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a força da
mulher

inegável influência de
d. leopoldina e outras mulheres
na independência do brasil
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espiritualidade

NESTA EDIÇÃO:

O BRADO DA MULHER
Foi Dona Leopoldina quem tomou a iniciativa de decretar a independência do Brasil, afirma Izabel Belloc
Moreira, mestranda e pesquisadora na área de políticas
públicas da FLACSO – Faculdade Latino-Americano de
Ciências Sociais, Uruguai.
De acordo com suas pesquisas, em 13 de agosto de
1822, o Imperador Dom Pedro I designou Dona Leopoldina, sua esposa, para exercer o governo durante sua
viajem a São Paulo. Assim, Leopoldina tornou-se a primeira mulher a exercer a Chefia de Governo do Brasil.
Em 25 de agosto, Leopoldina reuniu o Conselho de
Ministros e presidiu a sessão que decidiu a independência do Brasil; e enviou correspondência ao marido,
noticiando-lhe o ocorrido, levando-o ao grito “Independência ou Morte”.
Não foi um ato emocional, mas um movimento entre
mulheres brasileiras que culminaram na independência.
“Nos últimos anos, apareceram pesquisas em outros
centros além de São Paulo, Rio e Belo Horizonte, que
trouxeram documentos até então desconhecidos e,
com isso, despontaram novos nomes”, comenta a historiadora Mary Del Priore.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Antonio Celso Mendes (*)

Trindade:

Fundamento de espiritualidade
A inteligência humana, pelas potencialidades de seu Espírito, consegue perceber,
em sua realidade, a presença de três dimensões diferenciadas, atuando de forma
integrada: um universo sensível, um universo inteligível e um universo perceptível.

E

m primeiro lugar,
muito dependentes
de nosso corpo, há
o mundo dos sentidos, as aberturas existentes
em nossa realidade física
que nos permitem captar
os diversos estímulos exteriores, como a visão, os
ouvidos, os cheiros, nosso
paladar, o tacto, ânus e estímulos hormonais, constituindo um total de sete, o
número perfeito, segundo
PITÁGORAS. Enquanto estamos conscientes, eles
comandam nossas reações
exteriores.
Em segundo lugar, o mundo inteligível
é o mundo de nossa racionalidade, de natureza abstrata, não física, apesar de suas
dependências corporais, constituindo as
nossas ideias. PLATÃO, na sua REPÚBLICA, soube caracterizar bem os dilemas
que estão envolvidos na caverna de nossas ignorâncias. Dessa forma, sua higidez
depende de um background em sintonia
fina, sob pena de tornar-se fonte de extremismos comportamentais indesejáveis.
Não obstante, o mundo inteligível nos torna semelhantes ao Criador, uma demiur-

gia similar à fonte que o sustenta.
Em terceiro lugar, o universo perceptível constitui o clímax de todas as potencialidades humanas, por girar em torno
das visões imaginárias de nosso espírito,
que só se satisfaz com a ideia de uma realidade que ultrapasse as limitações naturais do universo físico. Consistente a
partir da transcendência que sustenta a
ordem física, possui elementos concretos
de percepção, não sendo, portanto, apenas
ilusões imaginárias, sendo em si mesmo,
concreto, por seus sinais de revelação.
De natureza virtual mas muito con-

creta, nosso mundo perceptível precisa de um clic
de nossa disposição para
se tornar concreto em sua
aparência. Daí que se torna
necessário um ambiente
cultural propício a que ele
se desenvolva.
Dessa forma, a presença entre nós dessa tríade
imanente confirma o aforismo alquímico segundo o
qual tudo o que está embaixo é reflexo do que está em
cima, ou seja, a imanência
é reflexo da transcendência, nos indicando que sem
essa prioridade, nada teria
se constituído. Há, portanto, sólidos motivos para sustentar a nossa crença de que
existe uma Trindade Santa, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo, convivendo em unidade de amor a gerir o destino de todas as
coisas.
(*) 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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mídia
Carlos Alberto Di Franco (*)

Jornalismo:
O resgate do
factual
Seu compromisso não está vinculado
aos ventos passageiros da política e dos
partidarismos. Sua agenda é por valores
perenes.

J

ornalismo é a busca do essencial,
sem adereços, adjetivos ou adornos. O jornalismo transformador
é substantivo. Sua força não está na militância, mas no vigor
persuasivo da verdade factual e na
integridade de uma apuração ética.
A sociedade está cansada do clima de radicalização que tomou conta da agenda pública. Sobra opinião
e falta informação. Os leitores estão
perdidos num cipoal de afirmações
categóricas e pouco fundamentadas,
declarações de “especialistas” e uma
overdose de colunismo militante. Um

denominador comum marca a superficialidade que invadiu o espaço outrora destinado à informação qualificada: a politização.
Em tempos de ansiedade digital,
a reinvenção do jornalismo reclama
revisitar alguns valores essenciais:
amor pela verdade, paixão pela liberdade e uma imensa capacidade de sonhar e de inovar. Eles resumem boa
parte da nossa missão e do fascínio
do nosso ofício. Hoje, mais do que
nunca, numa sociedade polarizada e
intolerante, esses valores precisam
ser resgatados e promovidos.

O jornalismo transformador é
substantivo. Insisto. Sua força não
está na militância, mas no vigor
persuasivo da verdade factual e no
equilíbrio de uma opinião fundamentada.
A democracia reclama um jornalismo vigoroso e independente. Comprometido com a verdade possível. O
jornalismo de qualidade exige cobrir
os fatos. Não as nossas percepções
subjetivas. Analisar e explicar a realidade. Não as nossas preferências,
as simpatias que absolvem ou as antipatias que condenam. Isso faz toda
a diferença e é serviço à sociedade.
O grande equívoco da imprensa é
deixar de lado a informação e assumir, mesmo com a melhor das intenções, certa politização das coberturas. Cair na síndrome das narrativas.
Os desvios não se combatem com o
enviesamento informativo, mas com
a força objetiva dos fatos e de uma
apuração bem conduzida.
As redes sociais e o jornalismo
cidadão têm contribuído de forma
singular para o processo comunicativo e propiciado novas formas
de participação, de construção da
esfera pública, de mobilização da
sociedade. Suscitam debates, geram polêmicas (algumas com forte
radicalização) e exercem pressão.
Mas as notícias que realmente importam, isto é, as que são capazes
de alterar os rumos de um país, são
fruto não de boatos ou meias-verdades disseminadas de forma irresponsável ou ingênua, mas resultam
de um trabalho investigativo feito
dentro de padrões de qualidade,

algo que deve estar na essência dos
bons jornais.
Sem jornais a democracia não
funciona. O jornalismo não é antinada. Mas também não é neutro.
É um espaço de contraponto. Seu
compromisso não está vinculado aos
ventos passageiros da política e dos
partidarismos. Sua agenda é por valores perenes: liberdade, dignidade
humana, respeito às minorias, promoção da livre iniciativa, abertura ao
contraditório. O jornalismo sustenta
a democracia não com engajamentos
espúrios, mas com a força informativa da reportagem e com o farol de
uma opinião firme, mas equilibrada
e magnânima. A reportagem é, sem
dúvida, o coração da mídia.
Jornalismo independente reclama liberdade. Não temos dono.
Nosso compromisso é com a verdade e com o leitor. Mas a reinvenção
do jornalismo passa por uma imensa capacidade de sonhar. É preciso
vencer comportamentos burocráticos, reconhecer a nossa crise e tratar de virar o jogo. O fenômeno da
desintermediação dos meios tradicionais teve precedentes que poderiam ter sido evitados, não fossem
o distanciamento da imprensa dos
seus leitores, sua dificuldade de entender o alcance das novas formas
de consumo digital da informação e,
em alguns casos, sua falta de isenção informativa e certa dose de intolerância.
Os leitores, com razão, manifestam cansaço com o tom sombrio das
nossas coberturas. É possível denunciar mazelas com um olhar propositi-

