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Poe outro lado, na dinâmica dos 
acontecimentos, há uma tríade 
dialética envolvendo três momen-
tos, uma afirmação, uma negação 

e uma superação, mantendo assim o equi-
líbrio dos contrastes. Isto ocorre porque 
os números um, dois e três são mutua-
mente dependentes; não obstante, o UM 
tomado isoladamente, fica sofrendo de 
uma nostalgia impaciente, o que o leva a 
criar o DOIS, iniciando assim um convívio 
participativo.

Não obstante, o DOIS é muito influen-
te, por se nutrir exageradamente das opo-
sições naturais (dualismo), ficando muito 
comum entre nós. Em complemento, o 
TRÊS nos aparece como a superação da 
hegemonia dos opostos binários e com-
pensando o isolamento do UM, é fonte de 
enlace e sentimento (amor), assim man-

tendo o equilíbrio entre os três.
Por outro lado, nosso convívio social é 

sempre trinitário, seja na constituição da 
família (pai, mãe e filho) seja na vida pú-
blica (eu, tu e ele). Finalmente, nosso co-
nhecimento é também uma relação trinitá-
ria, por conter não só uma relação binária 
(sujeito e objeto), não pode dispensar a 
presença da inteligência para conceituá-lo.

Em sua origem cristã, a doutrina da 
Santíssima Trindade nos assegura a pre-
sença de Deus Pai Criador, de Deus Filho, 
nosso Redentor e de Deus Espírito Santo 
nosso Inspirador, constituindo a base de 
toda a teologia, esta doutrina une o céu 
e a terra num mesmo paradigma, confir-
mando o princípio esotérico de que o aqui 
de baixo confirma o que está em cima.

A aplicação dos números na Nature-
za é fato corriqueiro, mas foi PITÁGORAS 

quem primeiro, usando de um triângulo, 
tornou-se o fundador das ciências mate-
máticas. Dessa forma, a relação entre as 
quantidades se torna triádica (o quadrado 
da hipotenusa é igual soma do quadrado 
dos catetos).

A morte, também, não significa um fe-
nômeno binário de começo e fim, pois que 
não tem como destruir a alma, a dimen-
são espiritual de nosso corpo, que não é 
constituída de partes ou de matéria.

(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor 
em Direito pela UFPR, é professor do curso de 
Direito da PUCPR e membro da Academia Parana-
ense de Letras. Autor de “Introdução ao Universo 
dos Símbolos”. E-mail: antcmendes@gmail.com; 
Site: www.folosofiaparatodos.com.br
Publicado no Cultura Espiritual, em 03/12/2022 
(https://www.culturaespiritual.com.br/artigos/um-
dois-tres-e-toda-a-realidade-se-fez/)
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Antonio Celso Mendes (*)

Um, dois, três… e toda a realidade se fez

O Universo humano, como soe acontecer, não é dualista, mas sim trialista. Pois 
que nossos sentidos externos foram criados para perceber as coisas em três 
dimensões que constituem nosso mundo sensível (horizontal, vertical e volume). 
Da mesma forma, tudo começa a ser triádico: nossas palavras envolvem três 
momentos (significante, significado e objeto (signo).

EsquErda x dirEita
Nunca se falou, se discutiu tanto como nos últimos 

meses em nosso país (e no mundo). Não foi só em 
política. Com base no relativismo atual, tudo é assunto 
para polemizar ou liberalizar em todos os campos da 
vida humana. Por exemplo, nosso colunista Edmilson 
Fabbri comenta sobre trabalho: “Creio que a concei-
tuação do que é trabalhar demais, ou o que é traba-
lhar pouco, se faz imprescindível.” O ex-presidente Jair 
Bolsonaro, derrotado nas últimas eleições, ele mesmo 
polemista, admite que “Não é fácil você enfrentar todo 
um sistema. A missão de cada um de nós não é criticar, 
é unir.”

Esse comportamento social chega a extremos e tem 
alcance internacional – mundial – como pode se ver nas 
ações da polícia alemã ao deter grupos de extremistas 
pró neonazistas que se organizam para a derrubada do 
atual sistema sócio-político. O movimento Reichsbür-
ger é encarado como tão forte e violento que vem sen-
do encarado, como um todo, capaz de - e está disposto 
– “a realizar sérios ataques terroristas contra o Estado, 
de acordo com o especialista em terrorismo Peter R. 
Neumann”. Nisso entra também o racismo. Aberto está 
ao debate sobre o “racismo estrutural na ciência. Não 
é novo, mas ganhou fôlego na esteira do movimento 
Black Lives Matter (Vidas Negras Importam).”

O que será que está acontecendo? Parece que nos-
sa civilização está ribanceira abaixo em alta velocidade 
e sem freios. Podemos levantar, sair dos extremos e 
caminharmos para o centro, ao equilíbrio?

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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COMpORTAMENTO

Edmilson Fabbri (*)

Num primeiro momento 
causou-me certa estranhe-
za essa afirmação, porém, 
vendo a eriedade dos estu-

dos publicados na Experimental Brain 
Research, conceituada revista ligada a 
estudos da neurociência, com certeza 
temos que parar e fazer uma reflexão 
a esse respeito.

Para uma melhor ordenação, 
creio que a conceituação do que é tra-
balhar demais, ou o que é trabalhar 
pouco, se faz imprescindível.

Existem pessoas que trabalham 
12 horas por dia e sentem-se motiva-
das a trabalhar mais. Por outro lado, 
temos pessoas que trabalham 6 ho-
ras por dia, ou seja, a metade do que 
àquelas e não suportariam nem um 
minuto a mais.

Que variáveis então, devem exis-
tir que fazem uns quererem trabalhar 
a mais e outros a menos? Tipos de 
trabalho? Remuneração? Ambiente? 
Reconhecimento? etc...

Sem dúvidas, são fatores que à 
primeira vista seriam os determi-
nantes. Mas, o que acontece então, 
com uma pessoa que tem um bom 
emprego, uma boa remuneração, um 
bom ambiente de trabalho e mesmo 
assim não está satisfeita e deseja 
trabalha menos, ou, ainda pior, não 
deseja nem estar trabalhando ali? A 
resposta é: – frustração. Que leva ao 
tédio. Cuidado ao taxar essas pes-
soas como preguiçosas, pois James 
Danckert, professor de neurociências 
da Universidade de Waterloo, em 
Ontário no Canadá, em um de seus 
estudos, nos mostra que, o tédio não 
está associado à preguiça, mas sim, à 
profunda incapacidade de se envolver 
com o ambiente. E por que isso ocor-
reria? Muito provavelmente, e essa 
é minha conclusão, por não estar fa-
zendo aquilo que realmente gostaria.

Eu já vi de garis à médicos, frus-
trados com seu trabalho. Exemplo 

vivo, o filho de um colega meu, médi-
co, que tendo feito medicina por im-
posição do pai, após formar-se, deu 
à ele o diploma de presente e disse: 
-Agora vou fazer o que realmente 
gosto, vou ser músico.

