
sendo que, no ápice dessa relação,
como se fosse uma pirâmide, está a

compaixão. A compreensão advém
da capacidade do médico em se colocar na posição do doente que sofre; a confiança advém da postura
que o médico adquire perante o paciente por sua competência como
profissional e pela ética. A compaixão é o zelo do cuidar em que
o médico vai encontrar na parábola
do bom samaritano (Lc, 10, 25-34)

como uma atitude individual e assimétrica, mas como instrumento de
efetiva interação intersubjetiva.
Daher Cutait 42 sempre dizia
que o importante na relação médico-paciente, além dos preceitos
da competência e da confiança, é
a maneira afetuosa de se tratar os
doentes, e dominava essa atitude
de espírito de solidariedade.

espirituais das doenças 30.
As questões éticas relacionadas
ao fim da vida envolvem dimensões
biológicas, psicológicas, sociais,
culturais e espirituais. Recentemente uma tese de doutorado apresentada a Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, tendo
como objetivo avaliar a conduta
clínica de médicos intensivistas de

Deparamo-nos com um arsenal tecnológico e científico impensável
no início do século passado. A partir da revolução terapêutica,
com a descoberta dos antibióticos em 1928, a fissão do átomo, em
1940, e a descoberta da dupla hélice do DNA, em 1953, a ciência
trouxe progressos e contribuições importantes para a medicina,
mas a relação humanizada do médico com o paciente baseada na
propedêutica clínica tradicional foi transferida para a dependência
de exames laboratoriais e complementares.
e na referência do maior, entre todos os outros, mandamentos deixados por Jesus Cristo: “Amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo” (Mt 22, 34-40;
Mc 12, 28-31; Jo 15, 12-17).
Para alcançar esse objetivo na
relação médico-paciente, será necessário introduzir mudanças na
formação acadêmica, para que estimule uma prática clínica mais dialógica, reconhecendo como imprescindível a adoção de critérios que
ofereçam informação dos pacientes
sobre procedimentos diagnósticos
e terapêuticos, não simplesmente

Entretanto, o modelo pedagógico alicerçado no racionalismo científico está educando os estudantes
de medicina para interpretar a doença como fenômeno estritamente
biológico, subestimando os aspectos psicossociais e espirituais dos
pacientes.
Este é o desafio a ser enfrentado pelas faculdades de medicina,
que é o de estabelecer diretrizes
curriculares no modelo cartesianoflexeriano, ou então de formar um
profissional que saiba compreender
e integrar todos os determinantes
biológicos, psicológicos, sociais e

11 unidades de terapia intensiva no
complexo do Hospital das Clínicas
nos cuidados aos pacientes terminais, evidenciou uma heterogeneidade nas decisões clínicas revestidas de amparo ético 43.
Essas posturas díspares evidenciam que há diferença entre a
postura de manter a vida biológica
a qualquer custo (distanásia) e a
postura clássica do compromisso
médico de curar às vezes, aliviar
frequentemente e confortar (cuidar) sempre (ortotanásia).
A UNESCO, em sua Declaração
Universal sobre Bioética e Direitos

Humanos, apresenta como fundamento ético uma visão antropológica integral, holística, contemplando
a “dimensão espiritual do ser humano”, tendo igualmente presente
que a identidade de um indivíduo
inclui dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais e espirituais 44.
Para muitos autores, na longa
história das religiões tradicionais
está inserida a recente história da
bioética. Aliás, muitos dos bioeticistas pioneiros no início dos anos
70 do século passado entraram na
área a partir da sua formação teológica. Estas religiões nos apresentam interrogações diante do
descobrimento das tecnociências
e a assistência médica na pós-modernidade: o que é saúde e doença?
Qual é o valor da vida e o sentido da
morte? Qual é a maneira humana
de nascer, crescer, viver, adoecer e
morrer? Como usar a tecnologia em
benefício da humanidade? Quais os
tratamentos que respeitam a dignidade humana?
É nesse espaço que a bioética,
por meio de sua inter e transdisciplinaridade, permite uma reflexão
profunda e dialógica na pluralidade
de princípios e valores, que encontra na religião um valoroso contributo e interação 28.
Embora não haja unanimidade
nos meios científicos cristãos, as
encíclicas Fides et Ratio1 e Caritas
in Veritate 45 constituem referenciais para uma profunda reflexão
do componente ético voltado para
as questões morais da assistência
médica na pós-modernidade.
A obra do décimo quarto Dalai
Lama Tenzin Gyatso, líder religioso budista, Uma ética para o novo
milênio, é também um marco para
reflexões éticas e bioéticas na contemporaneidade9.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