vo. Em vez de ficarmos reféns do diz
que diz, do blá-blá-blá inconsistente
do teatro político, das intrigas e da
espuma que brota nos corredores de
Brasília, que não são rigorosamente
notícia, mergulhemos de cabeça em
pautas que, de fato, ajudem a construir um país que não pode continuar
olhando pelo retrovisor.
Os desvios, reafirmo, não se combatem com o enviesamento informativo, mas com a força objetiva dos
fatos e de uma apuração bem conduzida.
Não podemos viver de costas para
a sociedade real. Isso não significa ficar refém do pensamento da maioria.
Mas o jornalismo, observador atento
do cotidiano, não pode desconhecer
e, mais do que isso, confrontar permanentemente o sentir das suas audiências. A verdade, limpa e pura, é
que frequentemente a população tem
valores diferentes dos nossos.
A violência, a corrupção, a incompetência e a mentira estão aí. E
devem ser denunciadas. Não se trata,
por óbvio, de esconder a realidade.
Mas também é preciso dar o outro
lado, o lado do bem. A boa notícia
também é informação. A análise objetiva e profunda, sem viés ideológico, é uma demanda dos leitores.
Precisamos fazer a autocrítica
sobre o nosso modo de operar. Não
bastam medidas paliativas. É hora de
dinamitar antigos processos e modelos mentais. A crise é grave. Mas a
oportunidade pode ser imensa.
(*) Carlos Alberto Di Franco,
jornalista. E-mail: difranco@ise.org.br
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saúde
Edmilson Fabbri (*)

No limite
“Por que perdemos as rédeas dessa
carruagem maravilhosa do bem
viver para depois querer retomá-la?”
Questionou Platão.

D

ia desses, passando visita
aos pacientes internados,
como faço diariamente, passei pela UTI, onde tinha um
jovem paciente de 55 anos, empresário, sedentário, com nível de estresse
elevado, fumante e com sobrepeso,
que vem em tratamento irregular comigo, há cerca de dois anos. Estava
ali, por conseqüência de um acidente
vascular cerebral, que também atende
pelo nome de derrame.
Eu, ali, parado diante dele, relembrei-me de nossos diversos diálogos,
durante suas irregulares consultas.
Claro, todos em torno da necessidade
de um controle da pressão arterial,
face ao fato de ele as vezes esquecer
de tomar medicação, ou, tentando
fazê-lo ver a importância de manter
uma atividade física regular, pois ia à
academia quando tinha tempo, e isso
nem sempre acontecia, fora o cigarro
e o peso constantemente acima.
Salientei, sempre, o fato de ele

4

ter uma genética que não o favorecia
muito, pois os pais também eram hipertensos, além da mãe ser também
diabética, o que aumentava muito
seus fatores de risco.
Fato é, que ele sempre fazia nossa
conversa derivar o para futebol, ambos coxas-brancas, e eu sendo conselheiro, sempre me cobrava algo também rsrs. Quando esgotava o assunto
futebol, derivava para a culinária já
que também somos amantes da boa
mesa, principalmente em prepará-la.
Ele sempre dava um jeitinho de levar
a conversa para esses assuntos amenos e, claro, muito mais agradáveis.
Olhando-o, confesso, senti um
misto de angústia e dó ao mesmo
tempo. A angústia era por ele não ter
escutado com a vontade necessária
os meus aconselhamentos, sempre
relevando sua saúde a um segundo
plano. A dó era por ver uma pessoa
extremamente do bem, divertido, honesto, um papo agradabilíssimo, com
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uma vida de luta, e que colhia frutos
no momento. De repente, estava ali,
em um leito de hospital, numa UTI,
entubado, inconsciente(?), aguardando por uma melhor sorte na sua
recuperação, não dependendo mais
só dele, como dependia sua saúde
outrora.
A grande questão que eu vivi
naquele momento, e que motivou a
temática deste artigo, é o que poderia estar passando por sua mente,
já que não acredito na inconsciência
total. Poderia estar “conversando”
com Deus? Tipo – “Porque isso foi
acontecer comigo?” Num primeiro
momento , nunca percebemos que
apenas colhemos o que plantamos.
Que somos frutos de nossas escolhas. Num segundo momento ciente
desses aspectos, vem as promessas.
-“Permita-me sair dessa que mudarei radicalmente meu estilo de vida,
cuidando mais de mim para poder,
realmente , valorizar essa vida que

me foi confiada.” Vem então o terceiro momento, quando se percebe que a negociação não está sendo
muito boa, fase do desespero - “Por
favor, só me dê mais um dia de vida,
para que possa fazer tudo aquilo que
preciso. Só um dia, para abraçar as
pessoas que eu amo e dizer a elas o
quanto as amo.”
Por que esperamos situações
limites em nossas vidas para criarmos a consciência da necessidade de
mudanças? Budha estava certíssimo
quando disse – “A dor é o veículo da
consciência.” “Mas por que não nos
anteciparmos a esse limite e tomarmos o leme desse maravilhoso barco
da vida e conduzi-lo por caminhos
que pelo menos, estatisticamente,
nos aproximem do ideal de equilíbrio
de nossa saúde”, conforme palavras
do Dr. Walter Dressel, médico uruguaio, preocupado com o descaso da
saúde pelo ser humano.
“Por que perdemos as rédeas des-

sa carruagem maravilhosa do bem
viver para depois querer retomá-la?”
Questionou Platão.
Será que temos que ser regulados
pela dor, realmente?
Será por isso a necessidade do
corpo físico, limitado e falível?
Se assim o for, mais motivos temos ainda, para o cuidado com ele
nos seus aspectos, físico e mental.
Espero que esse meu paciente
saia dessa situação crítica em que se
encontra, e implemente as mudanças
tão necessárias para sua saúde e continuidade de sua vida, ainda que tenha sido motivado pela dor, para que
possamos dar continuidade às nossas
maravilhosas conversas, porém, como
sempre propus, com futebol e gastronomia ficando para o segundo plano.
(*) 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.

memória
André Nunes (*)

“Vozes do Paraná 13” será lançado na
Sociedade Garibaldi dia 12 de setembro
Dando sequência à coleção de perfis biográficos de paranaenses notáveis em suas áreas de atuação, professor Aroldo
Murá lança o 13º volume com mais 15 perfis

N

o dia 12 de setembro, a partir das 18h30, a Sociedade
Garibaldi (Palácio Garibaldi, São Francisco), em
Curitiba, vai sediar pela quinta vez o
lançamento da coleção “Vozes do Paraná – Retratos de Paranaenses”, que
chega ao 13º volume trazendo mais
15 perfis de homens e mulheres que
ajudam a construir o Paraná de hoje.
Tudo sob a ótica, seleção e o crivo do
jornalista e professor Aroldo Murá G.
Haygert, em seus 62 anos de jornalismo profissional.
“O trabalho não é uma missão
fácil, envolve enorme dose de dedicação em avaliação de currículos,
de pesquisas, de entrevistas, longos
processos de checagem de fontes e
fatos, delicado trabalho em torno da
infografia, sem contar o envolvimento essencial em design gráfico, revi-

rio da área de combustível que começou a vida vendendo guloseimas,
que a mãe produzia, à beira de uma
rodovia. E que hoje tem negócio que
faturou bilhões de reais em 2021.
Detalhe: ele dá enorme contribuição ao meio ambiente, produzindo
ainda biocombustíveis para muitos
estados”, antecipa Murá.

momentos da História do Paraná. É
Francisco Dellê, o pecuarista que pinta quadros e guarda a memória de
Pinhão.
“Aberto à alma dos paranaenses,
o livro dá espaço, agora, a uma sacerdotisa da Umbanda, com seu Terreiro do Pai Maneco, uma vertente
de espiritualidade aberta todos os
dias para a percepção do sagrado por
parte de multidões de curitibanos”,
descreve o professor, referindo-se à
perfilada Lucília Guimarães, fotojornalista e dirigente do Terreiro do Pai
Maneco.
Completam a lista de personagens
três representantes da Nova Geração:
Lara Dellê Urban, Daniel e Julio Hey
(os Irmãos Ahimsa); os advogados
Flávio Zanetti de Oliveira e Gustavo

Scandelari; os médicos Maria Augusta Karas Zella e Marcelo Bendhack; a
ex-diretora do Teatro Guaíra, Monica Rischbieter; os jornalistas Eliseu
Tisato e Pedro Ribeiro; o arquiteto Salvador Gnoato e o empresário
Luiz Bonacin Filho, idealizador do
programa Bom Aluno. Também há o
perfil institucional do Grupo Uninter,
grande empreendimento da educação
brasileira, capitaneada pelo professor
Wilson Picler.
“Enfim, os personagens são vencedores, no sentido de que se impõem
muito além do dever cumprido; ou
por simplesmente estarem fazendo

Luiz Bonacin Filho. (Foto: Rodrigo
Félix Leal)

uma ‘carreira de sucesso’. Vencedores porque eles estão com espírito e
energia fincados na montagem de futuro que não perdoará o mundo que
lhe legarmos.”