Trabalhar é uma necessidade. 
Naquilo que se gosta, uma dádiva! 
Parece-nos, então, que a questão é, 
estar feliz ou frustrado com o que 
se faz. Em estando feliz, 12 horas são 

poucas, porém, estando frustrado, 6 
horas são uma eternidade.

Vejamos sob a óptica comporta-
mental pura dos extremistas, inde-
pendente de seus trabalhos ou satis-
fações pessoais de resultados. Numa 
ponta os “workaholics”, sem férias, 
sem tempo para lazer, refeições in-
completas, vida social e familiar pre-
judicadas. Na outra ponta, pessoa 
com pouco trabalho, entediados por 

isso, sem ânimo até para as férias, 
sendo que sequer as quer sejam, des-
motivados para o lazer, inapetentes 
apesar de terem tempo para as refei-
ções, vida social e familiar possível, 
mas não aproveitadas.

Podemos concluir, que o trabalho 
é uma questão em que, o excesso ou 
a falta são prejudiciais, e, como tudo 
na vida, o meio termo é que está liga-
do à boa saúde.

Finalizando, parafrasearemos 
Budha novamente, “A justa medi-
da é o caminho do meio. A verdade 
está contida entre os extremos e 
não neles”.

(*) 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.

Os extremos não contêm a verdade

Essa afirmativa de Budha encaixa-se perfeitamente à uma questão que vem sendo discutida ultimamente no meio 
acadêmico, qual seja: trabalhar pouco pode ser tão prejudicial quanto trabalhar demais.
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NEuROLOgIA

Um medicamento experi-
mental se tornou o primei-
ro avanço inovador em 30 
anos na pesquisa sobre a 

doença de Alzheimer. A droga, cha-
mada lecanemab, obteve êxito ao 
desacelerar o declínio cognitivo de 
pacientes, ainda que tenha apresen-
tado alguns efeitos colaterais preocu-
pantes.

Em testes clínicos, o medicamen-
to conseguiu atacar duas proteínas 
associadas à doença, de acordo com 
cientistas e executivos de indústrias 
farmacêuticas.

RISCOS AOS 
PACIENTES

A teoria de que a eliminação da 
proteína amiloide – que forma flocos 
nos cérebros das vítimas de Alzhei-
mer – pode desacelerar ou parar o 
progresso da doença vem ganhando 
apoio entre cientistas por conseguir 
agir também contra a proteína tau, 
associada a essa enfermidade.

As farmacêuticas apresentaram 
em novembro (2022) os detalhes da 
pesquisa. O lecanemab, um anticor-
po projetado para remover depósitos 
da proteína amiloide beta, conseguiu 
reduzir o índice de declínio cognitivo 
dos pacientes na escala clínica de de-
mência (CDR-SB) em 27% em compa-
ração a um placebo.

O estudo, realizado durante 18 
meses, com 1,8 mil pacientes em 
estágio inicial da doença, também 
distingue as taxas de incidência de 
efeitos colaterais do lecanemab, que 
às vezes são graves e mais frequen-
tes do que no grupo de pacientes que 
receberam placebo.

Dos doentes tratados com leca-
nemab, 17,3% sofreram hemorragias 
cerebrais, em comparação com 9% 
no grupo placebo, e 12,6% das pesso-
as que receberam este medicamento 
experimental sofreram de edema ce-
rebral, em comparação com apenas 
1,7% no grupo placebo.

No entanto, a taxa de mortalida-

de geral é praticamente a mesma nos 
dois grupos, 0,7% nas pessoas trata-
das com lecanemab e 0,8% nas trata-
das com placebo.

Durante o período de testes, 68% 
dos pacientes tratados com lecane-
mab ficaram livres das proteínas 
amiloides, segundo a Esai. A droga 
também diminui os níveis da prote-
ína tau que forma emaranhados tóxi-
cos dentro das células do cérebro.

Dos pacientes que apresentaram 
hemorragia no cérebro, cinco tive-
ram macro hemorragia e 14% micro 
hemorragias, um sintoma associado 
a duas mortes de pacientes medica-
dos com a droga em um estudo sub-
sequente.

Os pacientes que morreram eram 
uma mulher de 65 anos que recebia 
um tipo de medicamento conhecido 
como ativador do plasminogênio te-
cidual para remover coágulos sanguí-
neos após um AVC e um homem de 
87 anos medicado com o diluidor de 
sangue Eliquis. A Esai assegura que 

essas mortes não podem ser atribuí-
das ao lecanemab.

"MUDAR O CURSO 
DA DOENÇA"

A Associação do Alzheimer, com 
sede nos Estados Unidos, avalia que 
os dados confirmam se tratar de um 
medicamento que "pode mudar sig-
nificativamente o curso da doença" 
e pediu que as agências reguladoras 
americanas avalizem um pedido de 
aceleração do processo para aprovar 
a nova droga.

Os dados mostram que pacientes 
com risco genético de desenvolverem 
a doença não se beneficiam do leca-
nemab, com base na escala CDR-SB. 
Eles, porém, demonstraram melho-
ras no objetivo secundário do estudo, 
que inclui outras medidas de cogni-
ção e de funcionamento diário.

De modo geral, os pacientes me-
dicados com lecanemab apresenta-
ram benefícios de entre 23% e 37% 
em relação aos testes com placebo 

nos objetivos secundários nos testes.
"Acredite que este é um benefí-

cio importante que justificaria a total 
aprovação. Mas, é claro, almejamos 
um benefício maior", disse o médico 
Paul Aisen, diretor do Instituto de Pes-
quisas Terapêuticas da Universidade 
do Sul da Califórnia e coautor do estu-
do divulgado pela publicação científica 
New England Journal of Medicine.

Segundo Aisen, o lecanemab irá 
provavelmente possibilitar maiores 
benefícios se aplicado no início da 
doença, antes que o paciente tenha 
"acumulado danos irreversíveis sufi-
cientes para causar os sintomas".

(*) Droga experimental obtém avanço 
inédito contra Alzheimer – DW – 
02/12/2022 (https://www.dw.com/pt-br/
droga-experimental-obtém-avanço-inédito-
contra-alzheimer/a-63943798?maca=bra-
newsletter_br_Destaques-2362-xml-news
letter&r=726036410017038&lid=2361038&
pm_ln=178168)
Fonte: (rc/md (Reuters, Lusa, AFP / 
Deutsche Welle)

Droga experimental obtém avanço 
inédito contra Alzheimer

Medicamento ataca proteínas no cérebro associadas à doença, reduzindo declínio cognitivo de pacientes em 27%, mas 
pode causar sérios efeitos colaterais. Este é o maior avanço em 30 anos do combate à enfermidade.

Fonte: (Reuters, Lusa, AFP / Deutsche Welle)
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O Papa Francisco nomeou nes-
ta quarta-feira, 7 de dezem-
bro, o padre Reginei José 
Modolo como bispo titular 

de “Macriania di Mauritania” e auxi-
liar na arquidiocese de Curitiba (PR). 
O reverendo faz parte do clero de Cas-
cavel (PR) e, até então, exerceu o mi-
nistério de pároco na Catedral Nossa 
Senhora Aparecida, em Cascavel.