A radiografia da pós-modernidade é paradoxal. No setor da
saúde, a assistência médica, quer
seja nos meios diagnósticos e terapêuticos e na intersubjetividade
do encontro entre o médico e doente, merece uma reflexão urgente
e profunda.
Deparamo-nos com um arsenal tecnológico e científico impensável no início do século passado.
A partir da revolução terapêutica,
com a descoberta dos antibióticos em 1928, a fissão do átomo,
em 1940, e a descoberta da dupla
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bioética
hélice do DNA, em 1953, a ciência
trouxe progressos e contribuições
importantes para a medicina, mas
a relação humanizada do médico
com o paciente baseada na propedêutica clínica tradicional foi
transferida para a dependência
de exames laboratoriais e complementares.
As especialidades e subespecialidades de multiplicaram, com
formação de especialistas voltados
especificamente para diagnóstico e
tratamento de porções segmentadas do corpo humano acometidas
por doenças.
O que se constata como consequência é que se perdeu a visão
conjunta e holística do ser humano
no seu contexto biopsicossocial e
espiritual.
Para ser médico, tem que gostar
de pessoas, e a compaixão é o principal referencial do cuidar na relação do médico com o doente 40.
Formação deficiente, má remuneração, relacionamento despersonalizado, demanda e volume
exagerado imposto por medicina
de convênios e sistema público de
saúde acarretam uma insegurança
na conduta profissional, que recorre a exames complementares
desnecessários para se proteger de
questões judiciais sobre possíveis
erros médicos.
É notório o empenho que vem
se desenvolvendo pelas religiões,
academias e associações médicas
para reverter essa realidade com o
intuito de humanizar essa relação
médico-paciente. Mas dois pontos
são fundamentais: que as universidades e o estado se associem com
objetivos comuns.
O primeiro é o elemento formador (a universidade) e o segundo é
o estado (governo), quer seja em
nível municipal, estadual ou federal.
A universidade tem a responsabilidade de formar um médico qualificado cientificamente e com sólida formação ética e profissional. O
estado, o de disciplinar o surgimento de cursos, coibindo aqueles sem
qualificação, e monitorar a qualidade dos egressos 46.
O programa de saúde da família,
no setor público (SUS), com uma
proposta de integração docente assistencial com a universidade, em
níveis hierarquizados de cuidados
primários, secundários e terciários
de nosologias regionalizadas, é uma
experiência rica para a formação
universalizada do futuro médico
10

comprometido com a cidadania.
A bioética, por sua interdisciplinaridade e pelo referencial da espiritualidade, aflora como um balizador na relação médico-paciente,
onde a compaixão traduzida em
atitude de solidariedade esta gênese das religiões.
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jornalismo
(*) Carlos Wagner

Noticiários diários da imprensa
esqueceram as matérias
“buraco de rua”
Foto: Ashni/Unsplash

P

ara quem não é jornalista,
vou explicar o assunto. Existiram, existem e existirão,
por muitos anos, pessoas
que acreditam ser possível resolver
um problema particular se o denunciarem para um veículo noticioso,
tornando-o público. A maioria das
reclamações é contra a qualidade
dos serviços públicos e privados.
Mas tem de tudo um pouco. Uns
acusam os vizinhos de fofoqueiros,
outros reclamam de casais que
fazem barulho durante a relação
sexual e há os que se queixam de
latidos de cachorro e até de galos
que cantam anunciando o raiar do
dia. Em muitas redações de grandes empresas de comunicação, esse
tipo de matéria é chamado pelos
repórteres de “buraco de rua”. Por
quê? Quando o repórter começa na
profissão, as primeiras pautas que
lhe são confiadas tratam de assuntos simples, como as reclamações
de leitores sobre os buracos na rua
por onde transitam carros e ônibus.