Marcelo Bendhack

Gustavo Scandelari, do Escritório
René Dotti

Eliseu Tisato, Pedro Ribeiro e Salvador Gnoato

GRANDES PORTA-VOZES DO PARANÁ

Junto com esta edição do livro, serão apresentados e diplomados sete
novos “Grandes Porta- Vozes do Paraná”, realização com o selo do Instituto
Ciência e Fé – Fidelis et Constans. São eles:

Maria Augusta Karas Zella, Irmãos Ahimsa e Lara Dellê Urban

são, entrevistas”, conta o autor.

OS PERFILADOS

Nesta edição, o leitor encontrará
perfis de personagens que apostaram no futuro e hoje são parte vital
do progresso do Paraná. É o caso de
Arnoldo Hammerschmidt, empresá-

Arnoldo Hammerschmidt

Na região de Guarapuava, Pinhão
e Reserva do Iguaçu, um muito bem
sucedido produtor agrícola e agropecuário divide seu mundo de conhecimentos com dados reveladores de

Flávio Zanetti de Oliveira (Foto:
Kraw Penas)

Francisco Dellê, Lucilia Guimarães e Monica Rischbieter

Jaime Lechinski, jornalista; Leonardo Petrelli, empresário; Luiz Julio Zaruch,
jornalista; Maria Luiza Marques Dias, arquiteta; Maí Nascimento Mendonça,
jornalista; Valeria Bechara, arquiteta; Valdir Cruz, jornalista e professor.
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crise social
José Tadeu Arantes | Agência FAPESP

Pobreza e desigualdade
A redução da pobreza nem sempre se reflete em queda da desigualdade, avaliam especialistas

A

pobreza e a extrema pobreza alcançaram em 2020, na
América Latina, níveis nunca observados, com agravamento da desigualdade. O Brasil continua sendo um dos países com maior
desigualdade social de renda, ocupando a segunda pior posição dentre
os países que compõem o G20. Essas
informações foram apresentadas por
Ronaldo Aloise Pilli, vice-presidente
do Conselho Superior da FAPESP, durante a abertura da 13ª Conferência
FAPESP 60 Anos, que tratou do tema
“Pobreza e Desigualdade”.
Pilli encerrou sua fala com as
perguntas: "Será possível reduzir
essa desigualdade em prazo razoável? Como?"
Para refletir sobre o assunto, o
evento reuniu dois grandes especialistas: Martin Ravallion, que ocupa a
Cátedra Edmond D. Villani de Economia na Georgetown University, nos
Estados Unidos, e, entre outras atribuições, foi diretor do departamento
de pesquisa do Banco Mundial; e Mar6

celo Medeiros, atualmente professor
visitante na Columbia University, anteriormente vinculado ao Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e
ao Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD). A moderação foi de Marta Arretche, membro
da Coordenação Adjunta de Ciências
Humanas e Sociais da FAPESP.
Ravallion enfocou o tema da pobreza e da desigualdade na China,
lembrando que o espetacular crescimento econômico desencadeado
pelas reformas promovidas por Deng
Xiaoping em 1979 levou a uma expressiva redução da pobreza, mas
também aumentou fortemente as desigualdades no país.
Com base no estudo “Fleshing out
the olive? On income polarization in
China”, que produziu no final de 2021,
em parceria com Shaohua Chen, Ravallion tratou da polarização da renda causada pelo modelo chinês. E da
política posta em prática pelo atual
presidente Xi Jinping para reduzir os
extremos da pirâmide social e forta-
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lecer o centro.
Segundo o pesquisador, um forte
fator de desigualdade e polarização é
o hiato entre a zona urbana e a zona
rural. E, dentro da zona urbana, entre
as cidades costeiras e as cidades do
interior. “Todos os três períodos em
que a desigualdade declinou, desde
1980, coincidem com reformas significativas na zona rural”, disse. Essas
reformas incentivaram a produção
individual, reduziram impostos e
protegeram os preços de produtos
agrícolas como o arroz e trigo.
Na sequência, Medeiros fechou o
foco sobre o Brasil, enfatizando que a
redução da pobreza não diminui necessariamente a desigualdade. “Para
pensar em pobreza, olhe para a base
da pirâmide. Para pensar em desigualdade, olhe para o topo”, afirmou.
O pesquisador lembrou que a extrema desigualdade da sociedade brasileira é fruto de um grande conjunto
de fatores. E não pode ser corrigida
por meio de um conjunto pequeno
de medidas. Por isso, enfatizou Me-

deiros, “não deve haver política de
redução da desigualdade. Mas toda
política deve levar a desigualdade em
consideração. Toda política tem efeito sobre a desigualdade”.

POLÍTICA CERTA

Isso demanda toda uma nova
maneira de pensar. E até mesmo um
outro vocabulário. “Devemos parar
de falar em crescimento agregado.
E pensar que quem cresce não é o
país como um todo. Em uma sociedade de propriedade privada, quem
cresce são indivíduos. É possível ter
um crescimento só dos mais ricos, e
a economia crescer bastante, e um
crescimento só dos mais pobres,
também com crescimento econômico. Mas são crescimentos completamente diferentes, que envolvem
políticas completamente diferentes”,
argumentou Medeiros.
O pesquisador ressaltou que não
há uma política certa. Cada uma é um
investimento. E, no desenho de uma
política, o tempo de implementação,

os custos, os benefícios e os riscos
devem ser considerados. Também
os detalhes importam, e muito. “Pequenas diferenças de desenho podem
levar a grandes diferenças de resultados”, disse. E exemplificou: “No
caso brasileiro, é fácil entender que
um programa como o Auxílio Brasil,
que é o sucessor e tem um desenho
parecido com o do Bolsa Família, está
levando a resultados bastante diferentes”.
A “13ª Conferência FAPESP 60
Anos” pode ser assistida na íntegra
em:
www.youtube.com/
watch?v=WK70Pfe5dyU.
Os episódios anteriores da série
podem ser encontrados no endereço:
60anos.fapesp.br/conferencias.
Tema foi debatido por Martin Ravallion, da Georgetown University, e
Marcelo Medeiros, professor visitante na Columbia University, durante a
13ª Conferência FAPESP 60 Anos
(*) Antonio Felipe Paulino de
Figueiredo Wouk (colaborador)

educação brasil
Beatriz Gabrielly Sá Brasil (*)

Abismo
entre ensino
público e
privado
ofusca
talentos
Se todas as escolas oferecessem a
mesma capacitação para seus alunos
se destacarem em olimpíadas de
conhecimento, então nós, estudantes da
rede pública, dividiríamos o pódio com
os de escolas particulares.