TRAJETÓRIA
Padre Reginei José Modolo (padre 

Zico), nascido no dia 7 de janeiro de 

1975, em Braganey (PR), é o segundo 
filho de Ivo Salvador Modolo e Juzili-
na Luzia Modolo.

Ingressou no seminário menor 
São José (1989). Graduou-se em filo-
sofia pela Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (1992-1995) e em Te-
ologia pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná (1996-1999). Cursou 
master em bioética pelo Ateneo Ponti-
ficio Regina Postulorum (2005-2007), 
mestrado (2005-2007) e doutorado 
(2013-2016) em Teologia Moral pela 
Pontifícia Universidade Lateranense.

Foi ordenado diácono em 18 de 
fevereiro de 2000, em Ibema (PR), 
e presbítero em 8 de julho de 2000, 
em Braganey (PR), por dom Lúcio 
Ignácio Baumgaertner. Exerceu o dia-
conato e os primeiros anos de padre 
como vigário nas paróquias Catedral 
Nossa Senhora Aparecida e Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro (2000-
2004); Foi administrador paroquial 
da Catedral Nossa Senhora Apareci-
da (2004-2005); Pároco da paróquia 
Santa Tereza D’Ávila, em Santa Tere-
za do Oeste (2007-2013); Pároco da 

paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
em Cascavel (2016-2020); e da Cate-
dral Nossa Senhora Aparecida (2020-
2022).

Também exerceu as funções que 
exerceu, estão as de administra-
dor diocesano (2021), vigário geral 
(2016-2021 e 2022), ecônomo dioce-
sano (2008-2013), decano decanato 
Cascavel (2007-2009), presidente da 
associação do Clero e coordenador 
da Pastoral Presbiteral (2007-2009 
e 2011-2013) e professor de Teologia 
Moral (2008-2013 e 2016-2022).

Novo bispo auxiliar para a Arquidiocese de Curitiba

Papa Francisco nomeia novo bispo auxiliar para a Arquidiocese de Curitiba

(da Coluna do Aroldo Murá/Redação Bem Paraná)

Padre Reginei José Modolo (padre Zico)

As engrenagens da economia 
paranaense estão girando a todo 
vapor. Com planejamento, 
transparência e esforço dos 
paranaenses, o Paraná passou 
o Rio Grande do Sul e é a 4ª 
maior economia do Brasil, com 
participação histórica no PIB 
nacional. É mais emprego, renda 
e oportunidade para todos.

Governo do Estado. 
Trabalhando pelo Paraná 
que a gente quer.

PARTICIPAÇÃO RECORDE 
NO PIB NACIONAL: 
+ R$ 487 BILHÕES 
PRODUZIDOS NO PARANÁ.

RELIgIÃO
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pOLÍTICA

Trinta e sete dias. (Em 10/12/2022) Completou o tempo que o presidente Jair Bolsonaro ficou sem dar declara-
ções públicas. Na sexta-feira (09/12), ele quebrou o silêncio e falou por cerca de 15 minutos a apoiadores em 
frente ao palácio da Alvorada, em Brasília.

Na declaração, ele disse que a reclusão "dói na alma" e que "quem decide para onde vão as Forças Armadas, 
a Câmara e o Senado" é o povo.

"Estou praticamente há quarenta dias calado, não é fácil. Dói, dói na alma. Sempre fui uma pessoa feliz no meio de 
vocês, mesmo arriscando minha vida no meio do povo, como arrisquei em Juiz de Fora em setembro de 2018", disse, 
lembrando a facada que levou durante a campanha eleitoral quatro anos atrás.

Bolsonaro fez as declarações acompanhado do ex-ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, e do ex-ministro do 
Turismo, Gilson Machado, pouco depois da derrota do Brasil para a Croácia nos pênaltis, pela Copa do Mundo do Catar.

"Hoje, estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada. Quem decide o meu futuro são vocês, quem deci-

Bolsonaro quebra o silêncio e diz 
que reclusão “dói na alma”
Após ficar 37 dias sem se pronunciar publicamente, presidente falou com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. 
Mandatário não reconheceu derrota no pleito de outubro, elogiou as Forças Armadas e admitiu “erros”.

Frustrado, Bolsonaro lamenta, o resultado de seu governo e do processo eleitoral.

Fonte: https://p.dw.com/p/4KIWT
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pOLÍTICA

de para onde vão as Forças Armadas 
são vocês, quem decide para onde vai 
a Câmara e o Senado são vocês", afir-
mou Bolsonaro.

O atual mandatário, mais uma 
vez, não reconheceu abertamente a 
sua derrota nas urnas e nem parabe-
nizou o presidente eleito Luiz Inácio 
Lula da Silva. No entanto, assumiu a 
responsabilidade por "erros" - que 
não especificou - e pediu a seus 
apoiadores para não o criticarem 
"sem saberem tudo o que está acon-
tecendo".

"As decisões, quando são exclu-
sivamente nossas, são menos difí-
ceis e menos dolorosas. Mas quando 
elas passam por outros setores da 
sociedade são mais difíceis e devem 
ser trabalhadas. Se algo der errado é 
porque eu perdi a minha liderança. 
Eu me responsabilizo pelos meus er-
ros. Mas peço a vocês: não critiquem 
sem ter certeza absoluta do que está 
acontecendo".

ELOGIOS ÀS FORÇAS 
ARMADAS

O presidente também aproveitou 
a oportunidade para elogiar o papel 
das forças armadas, "o último obstá-
culo para o socialismo" e a "grande 
responsável pela liberdade".

"Não é fácil você enfrentar todo 
um sistema. A missão de cada um de 
nós não é criticar, é unir. Muitas ve-
zes, vocês têm informações que não 
procedem. Pelo cansaço, pela angús-
tia e pelo momento, passam a criti-
car. Tenho certeza, entre as minhas 
funções garantidas na Constituição, é 
ser o chefe supremo das Forças Ar-
madas", afirmou.

Também disse estar do "lado da 
verdade, honestidade, respeito pela 
família e liberdade de expressão e 
religião" e que "o Brasil estava pron-
to para dar um salto", mas que "nin-
guém esperava" a vitória de Lula "em 
condições normais". 

"Eu dou a minha vida pelo meu 
país (...) Podemos mudar o futu-
ro da nossa nação", disse Bolsona-
ro. "Vamos acreditar, vamos nos 
unir, vamos procurar alternativas e 
deixar que todos vejam o que podem 
fazer pelo nosso país", disse.

Bolsonaro também elogiou os 
manifestantes que permanecem o 
apoiando em frente a quarteis. "Vo-
cês estão se manifestando de acordo 
com as nossas leis. Vocês são cida-
dãos de verdade. Está na hora de pa-
rar de ser tratado como outra coisa 
aqui no Brasil".

Sem apresentar qualquer prova 
de fraude, Bolsonaro e alguns apoia-
dores seguem contestando o resulta-
do do segundo turno. 