Pela simplicidade do fato, não tem
como o “foca” escrever bobagens.
Existe inclusive uma corrente de
pensamento, entre os teóricos da
comunicação, de que é necessário
o repórter iniciar a sua carreira fazendo “buraco de rua”.
Lembro que, quando comecei a
trabalhar em redação, em 1979, não
existia um setor para o qual o leitor
pudesse ligar e encontrar, no outro
lado da linha, uma pessoa especializada para atendê-lo. Havia pela redação vários telefones espalhados com
a campainha regulada para fazer o
máximo barulho. Só assim podiam
ser ouvidos em meio ao matraquear
ensurdecedor que dominava as redações nos tempos das máquinas de
escrever. Além do barulho das máquinas, havia a má vontade do repórter em atender uma ligação que interromperia o seu raciocínio naquela
hora de redigir a matéria. E quando o
repórter finalmente atendia para se
livrar do som estridente do telefone,
a conversa com o leitor geralmente

acabava em troca de desaforos. Mas,
no meio dessa bagunça, existia certa
ordem. As reclamações de problemas
sobre saúde pública, falta de professores e autoritarismo da polícia raramente deixavam de ser noticiadas.
Com o passar do tempo, as grandes
empresas de comunicação viram
nesse tipo de leitor uma oportunidade de negócio e criaram os seus jornais populares e o empurraram para
lá. E, nas redações dos outros jornais
tradicionais, foram criados setores
específicos para atender o leitor de
classe média. Acabou-se o bate-boca
entre repórteres e leitores. Com as
novas tecnologias de comunicação,
como celulares, e-mail, aplicativos
(WhatsApp), a comunicação dos
leitores com as redações se tornou
instantânea.
Mas, se por um lado foi facilitada
a comunicação dos leitores com os
noticiários, por outro as empresas
colocaram filtros que só permitem a
divulgação de fatos comprovados. Ou
que sejam favoráveis a reportagens

publicadas. A maioria dos leitores
correu para as redes sociais, onde
não precisa da intermediação de jornalistas para botar a boca no trombone e fazer as suas reclamações.
Mas, se procurar bem, ali e aqui ainda é possível encontrar uma matéria
“buraco de rua” nos noticiários. Nos
dias atuais, elas estão quase extintas. É compreensível. Nos últimos
três anos, os espaços nobres dos noticiários têm sido ocupados por três
assuntos: política, economia e saúde
pública. Não poderia ser diferente.
Desde o primeiro dia em que assumiu o seu mandato, o presidente Jair
Bolsonaro (PL) semeou confusão na
administração do país. E depois veio
a pandemia da Covid-19, que teve os
seus efeitos ampliados devido ao negacionismo do presidente e ao poder
de contágio e de letalidade do vírus,
que já matou mais de 600 mil brasileiros. No entanto, os problemas
que complicam a rotina do brasileiro continuam, e alguns deles se agigantaram. E muitos, sendo apenas
publicados nas redes sociais, não
ganham a dimensão necessária para
forçar as autoridades a se mexerem.
Por exemplo, a bagunça em que se
transformou o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). O atual governo herdou um caos no INSS, que começou quando houve alterações na
legislação da aposentadoria, provocando uma grande corrida de trabalhadores em busca de seus direitos.
O governo Bolsonaro teve a ideia de
rechear o serviço público federal com
6 mil militares da ativa, reserva e reformados. A maioria dessas pessoas
é desqualificada para o serviço para o
qual foi contratada. Resultado: o número de processos atrasados soma
dezenas de milhares de aposentadorias e perícias médicas, caso de trabalhadores afastados por motivo de