T

er participado da Olimpíada
Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (OBMEP) foi,
sem sombra de dúvida, a melhor escolha que fiz em toda minha
vida acadêmica. Com ela, aprendi a
desenvolver mais rápido o raciocínio,
já que a lógica é constantemente trabalhada nas questões e o ritmo de estudo é mais intenso, e comecei a não
ter tanta dificuldade no aprendizado
de outras disciplinas que também
precisam de cálculo.
Embora a OBMEP seja destinada a estudantes de escola pública,
só fiquei sabendo de sua existência
por meio de um canal no YouTube na
época em que precisei fazer reforço
de matemática: três irmãos colecionavam diversas medalhas, sendo todos de escola pública. Foi por causa
deles que comecei a me empenhar
na matéria, pensando nas conquistas
que eu também poderia ter, pois lembro de ter ficado maravilhada com a

quantidade de premiações e benefícios que os três ganharam.
Por entender o que a OBMEP poderia me proporcionar, não hesitei em
participar. No entanto, quando fiz a
prova pela primeira vez em 2019, não
saí da primeira questão. Isso serviu de
combustível para que eu me dedicasse
ainda mais em casa. Todo meu esforço
resultou em uma feliz vitória no ano
passado: fui a única premiada no meu
colégio, com menção honrosa.
Conto isso porque foi por conta
própria e mérito meu que consegui
essa conquista. Eu, aluna do último
ano em uma escola pública na zona
rural do Maranhão, não recebi apoio
nem informação por parte da instituição em que estudo a respeito da
OBMEP – que, aliás, é a única olimpíada oferecida na minha escola.
Se não fosse a internet eu nunca
teria tido uma experiência como aquela, porque o ensino público não motiva e não explica para que a olimpíada

Beatriz Gabrielly Sá Brasil tem 17 anos e vive em Tufilândia, no Maranhão

serve. Quando avisam sobre a prova,
normalmente já está bem em cima da
hora para estudar, sem contar com o
fato de não haver o alicerce necessário
para ensinarem a matemática básica.
Dessa forma, percebi que invejo
muito os estudantes de escolas particulares que recebem todo o apoio e
repertório para se destacarem, não
só em provas olímpicas nacionais,
mas nas internacionais também.
Diante desse abismo enorme que se
forma entre esses estudantes e nós,
da rede pública, faço uma reflexão:
se todas as escolas oferecessem as
mesmas capacitações, talvez nós dividíssemos o pódio com eles.
Neste ano, decidi participar outra vez. No entanto, a desvalorização
da olimpíada e o subsequente desinteresse dos estudantes se fizeram
presentes mais uma vez e acabaram
por me prejudicar de uma forma que
eu nem poderia imaginar. Durante a
realização da prova da primeira fase,
minha turma não colaborava com o
silêncio e nem se importava em "colar" as respostas dos outros, ou seja,
o professor não tinha qualquer controle sobre a sala.
Quando finalmente consegui me

concentrar, meu docente disse para
eu acelerar com a resolução das questões, pois, segundo ele, o tempo já
estava acabando. Consequentemente,
entreguei a prova quase toda feita no
chute, ciente de que realmente não
iria passar.
Depois soube que ainda restavam
50 minutos para encerrar o tempo da
prova, o que me deixou mais revoltada. Eu não tinha condição de impor
que ficaria até o final, pois não possuía um relógio e, de acordo com as
normas da olimpíada, aparelhos eletrônicos não são permitidos na sala
durante o exame.
Diante dos acontecimentos, fiquei
tão triste com a realidade. Foram horas de esforço deixadas de lado, pelo
simples fato de uma atividade acadêmica tão importante não ser valorizada como deveria. Sei que o desinteresse não é culpa dos estudantes. A
maioria dos alunos do Ensino Médio
sente falta da matemática básica, e,
quando eles se saem mal, acham que
são burros e que essa matéria não é
para eles. Mas isso só é consequência
do aprendizado superficial que receberam no Ensino Fundamental.
Quando se fala em Olimpíadas de

Matemática, o assunto se torna mais
indesejado ainda. Mas gostaria que
todos soubessem que não é perda de
tempo: é sobre poder elevar o conhecimento a outro patamar e ter novas
perspectivas.
Tudo o que eu disse mostra mais
uma das diversas maneiras que a
escassez de informação, recursos e
investimentos nas escolas públicas,
sobretudo nas zonas rurais, ofuscam não só a mim, mas a diversos
outros estudantes que tiveram uma
experiência parecida: querem voar
alto, mas foram impedidos pela falta
de responsabilidade com o futuro daqueles que ainda tentam.
(*) Beatriz Gabrielly Sá Brasil,
de 17 anos, que vive em Tufilândia, no
Maranhão.
Vozes da Educação é uma coluna
quinzenal escrita por jovens do
Salvaguarda, programa social de
voluntários que auxiliam alunos da
rede pública do Brasil a entrar na
universidade. Revezam-se na autoria dos
textos o fundador do programa, Vinícius
De Andrade, e alunos auxiliados pelo
Salvaguarda em todos os estados da
federação. Siga o perfil do programa no
Instagram em @salvaguarda1
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200 anos de independência
Luciana Genro, Org. (*)

Mulher na linha de frente da
verdadeira independência do Brasil
Vocês sabiam que foi Dona Leopoldina quem tomou a iniciativa de decretar a independência do Brasil? A
Izabel Belloc Moreira, mestranda e pesquisadora na área de políticas públicas da FLACSO – Faculdade LatinoAmericano de Ciências Sociais, Uruguai, conta essa história, mais uma de apagamento do papel das mulheres na
história. A verdadeira independência ainda está por ser feita, e as mulheres estão na linha de frente desta luta!

N

o Brasil, os feitos de uma
mulher terão decisiva e fundamental importância para
sua independência. Em 13
de agosto de 1822, o Imperador Dom
Pedro I designa Dona Leopoldina, sua
esposa, para exercer o governo durante sua viajem a São Paulo (Brasil,
1822). Assim, Leopoldina torna-se a
primeira mulher a exercer a Chefia
de Governo do Brasil.
Dias mais tarde, ela recebe a notícia de que Portugal planejava fazer
cumprir forçosamente a ordem anteriormente enviada e rechaçada por
Pedro I, de mudar-se para Portugal,
inclusive enviando forças militares, se necessário. Leopoldina reúne

o Conselho de Ministros em 25 de
agosto (Barroso, 1952) ou 28 (Almeida Lopes, 1972) de agosto e preside
a sessão que decide a independência
do Brasil; e envia correspondência ao
marido, noticiando-lhe o ocorrido.
O mensageiro encontra Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, às
margens do arroio Ipiranga, em São
Paulo, que ratifica o feito de Dona Leopoldina e do Conselho de Ministros,
no episódio conhecido como o “Grito
do Ipiranga” (Barroso, 1952), único
fato que passará para a história como
marco histórico decisivo da independência do Brasil.
Leopoldina é invisibilizada e raramente é reconhecida por sua atuação

“D. Leopoldina era uma estrategista, mais preparada e educada que d.
Pedro. Teve a sua história diminuída
e elevada à categoria de santa, mártir
de paciência por tudo o que sofreu no
Brasil. Aliás, coisa comum em nossa
história são as mulheres entrarem
nela com como santas ou como devassas…. uma estrangeira que abraçou o
Brasil como seu país, os brasileiros
como seu povo, e a Independência
como sua causa”. (Rezzutti, 2017)

Referências:

política decisiva. Não obstante, como
acertadamente constata Rezzutti, em sua
obra bibliográfica sobre a Leopoldina:

Almeida Lopes, G. (1972). A história que os pintores contam. Anais
do Museu Histórico Nacional, vol.
XXIII, pp. 25-35.

