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Na Inglaterra, reclama-

se dos juros baixos, mas 

a economia não anda. 

No Brasil reclama-se dos 

juros absurdos, mas a 

economia também não 

anda

O que fazer? É preciso 
rever tudo e fazer a situ-
ação voltar à naturalida-

de, com produção, comércio, 
empregos, consumo. Mas com 
tantos problemas contradi-
tórios, armados nas últimas 
décadas, não se sabe o que vem 
pela frente nas fi nanças. Vamos 
ver se dá para entender: o Ban-
co Central Europeu baixou os 
juros e comprou ativos, ou seja, 
papéis que estão hibernando 
no mercado e são trocados por 
dinheiro. 

O dinheiro, por sua vez, se 
ficar depositado em banco 
entra nos juros negativos, 
perde valor. O que se espera 
com isso? Que o dinheiro seja 
investido em produção? Mas 
isso está difícil? Para o capital 
não fi car parado e com perdas, 
os investidores usam o dinhei-
ro em busca de oportunidades 
lucrativas, seja comprando 
títulos do Brasil ou ações, cujo 
mercado está inquieto.

O cassino global da galinha 
dos ovos de ouro atraiu mui-
ta gente com a ideia de que 
as valorizações e os ganhos 
seriam infi ndáveis. O econo-
mista norte-americano Nouriel 
Roubini já advertiu que nova 
bolha está a se formar, a qual 
estaria sendo mantida artifi -
cialmente pela fl exibilização 
monetária, enquanto isso a 
história econômica e mone-
tária de nossos dias ainda é 
pouco conhecida.

No Brasil, o governo perdulá-
rio é restringido via juros altos 
e aumento de dívidas, mas isso 
também fragiliza o mercado 
interno, a população e o país. 
Como produzir se a demanda é 
baixa? Reduzir a carga horária 
é uma atitude adequada à situ-
ação. Todavia, faltam estudos 
econômicos que organizem as 
coisas para que a vida possa 
transcorrer de forma natural, 
sem as fl utuações que incham 
a demanda para logo cair em 
depressão, deixando tudo 
deprimido e instável. 

Na natureza não adulterada 
pela mão do homem tudo 
funciona em equilíbrio; por 
que a economia não consegue 
seguir dessa forma? Lamen-
tável cortar renda de quem 
já ganha pouco. Não há estí-
mulos para quem desenvolve 

o trabalho com competência, 
visando a excelência. A direção 
e propósitos de vida foram 
perdidos. Estudar para quê? 
Ensinar para quê? Refl exões 
que devem ser feitas por todos: 
autoridades, professores, pais, 
empresas. 

As crianças devem entender 
desde cedo que sem educação 
e bom preparo não consegui-
rão progredir na direção de 
seres humanos de valor; nisso 
a mídia também deve colabo-
rar incentivando o preparo 
das novas gerações para que 
surjam seres humanos de qua-
lidade, espiritualmente fortes 
e responsáveis, benéfi cos a si 
mesmos e ao planeta. 

Há na caixa craniana uma 
ofi cina formada pelo cérebro 
e cerebelo, e toda uma rede 
destinada a captar o lampejo 
intuitivo gerado pelo eu in-
terior e transformá-lo para 
compreensão do raciocínio 
e a correspondente ação. 
Essa explicação foi dada pelo 
autor alemão Abdruschin no 
livro Na Luz da Verdade. Sem 
visão mais elevada, as novas 
gerações estão resvalando para 
as sombras da vida vazia de 
propósitos e infelicidade. 

O clima continua emitindo 
sinais para a humanidade. 
No mês de outubro, em plena 
primavera, a temperatura nas 
avenidas da cidade de São Pau-
lo chegou aos quarenta graus 
gerando condições inóspitas. 
Resultado de muita destruição 
de fl orestas, poluição e muito 
concreto.

Enquanto isso, nos Estados 
Unidos, está tudo exemplar-
mente organizado para a 
eleição presidencial que ganha 
importância e se reveste de um 
caráter extraordinário, pois é 
a esperança de futuro melhor 
para o planeta que está em 
jogo, da economia, da paz, das 
condições gerais de vida e da 
elevação da qualidade humana. 
São discutidos temas de suma 
importância, mas o conteúdo 
dos debates dos candidatos ao 
governo do principal país do 
mundo deixa a desejar. Se lá 
está assim, imagine no Brasil 
e demais países. 