saúde. Outro serviço que está uma
lambança é o prestado pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. A
desorganização dos Correios vem de
longe. E, nos dias atuais, chegou ao
ponto mais alto. A imprensa sempre
aborda a questão pelo lado defendido
pelo governo, que aponta a privatização da empresa como solução. É uma
abordagem superficial, porque a urgência do usuário é para hoje.
Abordei dois assuntos, INSS e
Correios, como de grande interesse
dos leitores e que precisam da atenção da grande imprensa para pressionar as autoridades em busca de uma
solução. Mesmo dentro do caos em
que estamos vivendo, é necessário
às vezes mirar os canhões nos problemas mais urgentes da população.
Aqueles que antigamente as pessoas
acreditavam que, ligando para as redações, seriam resolvidos. Nós nunca
tivemos a capacidade de resolver problemas. Mas ajudamos a solucioná-los
pressionando as autoridades. Sou um
velho repórter estradeiro que nunca
se deu o direito de ser saudosista.
Por não acreditar que antigamente se
fazia um jornalismo melhor do que o
feito hoje. Cada época é cada época. O
que é verdade, e creio que continuará sendo por muitos e muitos anos, é
que no tempo das máquinas de escrever o jornal que virasse as costas para
as reclamações dos leitores acabava
fechando. Isso continua sendo verdade nos dias atuais.
(*) CARLOS WAGNER é repórter, graduado
em Comunicação Social – habilitação em
Jornalismo, pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul – Ufrgs. Trabalhou
como repórter investigativo no jornal Zero
Hora (RS, Brasil) de 1983 a 2014. Recebeu
38 prêmios de Jornalismo, entre eles, sete
Prêmios Esso regionais.
Texto publicado originalmente pelo blog
Histórias Mal Contadas.
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comportamento
Edmilson Fabbri

Dolce far niente
Sabe quando surge a luz no fim do túnel? Quando cai a ficha e
dizemos: - “Estava na cara e eu não vi”.

E

ssa é a famosa tese proposta pelo cientista italiano
Domenico de Masi, que, inclusive, esteve recentemente no Brasil, mais especificamente
aqui em Curitiba, no 1º Congresso
Internacional sobre Felicidade,
onde reforçou a necessidade do
“ócio criativo”.
Relatou que muitas vezes foi
mal interpretado, pois, na verdade,
defende apenas uma melhor distribuição entre atividade profissional,
estudo e lazer. Não tendo nada a
ver com diminuição de horas trabalhadas e sim, integração entre
produção e prazer.
Chaplin já havia levantado esta
bandeira com a sua máxima: “Homem, não sois máquina. Homem é
que sois”.
Por questões de necessidade financeira, muitas vezes nos dedicamos
inteiramente ao trabalho, nos esquecendo da necessidade do descanso.
Outra questão é o estudo. Em função
de concursos, muitos se debruçam
sobre os livros, abrindo mão da vida
como um todo, não percebendo a im-

produtividade de tal atitude.
De qualquer sorte, trabalho ou
estudo em demasia, mata o que temos de mais belo: A criatividade.
Momentos de insight maravilhosos
são obtidos quando nos desligamos
da atividade produtiva. Lembram
se daquele ditado que diz: “Quem
trabalha muito não tem tempo pra
ganhar dinheiro”? Parece um paradoxo não? Mas, se olharmos sob a
ótica da ciência cognitiva, veremos
que os momentos de intuição, estão diretamente relacionados ao
vazio mental. Se nosso espírito está
positivo e relaxado, acessamos com
mais facilidade nosso juízo intuitivo ante a ponderação analítica.
Quantas vezes já nos pegamos
deitados em uma rede, ou sentados
em uma cadeira de praia, olhando
para o mar, ou ainda diante de um
jardim florido e, de repente, surge
uma resposta a uma questão que vinha nos incomodando, e dizemos:
- “Claro, como não pensei nisso
antes”? Simplesmente porque não
tinha espaço no seu computador
chamado cérebro. Lotado pelos ex-