Barroso, G. (1952). As testemunhas da Independência do Brasil. O
Cruzeiro, 38-96. Fonte: http://docvirt.
com/docreader.net/docreader.aspx?bi
b=MHN&pasta=&pesq=leopoldina
Brasil. (1822). Decreto. Fonte:
https://digital.bbm.usp.br/handle/
bbm/2409
Rezzutti, P. (2017). D. Leopoldina:
a história não contada: a mulher que
arquitetou a Independência do Brasil.
Rio de Janeiro: LeYa. Fonte: http://
leyaprimeiro.com.br/anteriores/maiabr-17/pdf/MIOLO_D.Leopoldina.pdf
(*) Luciana Genro (Org.) é advogada e
política brasileira. Atualmente deputada
estadual pelo Rio Grande do Sul)

Ubiratan Brasil (*)

A decisiva participação das mulheres na Independência do Brasil
Nomes como Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Leopoldina, Maria Felipa e Maria Graham tiveram
papel relevante no processo de libertação de Portugal

A

importância da participação feminina no processo
de Independência do Brasil
em 1822 aumenta à medida
que surgem novos estudos a respeito. “Nos últimos anos, apareceram
pesquisas em outros centros além
de São Paulo, Rio e Belo Horizonte,
que trouxeram documentos até então
desconhecidos e, com isso, despontaram novos nomes”, comenta a historiadora Mary Del Priore, autora de
livros essenciais sobre o tema como
o recente A Viajante Inglesa, o Senhor dos Mares e o Imperador na Independência do Brasil (Vestígio), em
8

que destaca uma dessas mulheres,
a inglesa Maria Graham. “Foi assim
que viemos a conhecer a combatente
Maria Quitéria (1792-1853), a freira
Joana Angélica (1761-1822) e a pescadora Maria Felipa (?-1873).”

MARIA LEOPOLDINA

O desafio é enfrentar a pouca documentação sobre mulheres daquele
período. “Sabe-se que algumas atuavam como espiãs e levando comida
e bebida aos soldados do imperador,
mas seus nomes não são conhecidos”,
completa Del Priore, cuja lista é completada pelo nome mais reluzente, o
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da nobre Maria Leopoldina de Habsburgo (1797-1826), que se tornaria a
primeira imperatriz do Brasil. Austríaca ligada à dinastia dos Habsburgos,
cuja tradição era a de aumentar territórios e de se manter nos centros
do poder, era uma mulher culta, com
interesse pela mineralogia e aulas de
ciências naturais.
“Fiel, portanto, à tradição da família, Leopoldina era favorável à independência brasileira para garantir
a manutenção do poder real de d.
Pedro, que seria transmitido a seus
descendentes”, observa Del Priore.
“Em outras palavras, ela não queria

deixar seus filhos sem coroa. Ela não
esconde esse temor nas cartas ao pai
a quem revela o início do seu isolamento, uma vez que a família imperial austríaca representava o que
havia de mais conservador e tradicional, numa época em que revoluções
liberais varriam a Europa.”
Com isso, ela participou de forma
decisiva em momentos cruciais do
processo político. O comportamento começa a mudar ao final de 1821,
quando Leopoldina passa a incentivar
d. Pedro, embora continuasse a escrever ao pai lamentando a situação
e prevendo um final “sujo” – palavra

sua – para os fatos.
Em janeiro de 1822, por exemplo, quando seu marido, o príncipe
regente Pedro, estudava a possibilidade de atender a um pedido do pai,
d. João VI, para voltar a Portugal, o
que consolidaria o retorno do Brasil à
condição de colônia, Leopoldina empenhou-se em convencê-lo a ficar no
País – o que acabou acontecendo em
9 de janeiro, que se tornou conhecido
como Dia do Fico.
“Ela é a principal articuladora do
palco íntimo do Fico”, observa o historiador Paulo Rezzutti. “Nas cartas da
época, fica muito clara a articulação

200 anos de independência

Detalhe do retrato póstumo da
combatente Maria Quitéria de
Jesus, pintado por Domenico
Failutti por volta de 1920 Foto:
Museu Paulista

dela para que Pedro permanecesse no
Brasil.” Segundo Del Priore, Leopoldina vai lentamente se convencendo da
importância da emancipação do País.
“Ela pensa na união do Brasil e em seu
marido como monarca reinante.”
Determinada, participa de reuniões ao lado de José Bonifácio no
processo de independência. “Quando
o então príncipe regente viaja a São
Paulo, em setembro de 1822, ela fica
no Rio como regente e chefia a reunião do Conselho de Estado”, comenta
Rezzutti.
De fato, quando estava atuando
como regente, Leopoldina recebe a
notícia de que Portugal imporia sanções econômicas ao Brasil pela desobediência de Pedro, que se recusava a
voltar para a metrópole.
Ao lado de Bonifácio, ela reúne o
Conselho no dia 2 de setembro e envia
por carta os despachos da discussão,
incitando o marido a declarar a Independência antes que fosse tarde. Pedro recebeu a correspondência no dia
7, às margens do Riacho do Ipiranga, e
ali decide romper com Portugal. “Nas
memórias do conselheiro Drummond,
fica muito clara a perspicácia da princesa em ver que a independência era

Imagem da inglesa Maria Graham,
amiga de Dona Leopoldina, pintada
por Sir Thomas Lawrence em 1819.
Foto: National Portrait Gallery

o caminho a seguir. O próprio Bonifácio, a certa altura, vai brincar dizendo
que queria que o príncipe fosse ela”,
completa Rezzutti.
Se transitava com certa desenvoltura no âmbito político, Leopoldina sofria com problemas de saúde –
a gravidez era uma constante na sua
rotina: teve sete filhos nos nove anos
em que viveu no Brasil, mas três não
passaram da infância. Sua morte prematura, aliás, aconteceu por conta
de uma septicemia decorrente de um
aborto espontâneo. Nessa fase, foi

também notar como os ingleses
acompanhavam atentamente o que
se passava na colônia, especialmente
na sociedade. “A Inglaterra era uma
referência muito forte na composição
da população: tudo o que era inglês
era referência e a aproximação era
tamanha que d. João VI, pai de d. Pedro, era chamado de ‘cônsul inglês’.”
A historiadora chama atenção
para um detalhe: o fato de Maria
notar, na sociedade brasileira, a
presença de negros alforriados que
alcançam uma certa independência

Leopoldina.

JOANA ANGÉLICA

O Brasil daquela época foi marcado por diversas turbulências, que
permitiram o surgimento de mulheres de fibra. É o caso da freira Joana
Angélica, responsável pelo Convento
da Lapa, em Salvador. Para muitos
historiadores, ela é considerada a primeira mulher vítima do processo de
Independência do Brasil por ter sido
assassinada em fevereiro de 1822.
O crime aconteceu quando solda-

Bahia, decidiu que lutaria como soldado quando estava com 30 anos – a
vontade nasceu com a disposição de
enfrentar resistências portuguesas à
independência do País.
Assim, quando surgiu a notícia
de que sua vila reuniria homens para
lutar no movimento, Quitéria decidiu que participaria. Foi, no entanto,
proibida pelo pai. A solução foi se disfarçar de homem, adotando o nome
de Medeiros e, utilizando a farda do
cunhado, entrou para o regimento da
artilharia.
Desconfiado dos motivos do desaparecimento da filha, o pai foi encontrá-la em um acampamento militar. Apesar de ordenada por ele para
retornar para casa, Quitéria contou
com a proteção do comandante do regimento, major José Antônio da Silva
e Castro, que, embora surpreso com
a revelação, não só não liberou Quitéria – um de seus melhores soldados
– como também não a designou para
os afazeres domésticos.
Por sua atitude de bravura, Maria
Quitéria foi condecorada com o título
de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, entregue por d. Pedro I, em 1823.
Já a história de outra heroica baiana,
a líder comunitária Maria Felipa, não
tem muitos detalhes – sua façanha sobreviveu graças à tradição oral.

MARIA FELIPA

importante sua amizade com a pintora, escritora e historiadora inglesa
Maria Graham.