O PL, partido de Jair Bolsonaro, 

chegou a pedir a anulação dos votos 
registrados em 279 mil urnas usadas 
na segunda rodada da votação. O pre-
sidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Alexandre de Moraes, 
negou o pedido e condenou o partido ao 
pagar uma multa de R$ 22.991.544,60, 
por litigância de má-fé.

RECLUSÃO E 
AGENDA QUASE 
FECHADA

Desde que perdeu o segundo tur-
no para Lula, Bolsonaro diminui as 
aparições públicas e a agenda oficial 
e não realizou mais lives semanais 
nas redes sociais.

Após a derrota, havia se pronun-
ciado publicamente uma única vez, 
em 2 de novembro, dois dias após 
perder para Lula, em um vídeo pedin-
do que os manifestantes contrários a 
sua derrota liberassem as rodovias.

Apesar de ter participado de 
alguns poucos eventos públicos, o 
presidente não tem falado com a im-
prensa. Na segunda-feira, ele esteve 
em uma apresentação de oficiais das 
Forças Armadas, quando foi filmado 
chorando. Bolsonaro elogiou os manifestantes que permanecem o apoiando em frente a quarteis

(Foto: Silvia Machado/TheNEWS2/ZUMA/picture alliance)

Preocupação com sua má relação com o Congresso motivou Bolsonaro a se cercar de ministros militares
(Foto: Marcos Correa/PR)
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pOLÍTICA NA ALEMANHA

De acordo com nossas cons-
tatações, a associação ti-
nha o objetivo de eliminar 
a ordem estatal existente 

na Alemanha, a ordem fundamental 
livre e democrática, usando violência 
e meios militares." Foi assim que o 
procurador-geral do país, Peter Frank, 
descreveu os motivos que levaram a 
uma grande operação policial nesta 
semana contra os apoiadores do cha-
mado movimento Reichsbürger.

Vinte e cinco pessoas ligadas ao 

movimento foram presas, acusadas 
de formar uma célula terrorista que 
pretendia lançar ações violentas para 
tentar derrubar o governo. Entre os 
presos estavam aristocratas, ex-mili-
tares e uma juíza.

Os membros do movimento Rei-
chsbürger ("Cidadãos do Império 
Alemão", em tradução literal) negam 
a existência da República Federal da 
Alemanha pós-Segunda Guerra Mun-
dial. Eles acreditam que o Estado atu-
al não é mais do que uma construção 

administrativa ainda ocupada pelas 
potências ocidentais – Estados Uni-
dos, Reino Unido e França. Para eles, 
as fronteiras de 1937 do Império Ale-
mão ainda existem.

Mas o que significa "eliminar a 
ordem fundamental livre e democrá-
tica"? Pode significar atacar políticos, 
invadir o Parlamento alemão (Bun-
destag), derrubar o governo federal, 
dissolver o Judiciário e se apoderar 
das Forças Armadas.

Mas será que isso pode mesmo 

ocorrer na Alemanha de hoje com 
seus mais de 75 anos de democracia, 
uma Constituição, instituições sóli-
das e separação de poderes?

"O Estado é defensável: a maio-
ria absoluta dos cidadãos não só se 
identifica como democrata, mas tam-
bém acha que vale a pena proteger a 
democracia", afirmou Andreas Zick, 
chefe do Instituto de Pesquisa Inter-
disciplinar sobre Conflitos e Violên-
cia da Universidade de Bielefeld, em 
entrevista à DW.

Timo Reinfrank, diretor-execu-
tivo da Fundação Amadeu Antônio, 
que tem como objetivo fortalecer a 
sociedade civil contra o extremismo 
de direita, compartilha da mesma 
opinião. "Um verdadeiro golpe de Es-
tado dificilmente alcançaria sucesso 
na Alemanha, pois a ordem estatal 
e a Constituição são sólidas demais 
para isso."

O procurador-geral da Alemanha, 
Peter Frank, disse que a associação 
tinha o objetivo de eliminar a ordem 

Quão perigoso era o grupo que 
tramava golpe na Alemanha?

Lisa Hänel 

Membros do movimento ultradireitista “Reichsbürger” que queriam derrubar governo foram presos. Para analista, golpe 
não daria certo, mas fragmentos da ideologia poderiam ser disseminados e adotados por outros grupos.

Manifestantes em Frankfurt an der Oder, no leste do país, invocavam a resistência
(Foto: Patrick Pleul/dpa/picture alliance)



9UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  DEZEMBRO 2022  |

pOLÍTICA NA ALEMANHA

estatal existente no paísFoto: Uli 
Deck/dpa/picture alliance

Extremistas com 
muitas conexões

Analistas políticos alertaram 
nesta semana contra a subestima-
ção das pessoas que foram presas e 
da cena militante associada. O gru-
po é "insanamente perigoso", ad-
vertiu Sebastian Fiedler, porta-voz 
sobre justiça criminal do Partido 
Social-Democrata (SPD), de centro-
esquerda. O movimento Reichsbür-
ger, como um todo, é capaz e está 
disposto a realizar sérios ataques 
terroristas contra o Estado, diz o 
especialista em terrorismo Peter R. 
Neumann.

Mas o que especificamente tor-
na o grupo tão perigoso? Uma razão 
é a sua composição – e, a outra, a 
ideologia que os une. As 25 pessoas 
presas nesta semana que planejavam 
um golpe de Estado pertencem a uma 
miscelânea de extremistas – entre 
eles estão membros do movimento 
Reichsbürger e contrários a restri-
ções anticovid que saíram às ruas 
nos últimos dois anos.

O que eles têm em comum é a re-
jeição ao Estado democrático, embo-
ra nem todos sejam figuras à margem 
da sociedade ou radicais de extrema 
direita.

"Em parte, eles são pessoas bem-
educadas e que exercem uma profis-
são, que se deslocam do centro [do 
espectro político] para a cena [extre-
mista] e podem ali construir uma so-
ciedade paralela", disse Zick. "Ao lon-
go de vários anos, eles conseguiram 
desenvolver um meio coeso e fechar 
alianças com outros grupos."

Perigo para o 
Estado de direito

Entre os presos está uma juíza e 
ex-deputada no Parlamento alemão 
pertencente ao partido populista 
ultradireitista Alternativa para a 
Alemanha (AfD). O grupo também 
inclui ex-oficiais do exército, aris-
tocratas e ex-membros da polícia. 
Em outras palavras, pessoas que 
têm contatos, conhecimentos sobre 
instituições democráticas e recursos 
financeiros. Alguns deles possuem 
e estão aptos a usar armas de fogo, 
muitas das quais foram apreendidas 
durante a operação.

Isso faz dos presos e seus apoia-
dores uma ameaça ao Estado de di-
reito, mesmo que eles dificilmente 

consigam derrubar o sistema. "Po-
dem não ser capazes de dar um golpe 
bem-sucedido, mas fragmentos das 
ideologias podem ser disseminados 
e adotados por outros grupos extre-
mistas ou mesmo por indivíduos da 
sociedade", contou Zick.