Estamos enfrentando con-
dições adversas na vida eco-
nômica e social em todos os 
continentes. 

(*) - Coordena os sites (www.
vidaeaprendizado.com.br) e (www.

library.com. br). Autor dos livros: 
Nola – o manuscrito que abalou 
o mundo; O segredo de Darwin; 

2012...e depois?; Desenvolvimento 
Humano; O Homem Sábio e os 

Jovens; e A trajetória do ser humano 
na Terra – em busca da verdade e da 
felicidade (bicdutra@library.com.br).

Baixar os juros e elevar
a humanidade
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Será em clima de uma 
cerimônia conjunta, 
sem conflitos e re-

criminações, a 17ª viagem 
internacional realizada pelo 
Pontífi ce, na qual Jorge Mario 
Bergoglio visitará as cidades 
de Lund e Malmö, terá dois 
encontros ecumênicos e ce-
lebrará uma missão para os 
católicos. 

Foram convidados grandes 
chefes luteranos mundiais 
que, segundo o secretário-
geral da LWF, o reverendo 
Martin Junge, têm intenção 
de comparecer ao evento. 
Francisco percorrerá os 28 
km que separam Lund e Mal-
mö com um pequeno ônibus, 
no qual também estarão o 
presidente da LWF, Munib 
Younan, o presidente do 
Conselho para a Promoção 
da Unidade dos Cristãos, 
Kurt Koch, e Junge. “Esta 
é uma novidade, um sinal 
ecumênico do ‘viajar junto’”, 
comentou Burke.

Esta celebração entre as 
duas religiões acontece após 
longos 50 anos de diálogo 
entre ambas as partes. Com 

Papa Francisco irá à Suécia comemorar

os 500 anos da Reforma de Lutero.

Em viagem histórica
à Suécia, Papa se 

reunirá com luteranos
Nesta segunda-feira (31), o papa Francisco irá para a Suécia comemorar, junto à Federação Luterana 
Mundial (LWF), os 500 anos da Reforma de Lutero
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na Catedral de Lund, onde 
o Francisco e Younan farão 
um discurso cada, e o se-
gundo será feito no estádio 
de Malmö, que contará com 
a presença de instituições 
religiosas de caridade, como 
a Caritas e a própria LWF, 
principalmente na área dos 
refugiados. Sobre a viagem, 
Junge falou da simpatia que 
é sentida pelos luteranos em 
geral em relação ao Pontífi ce 
e que a imprensa acredita que 
o encontro entre as religiões 
é um evento esperado até por 
quem não é representado por 
uma das crenças. 

Todas as pessoas interessa-
das no encontro se pergun-
tam se dessa viagem poderá 
ser criado um sinal mais 
concreto e forte de unidade 
entre as religiões e muitas 
delas acreditam que é possí-
vel alcançar, fi nalmente, um 
gesto de intercomunicação. O 
tema é delicado e será neces-
sário fi car atento em como a 
viagem se desenvolverá para 
saber se esse objetivo será ou 
não alcançado (ANSA).

os luteranos, os católicos 
conseguiram realizar a pri-
meira “mesa bilateral” das 
conversas resultantes do 
Concílio Vaticano II, por 
exemplo. Já em 1999, católi-
cos e luteranos assinaram a 
“Declaração Conjunta sobre 
a Doutrina da Justifi cação”, 
o problema teológico mais 
importante que dividia as 

duas religiões, e, neste ano, 
representantes luteranos e 
católicos aprovaram a cir-
culação do documento “Do 
Confl ito à Comunhão”, que 
é o mote da viagem do Papa 
e de onde serão retiradas as 
orações que serão realizadas 
na Suécia.

Serão dois os encontros 
ecumênicos durante a via-

A estrutura curricular atual do 

Ensino Médio brasileiro está 

pautada em uma visão de ensino 

a partir da qual os conhecimentos 

das diferentes disciplinas são 

absolutamente particularizados e 

não conversam entre si

Trata-se de um paradigma disciplinar 
despreocupado com as possíveis 
interconexões entre as diferentes 

áreas do conhecimento. Desse modo, os 
aspectos e os temas da vida cotidiana 
raramente são abordados e discutidos em 
aula. Assim, muitos temas, tais como sexu-
alidade, ética, política, cultura, cidadania, 
são muitas vezes negligenciados e tratados 
como assuntos menores ou periféricos.