MARIA GRAHAM

Filha de um oficial da Marinha,
era uma mulher acostumada a fazer
muitas viagens – chegou a acompanhar o pai às Índias – e, depois de
casada, também ao lado do marido,
Thomas Graham, comandante de um
navio-escola, onde ela tinha a função
de ministrar aulas a futuros oficiais.
“Maria esteve presente em importantes eventos históricos no Brasil,
por onde passou entre 1821 e 1825”,
atesta Mary Del Priore. “Ela descobre como é constituída a resistência
nacional aos portugueses nas diversas manifestações separatistas que
animavam as províncias do Norte,
muitas vezes formada por velhos e
crianças. Maria descreve a fragilidade e também a xenofobia em relação
a Portugal.”
Por meio dos escritos de Maria Graham, que produziu livros e
diários, além de cartas, é possível

financeira, mantendo inclusive escravos entre seus domínios. “Maria era
um exemplo das mulheres letradas
daquele tempo, que sabiam da im-

Pintura da madre Joana Angélica
de Jesus, que participou da
Independência Foto: Convento de
Nossa Senhora da Conceição da
Lapa

portância da liberdade. Portanto, foi
amiga próxima de Leopoldina – eram
duas estrangeiras no palácio, então
há este aspecto de Maria aparecer
como testemunha de outra mulher
que sofria como ela.”
A proximidade entre elas se deveu também ao fato de a inglesa ter
sido, por um breve período, a governanta da princesa d. Maria da Glória,
filha primogênita de d. Pedro I e de d.

dos portugueses tentavam invadir o
claustro religioso feminino em busca
de munição, pois acreditavam que
ali estariam escondidos os revoltosos contrários ao comando militar
português. Joana Angélica impediu a
entrada dos militares, bloqueando-a
com seu próprio corpo, e foi morta
com um golpe de baioneta.
“Era uma mulher de importante
família na Bahia, chegou a ser superiora em seu convento”, descreve
Mary Del Priore. “E seu assassinato
criou um fato jornalístico tão importante que, em Portugal, decidiu-se
não publicar uma linha – houve um
momento de abafamento pois o crime era considerado um sacrilégio.”

MARIA QUITÉRIA

E, se Joana foi enaltecida, a soldada Maria Quitéria de Jesus sofreu
uma campanha difamatória por ter
escondido sua condição de mulher
para lutar no Exército. Revolucionária, foi a primeira combatente
da história da corporação brasileira. Nascida em Feira de Santana, na

Negra, pobre e iletrada, ela vivia
na Ilha de Itaparica, onde teria engajado outras mulheres da ilha para
lutar contra os portugueses. “Uma
de suas melhores histórias foi muito divulgada pelo pai do escritor João
Ubaldo Ribeiro, que também era de
Itaparica, e dizia que Maria Felipa
convencia as mulheres mais bonitas
a passearem pela praia a fim de atrair
soldados portugueses, que eram mortos em seguida”, conta Del Priore.
“Ela também foi uma autêntica heroína.”

“Maria Felipa convencia as
mulheres mais bonitas a passearem
pela praia a fim de atrair soldados
portugueses, que eram mortos em
seguida”, conta Del Priore
(*) UBIRATAN BRASIL, é jornalista que
trabalha com cultura e esportes. Colunista
do O Estado de S.Paulo.
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200 anos de independência
José Murilo de Carvalho (*)

Pouco a celebrar, muito a questionar
Olhando para a frente, podemos nos perguntar se ainda somos um país viável no sentido de sermos
capazes de formarmos uma sociedade includente, sem a enorme marginalização que hoje a caracteriza

O

Brasil não tem sorte com seus centenários. O primeiro, em 1922, teve de
conviver com os restos da devastação
causada pela gripe espanhola, chegada
ao País em 1918. Calculam-se em cerca de 35
mil as mortes causadas no País, concentradas
no Rio de Janeiro e São Paulo. Entre elas não
estava, como se costuma afirmar, o presidente
eleito, Rodrigues Alves, embora tenha morrido antes de assumir. O ano de 1922 foi ainda
marcado pela primeira revolta tenentista e pela
decretação do estado de sítio pelo presidente
Epitácio Pessoa, destinada a garantir a posse
do presidente eleito, Artur Bernardes. Nas celebrações, destacou-se a Exposição Internacional
de que participaram 14 países.
O segundo centenário, a ocorrer este ano,
virá na cauda de outra pandemia, a da covid-19,
chegada ao País em 2020 e que já matou cerca de
620 mil brasileiros, embora também sem matar
presidente. Junto com a pandemia, temos hoje um
país às voltas com um tumultuado mandato presidencial que gerou dúvidas sobre a solidez de nossa
jovem democracia e, mais ainda, com o imenso
drama social do desemprego, da desigualdade, da
exclusão, da fome. Até agora, não há indicação de
que haverá alguma importante celebração oficial,
ficando os registros da efeméride a cargo da mídia,
das instituições e do meio acadêmico.
Nesses registros, naturalmente, haverá retomadas de temas estritamente históricos, mas
é importante que sejam também usados como
oportunidade para uma avaliação dos 200 anos
de nossa vida independente. Quero dizer com
isto examinar a natureza do percurso feito, verificar onde acertamos, onde erramos e como
chegamos à situação atual. Baseados neste exame podemos também perguntar sobre o que
nos pode esperar no futuro próximo. Mao Tsétung dizia ser ainda cedo para avaliar adequadamente o impacto da Revolução Francesa. Para
nós, no entanto, que sofremos de Alzheimer coletivo, dois séculos já são tempo suficiente para
fazermos um balanço do que fizemos e perscrutarmos nosso futuro próximo.
As mudanças nesses 200 anos foram enormes. Passamos de um país de cerca de 5 milhões de habitantes, dos quais um milhão de
escravos e 800 mil indígenas, para outro de 214
milhões; de um país com cerca de 10% de população urbana em 1822 para outro de 85% hoje;
de um país de economia totalmente agrícola em
10

José Bonifácio de Andrada e Silva, que ocupou diversos cargos nos governos português e
brasileiro, retratado por Oscar Pereira da Silva (1922) Hélio Nobre e José Rosael / Museu
Paulista da USP

1822 para outro com larga participação industrial hoje; de uma população formada exclusivamente por indígenas, africanos e lusos para
outra muito mais diversificada pela entrada de
italianos, espanhóis, alemães, sírios, libaneses, japoneses; de uma população concentrada
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na região costeira para outra que cobre todo o
território nacional. No entanto, todos os analistas que se encarregaram do tema de nossa
trajetória, como Sérgio Buarque de Holanda,
Oliveira Viana, Nestor Duarte, Raimundo Faoro,
Gilberto Freyre, Roberto DaMatta, entre outros,

reconhecem que há mais continuidades do que
rupturas. Somos um país sem revoluções. O
que chamamos de revolução, como a de 1930,
não passou de ajustes entre grupos dirigentes.
O povo só entrou no sistema político a partir da
segunda metade do século 20, tendo sido logo
contido por uma ditadura.
Quando falo do drama social que desautoriza celebrações me refiro, naturalmente,
ao problema da desigualdade, que é de todos
conhecido, mas sobre o qual, a meu ver, mais
se fala do que se faz. Lembro alguns dados de
amplo conhecimento. Segundo dados do IBGE,
o auxílio emergencial criado para atender os
mais necessitados, adicionado aos recursos do
agora extinto Bolsa Família, abrangeu cerca de
cem milhões de pessoas, quase a metade da população. Somos o oitavo país mais desigual do
mundo e ocupamos a 84.ª posição no Índice de
Desenvolvimento Humano. Em 2010, o 1% mais
rico da população detinha 44% da riqueza nacional. Ao mesmo tempo, há três décadas, estamos crescendo a taxas medíocres incapazes
de gerar os empregos necessários e viabilizar
políticas sociais mais substanciais. No entanto,
apesar de termos uma das mais altas franquias
eleitorais do mundo ocidental (16 anos), temos
sido incapazes de aprovar no Congresso medidas redistributivas de renda, como o aumento
do imposto sobre heranças, a taxação de dividendos, a alteração nas faixas do Imposto de
Renda. Distribuímos, mas não redistribuímos.
Nossa faixa mais alta de Imposto de Renda
é de 27,5%. Nos Estados Unidos, ela é de 37%,
no Chile, é de 40%, em Portugal, de 48%, no
Japão, de 56%. Estamos acumulando uma enorme massa de desempregados, subempregados
e não empregáveis sem perspectiva realista de
solucionar o problema. Olhando agora para a
frente, mesmo que em prazos mais curtos do
que os dos chineses, digamos uns 30 anos, podemos nos perguntar se ainda somos um país
viável no sentido de sermos capazes de formarmos uma sociedade includente, sem a enorme
marginalização que hoje a caracteriza.
A hipótese pode soar apocalíptica, mas talvez estejamos a brincar, ou a brigar, na praia,
alheios ao tsunami que se delineia no horizonte.
(*) JOSÉ MURILO DE CARVALHO, formado na UFMG,
mestre e PH.D em ciência política e pós-doutor em
história pela Universidade de Stanford