  
Protestos 
anticovid uniram 
extremistas

O sociólogo adverte que muitas 
pessoas estão unidas por algo que se 
tornou uma perigosa mistura ideo-
lógica. Algumas delas acreditam que 
existe um Estado dentro do Estado 
que opera em segredo e aderem a 
conspirações antissemitas, um "de-
epstate". "O que também é central 

aqui é que muitos dos grupos prati-
camente exigem que o sistema seja 
derrubado, porque eles não reconhe-
cem a forma de governo e a democra-
cia na sua essência", explicou Zick.

Em particular, a pandemia de 
covid-19 e os protestos associados 
contribuíram para uma radicalização 
da cena extremista, concluem muitos 
especialistas. Algumas pessoas per-
deram a fé no Estado democrático e 
se tornaram receptivas a supostas 
lutas pela liberdade e ao estabeleci-
mento de um Estado alternativo.

"Os protestos contra o coronaví-
rus reuniram vários grupos do centro 
da classe média, populistas de direi-
ta, extremistas de direita, teóricos da 
conspiração e outros universos sobre 

ideologias de resistência e liberdade", 
disse Andreas Zick.

"Certamente não são extremis-
tas de direita clássicos, mas é algo 
que venho chamando de extremis-
mo conspiratório há bastante tem-
po. Nesse caso, você poderia chamar 
mais precisamente de terrorismo 
conspiratório de direita", explicou 
Sebastian Fiedler, porta-voz do SPD 
sobre política criminal.

E a política e a sociedade apa-
rentemente ainda não encontraram 
uma maneira de combater esses ex-
tremismos. Fiedler afirma, por exem-
plo, que o Estado e os políticos agora 
compreendem muito bem como fun-
ciona a radicalização no extremismo 
de direita e no islamismo – e criaram 
programas de desradicalização.

Mas eles não estão tão avança-
dos no tocante a lidar com as teo-
rias de conspiração. O pesquisador 
de conflitos Andreas Zick também 
defende a análise detalhada dos di-
ferentes grupos para, em seguida, 
estabelecer um plano de prevenção, 
que parece mais urgente do que nun-
ca: são justamente as crises em um 
mundo complexo que podem afastar 
as pessoas da democracia, que às ve-
zes pode parecer tediosa e complica-
da. E muitos são atraídos em direção 
às explicações simples que tornam 
as teorias da conspiração tão atra-
entes.

"O extremismo, em particular, 
está mudando, e especialmente 
em tempos de crise", alertou Zick. 
"Nós tendemos a nos concentrar 
na maioria das pessoas, mas são 
pequenos grupos – como células 
terroristas – que podem tornar um 
Estado instável."

Dois agentes levam Heinrich XIII Prince Reuss (ao centro na fotografia) para um veículo da polícia durante a 
operação contra os Reichsbürger em Frankfurt (AP)
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DISCRIMINAÇÃO

A Wellcome, fundação filan-
trópica sediada em Londres 
que investiu no ano passado 
US$ 1,4 bilhão em estudos 

na área da saúde, lançou em 2020 
um programa para promover práti-
cas antirracistas e ampliar a diversi-
dade tanto em seus quadros técnicos 
quanto no rol dos pesquisadores con-
templados com recursos. Isso depois 
de reconhecer que suas ações até 
aquele momento haviam colaborado 
para “perpetuar o racismo estrutu-
ral” no sistema científico. Passados 
dois anos, a organização divulgou em 
agosto uma avaliação independen-
te sobre o alcance da iniciativa, que 
apontou resultados limitados e desa-
nimadores.

“Ficamos aquém dos compromis-
sos assumidos com colegas e com a 
comunidade de pesquisa. A consequ-
ência de não termos feito mais nem 
agido mais cedo é que a Wellcome 
continua sendo institucionalmen-
te racista”, declarou o imunologista 
inglês Jeremy Farrar, diretor da fun-
dação. “A Wellcome desempenhou e 
continua a desempenhar um papel na 
sustentação do racismo tanto em suas 
próprias operações quanto no setor 
de pesquisa de forma mais ampla. 
Lamento pelas ações e inações e pela 
mágoa e decepção que causaram.” O 
dirigente anunciou novas formas de 
abordar o problema, como a criação 
de uma linha de financiamento dedi-
cada a cientistas de minorias raciais 
e a adoção de um novo critério na 
distribuição de recursos: quando pro-
jetos tiverem méritos semelhantes, o 

desempate levará em conta a impor-
tância de ampliar a diversidade dos 
pesquisadores apoiados.

O relatório mostra que os avan-
ços obtidos foram escassos e pontu-
ais. No estafe de 1,8 mil funcionários, 
houve um aumento no número de 
negros, mas não em cargos de chefia. 
“A falta de diversidade entre os líde-
res sêniores é um impedimento para 
o progresso”, afirma o documento. As 
duas principais apostas da instituição 
– um módulo de treinamento e a cria-
ção de um “kit de ferramentas” para 
ajudar a identificar e coibir efeitos do 
racismo – foram capazes de chamar 
a atenção para o problema, mas não 
tiveram impactos positivos mensurá-
veis no período. Vinte por cento dos 
empregados negros informaram ter 
sofrido comentários depreciativos e 
preconceituosos. Em março, um gru-
po de especialistas em antirracismo 
incumbido pela Wellcome renunciou 
de forma coletiva, descontente com a 
demora e as dificuldades em imple-
mentar o programa.

O químico Binuraj Menon, da 
Universidade de Warwick, classi-
ficou avaliação como “uma leitura 
sombria”, que demonstra o fracasso 
da instituição em promover a inclu-
são, segundo disse à revista Che-
mistry World. “Mesmo depois de 
dois anos, faltam estratégias para 
lidar com as enormes disparidades 
de financiamento da Wellcome. Em 
2019/20, nenhuma dotação foi con-
cedida a candidatos do Reino Unido 
que se identificaram como negros”, 
comentou Menon. Foram aprovadas 

apenas 8% das propostas apresenta-
das por cientistas negros, asiáticos e 
de outras minorias étnicas do Reino 
Unido, em comparação com a taxa de 
14% obtida pelos candidatos brancos. 
Segundo o pesquisador, preconceitos 
arraigados e falta de ações contra 
a discriminação estariam entre as 
principais razões pelas quais a comu-
nidade da área de química no Reino 
Unido segue sendo predominante-
mente branca.

O relatório e o mea culpa do di-
retor da fundação foram recebidos 
de forma positiva. “Os problemas 
encontrados na Wellcome não são in-
comuns”, disse à revista Nature Addy 
Adelaine, especialista em inclusão e 
líder da organização sem fins lucra-
tivos Ladders4Action, em Inverclyde, 
Escócia. “A diferença é que a Wellco-
me parece estar promovendo discus-
sões e ações honestas.”