cessos de trabalho e ou estudo, ou
ainda com as preocupações. Nessas condições, não acontece aquela
percepção súbita que precede as
maravilhosas soluções, descobertas
e avanços da ciência.
Sabe quando surge a luz no fim
do túnel? Quando cai a ficha e dizemos: - “Estava na cara e eu não vi”.
E não vemos mesmo. Estamos tão
mergulhados no problema que perdemos a noção espacial do todo.
Quando você quer admirar um
belo quadro pendurado na parede,
o que faz? Cola seu rosto no quadro
para vê-lo de pertinho, ou afasta-se
a uma devida distância que lhe permite, confortavelmente, ter uma
visão do todo da obra?
Assim são nossos problemas.
Para vemo-los melhor, temos que
nos afastar o suficiente para ter
uma visão completa. Estando mergulhados dentro dele sua solução
dificilmente vira na forma de insight, intuição com criatividade.
Na esteira dessas observações,
pesquisadores australianos da
Universidade de Melbourne, após

analisarem o desempenho de 150
voluntários, em atividades profissionais, concluíram que o melhor desempenho foi entre os que
puderam fazer pequenas pausas e
observar a natureza, fosse através
da janela ou mesmo na proteção da
tela do computador em comparação
aos que mesmo fazendo pequenas
pausas não observam a natureza.
Concluíram que pequenas pausas
são importantes, porém, quando
há uma contemplação da natureza,
mesmo sendo como fotografia, o
benefício é ainda maior. O objetivo
dessas pausas contemplativas visa
à recuperação da atenção perdida
durante períodos extensos de trabalho. Existe uma necessidade para
o desempenho de uma tarefa de
que haja uma “sustentação da atenção durante esta tarefa”.
Há uma correlação direta entre

viver em contato com a natureza e
a capacidade de lidar com situações
de grande pressão. “A natureza não
anula o estresse, mas contribui para
não perpetrá-lo”, afirma o professor
José Antonio Corraliza, da Universidade Autônoma De Madrid.
Pois bem, não parece ser difícil
para ninguém fazer pequenas pausas durante seu trabalho ou estudo,
e dar uma olhadinha pela janela observando um pequeno jardim. Ah!
Você vive em uma selva de pedra?
Os estudos provaram, protetor de
tela do computador com uma bela
imagem da natureza também te
dá esse benefício. Sem desculpas,
mãos a obra.
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de
Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos
diretores do Instituto Ciência e Fé.
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não tropece na língua

O mesmo

UNINTER

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
Embora possa ser relativamente comum em
outros idiomas, no português do Brasil o uso de
“o mesmo” no lugar de nomes e pronomes é considerado indevido e até inconveniente. A palavra
mesmo pertence a diversas categorias gramaticais
e seu emprego é absolutamente correto nas seguintes situações:
A. Como adjetivo/pronome (portanto variável),
com o sentido de “exato, idêntico, tal qual, próprio,
em pessoa”:
1. Foi pelo mesmo caminho.
2. Sou sempre a mesma pessoa.
3. Eles mesmos redigiram o discurso.
B. Como advérbio (portanto invariável), com o
significado de “justamente, até, ainda, realmente”:
4. É lá mesmo que vendem o produto.
5. Estes remédios são mesmo eficazes.
6. Há mesmo necessidade disso?
C. Como conjunção concessiva, equivalente a
“embora, apesar de”:
7. Mesmo diante de tais alegações em sede
de reconvenção e contestação, o apelado
quedou-se silente, reforçando ainda mais a
veracidade delas.
8. Sendo assim, mesmo inexistente a cláusula resolutória, com o inadimplemento do
outro contratante a parte lesada pode requerer a resolução do acordo.
D. Como substantivo (expressão invariável, no
masculino), significando “a mesma coisa”:
9. Fato alegado e não provado é o mesmo
que fato inexistente.
10. Houve incidência de juros legais a partir
da citação e correção monetária a contar do
ajuizamento do pedido, o mesmo acontecendo em relação às despesas processuais e
custas derradeiras.
O problema está em usar “o mesmo” no lugar dos pronomes pessoais, sejam do caso reto
(ele/ela) ou do caso oblíquo (o/a, lhe). Isso indica pobreza de linguagem ou falta de familiaridade com os pronomes pessoais. Algumas vezes
– imagino – a pessoa tem insegurança no trato
com os pronomes, mas ao mesmo tempo quer
evitar a repetição de um determinado substantivo, então coloca o mesmo (ou a mesma, se feminino) no seu lugar.