IDIOMA PORTUGUÊS/BRASILEIRO
Antonio Felipe Paulino de Figueiredo Wouk (colaborador) (*)

Sobre os sotaques do Brasil

O

Brasil é um país continental
formado por gente de tudo
que é continente: nativos
indoamericanos, escravos
africanos, imigrantes europeus. Essa
variedade étnica moldou nossa história, e nosso jeito de contá-la. O idioma luso se transformou conforme
os povos se misturavam ou se isolavam ao ocupar o território. Novas
palavras e fonemas, ritmos mais ou
menos cadenciados, originaram verdadeiros dialetos. O português que
falamos hoje é o resultado (sempre
inacabado) do que foi preservado
boca a boca e nos registros de quem
detinha o poder, e do que era mais
conveniente pronunciar.
Nossos sotaques intrigam os linguistas desde o princípio, em que o
verbo estava com Cabral. Para mapeá-los, dezenas deles trabalharam
quase duas décadas na criação do
Atlas Linguístico do Brasil – obra na
qual a SUPER mergulhou para contar
a história desses sotaques. Todos dizendo a mesma coisa, mas com um
jeitinho brasileiro diferente – como
você acompanha a seguir.

quarta maior população portuguesa
no Brasil à época, o que fez os paraenses também incorporarem o S
chiado.
Já Porto Alegre misturava indígenas, portugueses, espanhóis e depois alemães e italianos, toda essa
mistura resultou num sotaque sem
chiamento.
Curitiba recebeu muitos ucranianos e poloneses, a falta de vogais
nos idiomas desses povos acabou estimulando uma pronúncia mais pausada de vogais como o E, para que se
fizessem entender, dando origem ao
folclórico "leitE quentE".

SOTAQUE DE
CABRAL

Em Cuiabá e outras cidades do
interior do Mato Grosso preservouse o sotaque de Cabral, não sendo incomum os moradores falando de um
"djeito diferentE". Os portugueses
que se instalaram ali vieram do norte
de Portugal e inseriam T antes de CH
e D antes de J. E até "hodje os cuiabanos tchamam feijão de fedjão".
Junto com os 800 mil escravos
também foram trazidos seus falares,
e sua influência que perdura até hoje
em se comer o R no final das palavras: Salvadô, amô, calô e a destruição de vogal em ditongos: lavôra,
chêro, bêjo, pôco, que aparece em
muitos dialetos africanos.
A falta de plurais, o uso do gerúndio sem falar o D (andano, fazeno),
a ligação de fonemas em som de z
(ozóio, foi simbora) e a simplificação
da terceira pessoa do plural (disséro,
cantaro) também são heranças africanas.

CAIPIRA

O R caipira do interior de São
Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais,
Paraná e Santa Catarina deve-se ao
fato de que os indígenas que aqui
moravam não conseguiam falar o R
dos portugueses, não havia o som da
letra R em muitos dos mais de 1200
idiomas que falavam aqui.
Então na tentativa de se pronunciar o R, acabou-se criando essa jabuticaba brasileira, que não existe em
Portugal.
A isso também se deve o fato de
muitas pessoas até hoje em dia trocarem L por R, como em farta (falta),
frecha (flecha) e firme (filme).

IMIGRANTES

Com a chegada de mais de 1,5
milhão de italianos à capital de São
Paulo o sotaque do paulistano incorporou o R vibrante atrás dos dentes,
porta como "porita", e em alguns casos até incorporando mais Rs do que
existem: carro como "caRRRo", se
quem fala for de Mooca, Brás e Bexi-

ga, bairros paulistanos com bastante
influência italiana.
O R falado no Rio de Janeiro deve-se ao fato de que quando a corte
portuguesa pisou aqui, a moda era
falar o R como dos franceses, saindo
do fundo da garganta, como em roquêfoRRRRt, paRRRRRi.
A elite carioca tratou de copiar a

nobreza, e assim, na contramão do R
caipira e 100% brasileiro, o Rio importou seu som de R dos franceses.
Do mesmo modo a corte portuguesa trouxe o S chiado dos cariocas,
sendo hoje o Rio o lugar que mais
se chia no Brasil, 97% dos cariocas
chiam no meio das palavras e 94%
chiam no final.

Belém do Pará ocupa o segundo
lugar e Florianópolis em terceiro.

O “S” E “SH”

As regiões Norte e Sul receberam
a partir do século 17 imigrantes dos
Açores e ilha da Madeira, lugares
onde o S também vira SH. Viviam
mais de 15 mil portugueses no Pará,

(*) Colaboração de Antonio Felipe
Paulino de Figueiredo Wouk,
graduado em Medicina Veterinária pela
Universidade Federal do Paraná (1977).
É Doutor em Biologia e Fisiologia Animal
pelo Institut Nationale Polytechnique
de Toulouse (1984) e Pós-Doutor em
Oftalmologia Veterinária pela Escola
de Veterinária de Alfort-França (1989).
Fontes: Livro "Mapa Linguístico do Brasil"
de Renato Mendonça e Superinteressante
(“Sotaques do Brasil: como a geografia
molda nosso jeito de falar”) Leia mais
em: https://super.abril.com.br/cultura/
sotaques-do-brasil/
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discriminação
Vanessa Arba (*)

Adventistas unidos contra a
violência psicológica
Campanha Quebrando o Silêncio iniciada no dia 27, e completa 20 anos de combate a abusos e vícios

O

último sábado do mês de
agosto teve de ruas movimentadas e auditórios
cheios em oito países da
América do Sul. As ações do projeto
Quebrando o Silêncio aconteceram
no dia 27, trazendo orientações sobre
prevenção e caminhos para superar a
violência psicológica.

A PAUTA

Levantamentos feitos por diferentes órgãos voltados à saúde e
à segurança constatam que a violência psicológica é o tipo de abuso mais recorrente, antecedendo,
em muitos casos, outras formas de
agressão. Está presente nos lares e
ambientes acadêmicos e de trabalho, sob a forma de ofensas, chantagens e ameaças. Por não ser um ato
físico, esse tipo de agressão ainda
é muito velado e subnotificado aos
órgãos de segurança. No entanto, é
reconhecida como crime em diversos países, dado o seu potencial danoso à vítima.
No Brasil, a lei 14.188/2021 criminaliza a violência psicológica contra a
mulher. De acordo com o artigo 147-B,
constitui-se como tal crime qualquer
ato que cause “dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu
pleno desenvolvimento ou que vise a
degradar ou a controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo
à sua saúde psicológica e autodeterminação”.
Valendo-se desse mesmo conceito, a campanha Quebrando o Silêncio
estende suas ações para combater a
violência psicológica não apenas contra mulheres, mas contra qualquer
indivíduo em vulnerabilidade, como
crianças e idosos.
12

Campanha inicia no dia 27 de agosto, com ações que seguem ao longo do ano (Arte: Divulgação)