O debate sobre o racismo estru-
tural na ciência não é novo, mas ga-
nhou fôlego na esteira do movimen-
to Black Lives Matter (Vidas Negras 
Importam), em 2020. Desde então, 
universidades e agências de fomento 
de vários países adotaram atitudes 

para enfrentá-lo. Em fevereiro, a Es-
cola de Higiene e Medicina Tropical 
de Londres reconheceu que não foi 
capaz de implementar políticas efe-
tivas de combate ao preconceito com 
minorias, depois que um painel de 
investigação analisou dados oficiais 
e ouviu funcionários e alunos. Dois 
terços dos indivíduos brancos que se 
candidataram a cargos de professor 
associado entre 2017 e 2020 conse-
guiram a vaga, em comparação com 
um terço dos não brancos (ver Pes-
quisa FAPESP nº 312).

A National Science Foundation 
(NSF), principal agência de apoio à 
ciência básica dos Estados Unidos, 
também enfrentou críticas relaciona-
das à discriminação na distribuição 
de dinheiro. Em um estudo publica-
do em julho em um repositório de 
preprints pela equipe liderada pela 
geoquímica Christine Yifeng Chen, 
estagiária de pós-doutorado do La-
boratório Nacional Lawrence Liver-
more, nos Estados Unidos, foram 
analisados dados de mais de 1 milhão 
de projetos avaliados pela NSF entre 
1996 e 2006. As taxas de sucesso os-
cilaram entre 22% e 34% no período, 
a depender das verbas disponíveis e 
do volume de concorrentes – os cien-
tistas brancos em geral foram mais 
bem aquinhoados. Os dados mais 
recentes, do ano de 2019, mostram 
que pesquisadores brancos foram 
contemplados em 31,3% das propos-
tas que apresentaram. Essa taxa de 
sucesso foi de 22,4% para asiáticos, 
26,5% para negros e 29% para lati-
nos. Uma cópia do estudo foi envia-

da ao diretor da NSF, Sethuraman 
Panchanathan, que não contestou as 
conclusões. “A agência compartilha 
essas preocupações sobre as dispari-
dades raciais sistêmicas no financia-
mento da NSF e de outras agências 
federais”, respondeu um porta-voz da 
instituição à revista Science.

A Fundação Bill & Melinda Ga-
tes, sediada nos Estados Unidos, di-
vulgou em abril um relatório sobre 
suas políticas de inclusão que enu-
mera avanços e dificuldades. “Nos-
sa força de trabalho tornou-se mais 
diversificada, mas precisamos tor-
nar práticas de recrutamento e con-
tratação de talentos mais inclusivas 
e equitativas”, afirma o texto. “Os 
funcionários dizem que os líderes 
expressaram um forte compromisso 
com diversidade, mas que isso mui-
tas vezes não se traduz em ação”, 
complementa. Os responsáveis pelo 
documento coletaram dados sobre 
microagressões, que são desres-
peitos, hostilidades e comentários 
depreciativos, intencionais ou não, 
endereçados a membros da equipe 
e relacionados a sua etnia ou grupo 
social. Um em cada quatro empre-
gados disse que tinha experimenta-
do microagressões no ambiente de 
trabalho nos 12 meses anteriores. 
Leslie Mays, diretora da fundação, 
anunciou a adoção de um novo cur-
rículo de aprendizagem e desenvol-
vimento para nortear o treinamento 
de seus quadros.

(*) FABRíCIO MARqUES, Revista pesquisa 
Fapesp, edição 320, out.2022

A guerra contra 
o racismo 
estrutural na 
ciência

Organizações que financiam pesquisa 
enfrentam dificuldades para cumprir 
compromissos contra práticas discriminatórias

Fabrício Marques (*)

Jon Feingersh Photography Inc / Getty Images

O relatório 
mostra que os 
avanços obtidos 
foram escassos e 
pontuais.
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NAzISMO

Longe das antigas organizações 
que, como as seitas, reuniam 
militantes em locais públicos 
e visíveis, hoje o principal 

centro de recrutamento ocorre nas 
redes sociais, especialmente em gru-
pos fechados do Twitter ou naquelas 
plataformas que, como o “4chan”, 
não aceitam regulação de qualquer 
natureza e que, por sua vez, promo-
vem “discursos de ódio” recorrendo à 
“liberdade de expressão” de seus par-
ticipantes, sem limites ou sanções.

Sua ideologia hoje, como antes, 
é guiada por um conjunto de premis-
sas centrais que pouco mudaram ao 
longo do tempo. Como os nazistas da 
primeira hora, defendem a violência 
como o único caminho possível e, 
por isso, não acreditam na política, 
que identificam imediatamente com 
a decadência e com a subversão dos 
valores tradicionais.

A democracia continua sendo, na 
interpretação deles, um regime deca-
dente e corrupto, que iguala toda a 
sociedade pelo voto, sem preservar 
as diferenças econômicas, sociais, 
educacionais e culturais já existentes 
e que deveriam ser perpetuadas. Pela 
mesma razão, rejeitam as democra-
cias pelo que eles consideram “van-
tagens” e “oportunidades” que estas 
ofereceriam aos setores que mais 
rejeitam: os pobres, estrangeiros, ju-
deus, mulheres, pessoas trans, etc.

OCUPANDO 
ESPAÇOS

Assim, a democracia serviria 
apenas do ponto de vista instrumen-
tal para difundir sua proposta e ocu-
par espaços institucionais (governo, 
congresso, etc.), mas, claro, sem ne-
nhum apego a valores democráticos 
como o diálogo, a tolerância e, muito 
menos ainda, o respeito e a valoriza-
ção das diferenças.

Nesse sentido, tudo o que chei-
ra a progressismo é considerado um 
legado perverso do “marxismo cul-
tural”, ao qual responsabilizam pela 
suposta “crise terminal” em que nos 
encontramos hoje como civilização.

Assim, a chamada “ideologia de 
gênero” ou o “climaticismo”, em re-
ferência às mudanças climáticas, 

seriam apenas expressões de gru-
pos minoritários, mas com poder 
suficiente para doutrinar a socieda-
de, por exemplo, através do sistema 
educacional e da grande mídia (razão 
pela qual um dos principais inimigos 
a serem derrotados é o império de 
Hollywood, criado, além, do mais, 
por empresários de origem judaica).

Diante da crise em que a socie-
dade se encontra e a caracterização 
negativa da política, resta apenas o 
recurso à violência e à ação direta, 
seja por organizações ou por indiví-
duos. De qualquer forma, os ataques 
e atentados são úteis para o “acelera-
cionismo”, conceito místico para pro-
mover o aparecimento de salvadores 
e redentores.

Paranóia da 
extrema-direita

A pandemia da Covid-19 e, so-
bretudo, as restrições e quarente-
nas aplicadas por muitos governos 
mundo afora dispararam os níveis 
de paranoia da extrema-direita até 

limites insuspeitos, ao mesmo tempo 
que começaram a proliferar as histó-
rias de tipo conspiratório baseadas 
em questões muito simples: Por que 
os governos querem nos trancar em 
nossas casas? O que realmente estão 
escondendo de nós? Ou quem são os 
que realmente estão se beneficiando 
de todas essas medidas?