Observe que nos exemplos 1 e 2, acima, mesmo acompanha um substantivo – não o substitui.
No exemplo 3 acompanha um pronome. Em 4,
acompanha um advérbio. Em 5 e 6, um adjetivo.
Em nenhum bom exemplo a palavra mesmo toma
a vez do substantivo.
É mais uma questão de estilo do que de gramaticalidade. Digamos então que fica ruim, ou
não convém, escrever da forma abaixo:
Deixou de constar a declaração do condutor
do veículo pelo fato de o mesmo estar hospitalizado sem condições de prestá-la.
Registra o parecer técnico que Valente abandonou a esposa e filhos por diversas vezes,
sendo que a mesma mudou-se de Estado.
Ontem vi meu ex-chefe e convidei o mesmo
para um cafezinho.
Já que o secretário executivo esteve nos visitando, entregamos ao mesmo a documentação.
Busque as fichas no almoxarifado e verifique
se as mesmas estão carimbadas.
Desejando rever o conteúdo jurídico do projeto, solicito seja o mesmo retirado de pauta.

Há 25 anos
transformando
vidas por meio
da educação.
Destaque nos principais indicadores
do Ministério da Educação (MEC)1
que avaliam a qualidade das
instituições de ensino superior
(Índice Geral de Cursos e Conceito
Institucional), a instituição mantém
sua liderança em qualidade, à
frente dos outros maiores grupos
de educação a distância do país.

1

Em melhor português você diria assim:
Deixou de constar a declaração do condutor
do veículo pelo fato de ele estar hospitalizado
sem condições de prestá-la.
Registra o parecer técnico que Valente abandonou a esposa e filhos por diversas vezes,
sendo que ela mudou-se de Estado.
Ontem vi meu ex-chefe e o convidei para um
cafezinho.
Já que o secretário executivo esteve nos visitando, entregamos a ele [ou entregamos-lhe]
a documentação.
Busque as fichas no almoxarifado e verifique
se [elas] estão carimbadas.
Desejando rever o projeto, solicitou seja [ele]
retirado de pauta.
(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora do
Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgula”,
“Só Palavras Compostas”, “Língua Brasil – Crase, pronomes
& curiosidades” e “Não tropece na redação”. (www.linguabrasil.com.br)
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Sua Biblioteca

RELIGIÃO E LINGUAGEM
Abordagens teóricas interdisciplinares
Paulo Augusto de Souza Nogueira (org.)
Ao se aliar com a linguística, com os estudos
literários e discursivos, as ciências da religião
também pretendem se inserir na reflexão que
marca as ciências humanas desde o século
passado, de que a linguagem é fundada num
signo fraturado, cuja contiguidade com o que ele
significa é questionada.
Páginas: 448
Referência de preço: R$ 65,00

UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O ESTADO
Edith Stein
A pensadora dedica-se não a elaborar apenas
mais uma interpretação ou teoria do Estado, mas
a investigar o Estado como tal, a essência ou ideia
que faz de algo um Estado. Constata ela, como
ancoramento da força estatal, a comunidade, associação autoconsciente e criadora de cultura.
Páginas: 256
Referência de preço: R$ 55,00