Como resultado desse processo, temos 
um desenho de um currículo que não 
está conectado a questões presentes e 
vivas no universo dos jovens. Esse modelo 
de currículo e de escola acaba por gerar 
desinteresses e falta de envolvimento de 
grande parte dos alunos com o universo 
escolar. 

A reformulação desse projeto escolar 
tradicional deve se pautar a partir de um 
grande debate que envolva não apenas 
os especialistas das diferentes áreas do 
conhecimento e os gestores dos órgãos 

públicos educacionais, mas necessaria-
mente os jovens, principais interessados 
em mudanças que efetivamente estejam 
conectadas ao universo da cultura juve-
nil. 

Por princípio, o currículo deve ser 
visto como lugar de fronteira, de mar-
cação das diferenças e produção de 
identidade. É objeto de muitas práticas, 
se molda numa multidão de contextos, 
é afetado por diferentes forças sociais, 
por marcos organizativos, pelo material 
didático escolhido, pelo ambiente da sala 
de aula, etc.

Nesse sentido, educação e cultura es-
tão inteiramente interligadas. A escola 
é, por princípio, um lugar de discussão 
e produção cultural. Por isso é também 
lugar de diálogo, de criação e recriação 
do conhecimento e, sobretudo, lugar onde 
as diferenças se encontram e convivem. 
Assim, a escola e a educação escolar, 
entendendo-as como lugares de produção 
cultural, não devem se pautar em mode-
los reprodutivos ancorados em receitas 
prontas para a resolução de desafi os que 
não estejam conectados às especifi cida-
des socioeconômicas e culturais daquele 
determinado contexto. 

Seu papel deve ser, sobretudo, repre-
sentar um espaço de refl exão e criação, 
aberto a discutir os desafi os que se colo-

cam, bem como a encontrar e considerar 
múltiplas possibilidades de respostas a 
esses desafi os. Além disso, na conjuntura 
atual, na qual há um acelerado processo 
de homogeneização cultural, a escola 
torna-se um lugar de resistência a partir 
do qual as diferentes práticas culturais 
podem ser conhecidas, respeitadas e va-
lorizadas. Trata-se de evidenciar o valor e 
a importância do conceito de diversidade 
tanto no plano cultural como no plano 
ambiental.

Nesse contexto, o ser humano vivencia 
e expressa seus múltiplos universos cul-
turais por meio de diferentes linguagens: 
música, cinema, teatro, literatura, dança, 
oralidade, histórias em quadrinhos, práti-
cas e manifestações religiosas, entre tantas 
outras formas de expressões. Assim, toda 
essa diversidade de expressões culturais 
deve ser incorporada ao currículo escolar, 
de modo que o aluno se torne protagonista 
de sua própria aprendizagem e se aproprie 
efetivamente dessas linguagens. 

Trata-se de desenvolver um capital 
cultural que permita ao educando ler e 
interpretar o mundo a partir de múltiplas 
ferramentas de expressão, bem como 
criar, recriar e expressar suas próprias 
percepções de mundo. 

(*) - É professor de História do Colégio Marista 
Arquidiocesano.

Ensino Médio: tempo e lugar de discussão
e produção cultural

Domingos Ricca (*)

Impacto e 
aquecimento 
no passado
Artigo publicado na Scien-

ce sugere que um grande 
objeto espacial atingiu a 
Terra num período de in-
tensa liberação de carbono 
na atmosfera e aquecimento 
global, ocorrido há 56 mi-
lhões de anos. Essa época é 
conhecida como a do Máximo 
Térmico Paleoceno-Eoceno 
(MTPE), quando a tempera-
tura média do planeta subiu 
de 5º C a 8º C. O MTPE tem 
sido muito estudado como 
um possível análogo histó-
rico do aquecimento global 
visto no presente.

O trabalho, de autoria de 
pesquisadores americanos, 
aponta a descoberta, em 
escavações na costa da Amé-
rica do Norte, de minúsculas 
esferas de vidro, possivel-
mente criadas durante o im-
pacto de um cometa durante 
o MTPE. Nota divulgada 
pela Science lembra que 
um impacto extraterrestre 
é citado entre as possíveis 
causas da grande injeção 
de carbono na atmosfera, 
durante esse período (Jornal 
da Unicamp).