Assim, aglomerar-se em mobili-
zações quando imperava a política de 
distanciamento social, a rejeição de 
medidas sanitárias como a vacinação 
e, mais ainda, a queima pública de 
máscaras, funcionavam como verda-
deiras epopeias de “resistência” para 
pequenos grupos que, com pouco, 
obtinham uma enorme repercussão 
e visibilidade pública na mídia, em 
diferentes cidades do mundo.

Hoje, a extrema-direita, em suas 
diversas vertentes, está vindo à tona 
em países como os Estados Unidos, 
onde antes preferia agir nas sombras. 
Mas tudo mudaria em 2016 com a 
campanha presidencial de Trump, na 
qual uma “direita alternativa” (“alt-

right”) se empoderaria e que teria 
no publicitário Steve Bannon um dos 
seus principais representantes.

Por parte do governo não hou-
ve maior inconveniente em validar 
a ação aberta de organizações neo-
nazistas e de extrema-direita como 
Proud Boys, Oath Keepers e o movi-
mento Boogaloo, entre muitas outras, 
além da tradicional Ku Klux Klan.

QAnon
A campanha de 2020, entre 

Trump e Joe Biden, também teria uma 
novidade com a participação ativa da 
QAnon, organização de crescente im-
portância para apoiar o governante 
republicano em sua luta contra o “Es-
tado profundo”, as organizações de 
esquerda e o Partido Democrata, que 
consideram uma rede internacional 
dedicada à pedofilia. A conhecida de-
núncia de fraude eleitoral e o ataque 
ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 
só reforçaram a tese da conspiração 
desses setores.

Por outro lado, e na Europa, di-

ferentes organizações de extrema-
direita compõem os governos na 
Hungria, sob a presidência de Viktor 
Orbán, e da Polônia, com a hegemo-
nia do partido Lei e Justiça (PiS): em 
ambos os países imperam políticas 
autoritárias, xenofóbicas, anti-islâ-
micas e contrárias aos direitos de 
gênero.

Em outros casos, como na Ale-
manha, principalmente com o par-
tido Alternativa para a Alemanha 
(AfD) e, mais ainda, na França, com 
o Agrupamento Nacional (ex-Frente 
Nacional), a disputa pelo poder le-
vou a candidaturas exitosas, como 
aconteceu com Marine Le Pen, que 
em 2017 e 2022 chegou ao turno das 
eleições presidenciais. Resta saber se 
Georgia Meloni se tornará a próxima 
primeira-ministra como líder do par-
tido Fratelli d'Italia.

Na Espanha, o Vox teve um cres-
cimento notável nos últimos anos, 
em grande parte devido ao afasta-
mento do eleitorado tradicional de 
direita do Partido Popular (PP). Suas 
tentativas de formar uma verdadeira 
“internacional do ódio” a partir das 
pontes estabelecidas entre organi-
zações e líderes da extrema-direita 
europeia e latino-americana são pre-
ocupantes.

E já em nossa região, a radicali-
zação da direita, e seu consequente 
desprezo pela esquerda e, principal-
mente, pelo PT, alimentaram ideologi-
camente o governo de Jair Bolsonaro. 
Mas o caso do Brasil não é único na 
América do Sul: entre outros, também 
devemos contemplar o partido “Cabil-
do Abierto”, parceiro no governo de 
Luis Lacalle Pou no Uruguai, ou a can-
didatura de José Antonio Kast, herdei-
ro do pinochetismo, nas últimas elei-
ções presidenciais no Chile.

Seja na internet, nas redes so-
ciais e no submundo da democracia, 
seja como uma organização já esta-
belecida, inclusive formada em nível 
partidário e com forte capacidade 
eleitoral, a extrema-direita volta a 
agitar o cenário político quando mui-
tos pensavam que estava extinta.

(*) REVISTA IHU ON-LINE - 17 Setembro 
2022

Extrema-direita e neonazismo
Muito mais do que “discursos de ódio”

Gilberto Carvalho: Sem dialogar com as massas, o risco é “repetir 2013 e 2016”

Daniel Kersffeld (*)
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O Natal, dia 25 de dezembro, comemora o nascimento de Jesus Cristo, a figura mais impor-
tante do Cristianismo.

Por esse motivo, para os cristãos, trata-se de uma das principais datas comemorati-
vas, ao lado da Páscoa, em que se celebra a ressurreição de Jesus.

O dia de Natal é feriado religioso em muitos locais do mundo. O chamado ciclo do Natal é cele-
brado durante doze dias, que compreendem o dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro.

Esse período está relacionado com o tempo que os três reis magos, Baltazar, Gaspar e Melchior, 
levaram para chegar à Belém, cidade onde nasceu Jesus.

História do Natal: origem, significado e símbolos

Daniela Diana (*)

Comemoração, eventos, atividades, festividades, e quanta coisa mais traz a nós o Cristo, pronto a nos salvar. Uma lista 
enorme de simbolismos, alegrias e muito amor enchem nosso coração.
Vale a pena lembrar alguns desses simbolismos.

A visita dos Reis Magos a Jesus

O Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade. Nessa data, os ro-
manos celebravam a chegada do inverno (solstício de inverno). Eles cultuavam o Deus Sol (natalis 
invicti Solis), e ainda realizavam dias de festividades com o intuito de renovação.

Outros povos da antiguidade também celebravam a data, seja pela chegada do inverno ou pela 
passagem do tempo.

É o caso dos mesopotâmicos, que celebravam o “Zagmuk”, uma festa pagã em que um homem 
era escolhido para ser sacrificado. Isso porque eles acreditavam que no final do ano alguns mons-
tros despertavam.

A partir do século IV, e com a consolidação do Cristianismo, a festividade foi oficializada como 
Natale Domini (Natal do Senhor). Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu, essa foi 
uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando-lhes uma nova simbologia.

O termo Natal tem origem na palavra do latim “natalis” que, por sua vez, é derivada do verbo 
nascer (nāscor).

A escolha da data foi determinada pelo Papa Julius I (337-352) e, mais tarde, foi declarada fe-
riado nacional pelo Imperador Justiniano, em 529.

Deste modo, sem estar associada à sua origem, o Natal passou a ser comemorado em muitos 
países.

Símbolos do Natal: como surgiram?
Com o Natal surgem vários sinais representativos dessa comemoração festiva, cada qual com 

um significado distinto e com origem pagã ou religiosa.
Quando falamos no nascimento de Jesus, a representação mais presente na nossa cabeça é o 

presépio, afinal ele retrata o cenário onde o Menino nasceu.
E aí, de forma conjunta ou isolada, conhecemos os elementos que nele figuram: a sagrada fa-

mília, composta por Jesus, José e Maria, os três reis magos, o anjo e a estrela.
Você sabia que o primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis?
Sim, foi no século XIII, na Itália, que São Francisco quis recriar a cena do nascimento de Jesus 

para explicar para o povo como teria acontecido.
Depois, cada vez mais a montagem do presépio tornou-se uma tradição forte e passou a ser 

montado nas casas, nas igrejas e em diversos locais durante o ciclo do Natal.
O presépio simboliza a união do divino com o terreno, afinal reúne pessoas, animais e a figura 

de Deus.
Ainda no campo religioso, os bonitos anjos usados na decoração do Natal remetem a São Ga-

briel, o anjo que terá anunciado à Maria que ela seria mãe de Jesus.
Os três reis magos são os magos que foram à procura de Jesus para adorá-lo e levar-lhe pre-

sentes. Aí está mais uma fator religioso ao lado do costume de dar presentes no Natal, o que faz 
aumentar o furor do comércio nessa altura do ano.