A CAMPANHA

O projeto Quebrando o Silêncio
é promovido anualmente pela Igreja
Adventista do Sétimo Dia, e se propõe
a auxiliar no combate e prevenção de
diversos tipos de vício e abuso. Neste
ano, o tema da violência psicológica
foi escolhido para pautar as ações da
campanha, que ocorrem no dia 27 de
agosto na Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, e se estendem ao longo de todo
o ano.
Diversas atividades estão sendo
preparadas para a ocasião. Carreatas
e passeatas chamarão a atenção para
o tema pelas ruas, enquanto palestras
acontecem em igrejas, escolas e auditórios. Nesses eventos também serão
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distribuídos materiais de orientação,
como panfletos e revistas, impressas
em versões para crianças, adolescentes e adultos. Estes materiais são
produzidos em português e espanhol,
e estão disponíveis em formato digital no site oficial da campanha: quebrandoosilencio.org. Ali também há
outros materiais de apoio, como vídeos e artes promocionais, podcasts,
bem como todas as informações sobre o projeto.
Além disso, muitos templos adventistas estão organizando ações
solidárias, como feiras de saúde com
atendimento gratuito à população, visitas a asilos e orfanatos e doações de
suprimentos a famílias carentes. Uma
parceria com a Agência Adventista de

Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) também irá oferecer
cursos básicos de empreendedorismo
para mulheres, afinal, a dependência
financeira é o que mantém muitas
delas em relações abusivas.
Para a coordenadora do projeto
na América do Sul, Jeanete Lima,
abordar o assunto certamente abrirá os olhos de muita gente para
identificar a violência psicológica e
buscar formas de superação. “Esse
é o nosso papel como Igreja; esse é
o papel da religião cristã. A Bíblia
nos orienta, em Isaías 1:17: ‘Aprendam a fazer o bem! Busquem a justiça, acabem com a opressão’. Somos, sim, guardadores dos nossos
irmãos”, enfatiza.

DUAS DÉCADAS

Criado em 2002, o projeto Quebrando o Silêncio completa 20 anos
cumprindo o seu propósito. No site
quebrandoosilencio.org há histórias
de pessoas que foram impactadas
pela iniciativa ao longo dessas duas
décadas. E falando nesse impacto, vários Estados e províncias em
diversos países incluíram em seus
calendários oficiais uma data para
destaque da campanha, em reconhecimento à sua relevância e contribuição social.
(*) VANESSA ARBA, Assessora de
Comunicação na Divisão Sul-Americana
da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
Distrito Federal, Brasil

não tropece na língua
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

Avança, Brasil
- Vocativo + Tele
É assim, com a vírgula - Avança, Brasil -, que o governo federal deveria ter escrito e divul-

Mercedes, podes me trazer um café?

gado o seu Plano Plurianual de Investimentos tempos atrás. Normalmente ele não recebe nome

Vejam que a situação mudou, meus caros.

nenhum – a preocupação maior são os números. Mas já que os técnicos lhe arranjaram um título

Ó céus, o que foi que eu fiz?

(“Avança Brasil”), deveriam ter seguido a norma culta da língua, que exige a colocação da vírgula

Olha lá, seu tolo, o que você está dizendo!

para separar o vocativo.

Oi, Alex
Acorda, Brasil, está na hora da escola.

Vocativo é o termo que serve para chamar alguém. Pode ser um nome de pessoa, de país, de
cidade, um apelido, um adjetivo carinhoso, um termo chulo, uma xingação. Basta ser um cha-

Observe que:

mamento para ser um vocativo em termos gramaticais. E é evidente que no título acima “Brasil”

1) o vocativo é separado por uma ou duas vírgulas, dependendo da sua posição na frase;

funciona como um chamamento, uma convocação. É o mesmo caso de:

2) a partícula “ó” poucas vezes acompanha o vocativo, embora seja sempre admissível à sua
frente; ela serve para identificar o vocativo em caso de dúvida: Avança, (ó) Brasil; (ó) Mercedes,

Você viu o doutor, José?

vem cá.

Vou lhes contar um outro caso, pessoal.

TELE

Ouça, meu amigo.

Alguns estabelecimentos comerciais já estão seguindo a regra oficial no tocante ao prefixo
Agora, ao encontrar essas mesmas frases sem a vírgula você as leria de modo completamente

TELE, qual seja: unir sem hífen os dois elementos da composição, com uma exceção: diante da letra
E usa-se o hífen. Exemplos: televendas, teleteatro, telemaníaco, teleguiado, telecurso, teleconferência,

diferente, pois elas passariam a ter significado diverso. Confira:

telepizza, telemarketing, teleaviso, tele-entrega, tele-educação, tele-estreia, tele-equipamento.
Você viu o doutor José?
No caso de composição com palavras que iniciem com S ou R, deve-se dobrar essas letras para

Vou lhes contar um outro caso pessoal.

que se preserve a pronúncia: telessala, telessupervisão, telessistema, telessegurança; telerreunião,

Ouça meu amigo.

telerrecepção, telerrobô, telerradiodifusão.
Mesmo quando não existe o perigo da ambiguidade ou do sentido obscuro, a vírgula é obrigatória:

(*) 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)

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente
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 Veloso), 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 procuradores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil);
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.
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Sua Biblioteca

DIREITO ANIMAL: INTERLOCUÇÕES COM
OUTROS CAMPOS DO SABER JURÍDICO
Vicente de Paula Ataide Junior
"Trata-se de um livro cujos desdobramentos
do tema acerca do Direito Animal possibilitam
ao leitor um conjunto de conhecimentos,
tanto teóricos quanto aplicados, para o
enfrentamento dos casos que se apresentam,
exigem tomada de decisão". Professora Drª
Vera Karam de Chueri, Diretora da Faculdade
de Direito da UFPR (2016-2020)
Páginas: 250
R$ 45,00

RELIGIÃO E PLURALIDADE NO IMPÉRIO
ROMANO: UM DEBATE NECESSÁRIO
Greg Woolf
Uma seleção de textos de Woolf, traduzidos pela
primeira vez para o português. Os textos aqui
reunidos tratam da pluralidade da experiência
religiosa no contexto romano, além de debater
as principais abordagens teóricas presentes na
histografia sobre o Mediterrâneo antigo.
Páginas: 115
R$ 32,00

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

“Vozes do Paraná”, Volume 13
Retratos de Paranaenses

PRÊMIO INSTITUCIONAL:
Grupo Uninter
SUBALTERNIDADE E OPRESSÃO
SOCIORRACIAL
Questões para a historiografia da educação
latino-americana
Cynthia Greive Veiga

ETOCRACIA
ou O governo fundamentado na moral
Barão de Holbach
Etocracia propõe uma aliança inquebrável entre a
moral e a política. O que está em jogo, para o barão d’Holbach, é nada menos que a velha arte de
governar, que ele apresenta em novas roupagens,
apelando a uma ordem natural onipresente que é
também, em grande medida, onipotente.
Páginas: 240
R$ 68,00

Este livro lança luzes sobre os mecanismos
utilizados para a construção de um conceito de
raça de perspectiva eurocêntrica, que privilegia
presumidas diferenças biológicas, no território
latino-americano. Investiga o papel da educação
nesse processo e institucionalização do desequilíbrio social e da exclusão.
Páginas 376
R$ 98,00

Praça da Sé, 108-Térreo
São Paulo / SP-(11) 3107-2623
http://editoraunesp.com.br/
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PRÊMIO NOVA GERAÇÃO:
Irmãos Ahimsa
Lara Dellê Urban

Apresenta mais 12 personagens que marcaram o
paraná. influências que fizeram a diferença
Arnoldo Hammerschmidt
Eliseu Tisato
Flavio Zanetti de Oliveira
Francisco Dellê

Gustavo Scandelari
Lucilia Guimarães
Luiz Bonacin Filho
Marcelo Bendhack

Maria Augusta Karas Zella
Monica Rischbieter
Pedro Ribeiro
Salvador Gnoato

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

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)
www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316
Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR
Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco
Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda
Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
D. Ricardo Hoepers (Bispo de Rio
Grande, RS)
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Sociais
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Teológicos
Antonio Carlos da Costa Coelho
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