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

HISTÓRIA DA LIBERDADE RELIGIOSA
Da reforma ao iluminismo
Humberto Schubert Coelho
A liberdade no Ocidente muitas vezes é abordada
apenas sob o seu aspecto social e político, mas a
fé nas suas diversas expressões, transcendente,
cala fundo na alma humana, quase sempre tiveram papel central nesse tão importante debate.
Caso as várias doutrinas e instituições religiosas
não tivessem feito parte da nossa história, muito
daquilo que pensamos e decidimos talvez nem
teria sido cogitado.
Páginas: 344
Referência de preço: R$ 65,00

O MODERNISMO COMO MOVIMENTO
CULTURAL
Mário de Andrade, um aprendizado
André Botelho, Mauricio Hoelz
“Pensamentear” foi como Mário de Andrade
descreveu a junção entre seu pensamento e ação
de escritor que, lutando pela democratização da
cultura, buscava reinventar o Brasil. André Botelho
e Maurício Hoelz reveem esta práxis a partir do
campo musical, o mais heurístico na trajetória
desse homem de múltiplos talentos.
Páginas: 272
Referência de preço: R$ 60,00

R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
Loja Virtual: www.universovozes.com.br
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A EDUCAÇÃO INVISÍVEL
Inspirar, surpreender, emocionar, motivar
José Manuel Marrasé

EDUCAR EM VALORES
Ciriaco Izquierdo Moreno

Este livro pretende oferecer um significado essencial e profundo à educação, imaginando que em
cada interação do professor com o aluno é preciso
compartilhar uma visão global, com valores, métodos e apoio constante. Para José Manuel Marrasé
é urgente retomar o sentido de uma educação
holística, com respeito, liberdade, criatividade e
solidariedade.
Páginas: 152
Referência de preço: R$ 33,90

Educar em valores é uma obra de consulta que
analisa profundamente valores que são estáveis
por causa de sua permanente atuação e oferece
ao leitor meios de constatar e aplicar cada um deles. Está centrada na crença de que o importante
não é apenas conhecer os valores, mas vivê-los,
despertar para um mundo novo, que possa transformar a realidade pessoal do educador e o seu
trabalho de cada dia.
Páginas: 288
Referência de preço: R$ 46,80

Rua Voluntários da Pátria 225, Curitiba/PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br

ARQUITETOS DA CULTURA DA MORTE
Benjamin Wiker, Donald DeMarco
A cultura da morte se tornou um termo popular,
mas, para a maioria das pessoas, seu significado continua vago e distante. DeMarco e Wiker
deram-lhe uma definição clara e expuseram suas
raízes e seus “arquitetos”: vinte e três pensadores
influentes. O verdadeiro intuito de seu ativismo
não era chegar à verdade, como fica evidente por
suas próprias vidas, mas justificar seus comportamentos pessoais.
Páginas: 364
Referência de preço: R$ 67,43

OS ELEMENTOS DO CARÁTER E SUAS LEIS
DE COMBINAÇÃO
Paulin Malapert
O caráter é um sistema composto por tendências
diversas, ligadas entre si por certas relações de
coordenação e subordinação. Essas tendências, e
também sua importância relativa, o modo particular de sua combinação, tudo isso vem, em parte,
do temperamento físico e moral inato.
Páginas: 284
Referência de preço: R$ 48,74

Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo,
Campinas, SP - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br
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A melhor medida
de combate
à pandemia

Você sabe a importância de tomar a segunda dose da vacina
contra a covid-19? Ficar mais protegido, por mais tempo,
reduzindo a chance de transmitir a doença. Tome também
a dose de reforço, se estiver disponível para você. E vacine as
crianças de acordo com o calendário. Mas isso não é tudo.
Manter os protocolos de saúde pode salvar a sua vida.
Então, use máscara, lave sempre as mãos e evite aglomerações.
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