E as estrelas nos topos das árvores de Natal são justamente o sinal seguido pelos reis magos 
para encontrar o lugar onde Jesus tinha nascido.

presépio

O presépio recria a cena do nascimento do Menino Jesus

Origem do Natal
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A árvore de Natal é um dos símbolos 
mais emblemáticos da festa. Nem todo mun-
do monta o presépio, mas a árvore, muita 
gente tem.

A tradição de montá-la, numa proposta 
religiosa, é mais recente. Foi Martinho Lute-
ro, a principal figura da Reforma Protestante, 
quem montou a primeira árvore em casa.

Antes de Lutero as pessoas já usavam ár-
vores enfeitadas para comemorar a chegada 
do inverno. É justamente por isso que não 
se trata de uma árvore qualquer, mas um 
pinheiro, porque essa árvore é a que mais 
resiste aos invernos rigorosos. Ela é, portan-
to, símbolo de esperança e paz, assim como 
Jesus para os cristãos.

Montada próximo da data festiva, a ár-
vore é desmontada no Dia de Reis, em 6 de 
janeiro.

Árvore de Natal

Árvore de Natal no Jardim Botânico, Curitiba. (Foto: Brustolin)

Se a árvore é o símbolo mais emblemático, o Papai Noel é o personagem mais importante da 
festa.

A figura do Papai Noel é inspirada em um bispo turco chamado São Nicolau. Ele costumava 
deixar moedas próximas às chaminés das pessoas mais necessitadas. É por isso que ele representa 
a generosidade que acaba invadindo os corações na época natalina.

Com o tempo, e através de campanhas publicitárias, São Nicolau se tornou popular e deu lugar 
ao aspecto que hoje conhecemos do Papai Noel, que em vez de moedas, deixa presentes às crianças 
que se portam bem ao longo do ano.

Ceia de Natal
E para finalizar, vamos à ceia!
A sua origem vem da Europa, onde as pessoas costumavam deixar a porta das suas casas 

abertas para receber viajantes.
Ela simboliza a união e a confraternização das famílias. Assim, na véspera de Natal, os fami-

liares se reúnem à mesa para a tradicional ceia de Natal.

Mesa preparada para Ceia de Natal com o tradicional peru. Na cultura brasileira é comum ter o 
peru de Natal, as frutas secas e o panetone.

 
Daniela Diana, Licenciada em Letras pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) em 2008 e Bacharelada em 
Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2014. Amante das letras, artes e culturas, 
desde 2012 trabalha com produção e gestão de conteúdos on-line.

papai Noel

TRADIÇÃO
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Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

NÃO TROpECE NA LÍNguA

Na grande maioria dos casos coloca-se o acento indicativo de crase diante das horas, isto é, 
escreve-se às na indicação de determinado horário:

Os bancos abrem às 10 horas.

Às 21h30 começará a ser servido o jantar.

O enlace matrimonial se realizará às dezoito horas do dia vinte de maio.

Precisamente às 20h43min teve início o espetáculo.

À UMA HORA

Sabe-se que não existe crase diante de artigo indefinido, como em:

Falou a uma multidão.

Entreguei o papel a uma das secretárias. 

A revisão do passado não é tarefa restrita a uma nação arrependida.

No caso de uma hora, todavia, o à precedente configura uma crase porque aí se trata não do 
artigo indefinido mas do numeral “uma”, que acompanha e determina a primeira hora, como o 
fazem os numerais até 24 [as duas horas, as três horas etc.]. Portanto:

O eclipse da Lua poderá ser apreciado melhor à uma hora da madrugada.
 

PARA AS 12 HORAS

Sendo a crase a fusão da preposição A com o artigo A, não se poderá acentuar o AS das horas 
quando se empregar outra preposição (que não seja A). São quatro as possibilidades: para, desde, 
após, entre. Com elas é proibido usar o AS craseado, para que não haja uma superposição de 
preposições. Exemplos:

A conferência foi marcada para as 10 horas da noite.

Desde as duas estou te esperando!

Não atendemos após as 18 h de sábado.

A Celesc avisa que faltará luz na Serrinha entre as 20 h e as 22 h.

Reafirmando: este as não leva crase porque é puro artigo. Nesse último exemplo pode-se verifi-
car mais claramente tratar-se de artigo ao se trocar “as 20 h” por um horário do gênero masculino: 
Faltará luz na Serrinha entre o meio-dia e as 22 h.

 
ATÉ AS OU ÀS

Os portões permanecerão abertos até as 23 horas.

Os portões permanecerão abertos até às 23 horas.

Embora tenhamos dito acima que a crase é proibida depois de uma preposição, é possível – 
embora desnecessário – usá-la junto com ATÉ na frente da hora. Ocorre que a preposição “até”, 
excepcionalmente e por motivo de clareza, pode ser seguida da preposição “a”. Sendo assim, es-
crever até as 23 h ou até às 23 h é indiferente, porque neste caso não há o perigo de confusão 
com a partícula inclusiva.

Explica-se: a partir do séc. XVII começou-se a usar as preposições até e a combinadas para dar 
maior clareza ao pensamento, uma vez que até tem igualmente o sentido de inclusão = mesmo, 
inclusive, ainda, também. Mudança de significado pode ocorrer em frases do tipo

(1) Queimou todo o cabelo até a raiz. [inclusive a raiz]
(2) Queimou todo o cabelo até à raiz. [até junto à raiz]
(3) Rabiscou tudo até a porta. [a porta também]
(4) Rabiscou tudo até à porta. [dá a noção de limite: parou na porta]

Naturalmente nas frases 1 e 3 a ambiguidade poderia ser evitada com uma vírgula: “Queimou 
todo o cabelo, até a raiz / Rabiscou tudo, até a porta”.

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

Crase com Horas + Até À

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
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ELIMINE OS CRIADOUROS  
DO MOSQUITO: 

A DENGUE NÃO 
      É BRINCADEIRA.

Em caso de sintomas como febre, dor muscular intensa ou manchas vermelhas no corpo, procure atendimento médico. 

DENGUE
LEVE A

A SÉRIO.
Não acumule 

água em vasos 
de plantas, 

pneus e garrafas.

Feche bem as
tampas de lixeiras 
e evite objetos que 

acumulem água.

Mantenha ralos 
e tampas de caixas 
d’água e de vasos 

sanitários fechados.

Sempre lave 
potes de água 
e de comida de 

animais.


