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LOJA DEUS E FRATERNIDADE PROMOVE XLVI 
SEMINÁRIO MAÇÔNICO DE APRENDIZAGEM - SEMA

E m  p r e s t i g i a d o  
evento, realizado no 
dia 22 de julho do 
ano corrente de 
2017, no Templo da 
F r a t e r n i d a d e ,  
localizado no Palácio 
Maçôn i co  I rmão  
Vasco Damasceno 
Weyne, a Augusta e 
Respeitável Loja 
Simbólica Deus e 
Fraternidade, nº 4, 
promoveu o XLVI 
SEMA - Seminário 
M a ç ô n i c o  d e  
Aprendizagem.

SÓCRATES, O MESTRE EM BUSCA DA VERDADE
Para o pensador grego, só voltando-se para seu 
interior o homem chega à sabedoria e se realiza 
como pessoaO pensamento do filósofo grego 
Sócrates (469-399 a.C.) marca uma reviravolta 
na história humana. Até então, a filosofia 
procurava explicar o mundo baseada na 
observação das forças da natureza. Com 
Sócrates, o ser humano voltou-se para si 
mesmo. Como diria mais tarde o pensador 
romano Cícero, coube ao grego "trazer a 
filosofia do céu para a terra" e concentrá-la no 
homem e em sua alma (em grego, a psique). A 
preocupação de Sócrates era levar as pessoas, 
por meio do autoconhecimento, à sabedoria e à 
prática do bem.



EDITORIAL

A Loja Deus e Fraternidade, nº 4, sempre 

na vanguarda dos ensinamentos 

propugnados pela Maçonaria, tem 

promovido diversos encontros para debate 

de temas de alta relevância, tanto para a 

Ordem como para a comunidade como um 

todo. As reformas porque passa o País foi 

tema de dois encontros, entre eles o XLVI 

Seminário Maçônico de Aprendizagem, 

evento bem concorrido que consta da 

matéria da capa desta edição. Palestras e 

instruções são a tônica da gestão do Irmão 

Fernando Paiva Ribeiro. Esta edição do  

Expressão traz, além do registro de alguns 

desses eventos, artigos de irmãos. Temos 

também a coluna “Maçom em Destaque”, 
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Aprendemos em nossos rituais e nas instruções 
maçônicas que “... a Maçonaria é um sistema de moral, 
social e filosófica, velada por alegorias e ilustrada por 
símbolos”. É, pois, um sistema e uma escola não só de 
moral, mas também de filosofia social e espiritual, 
reveladas por alegorias e ensinadas através de 
símbolos. Estes na Maçonaria são tão importantes que 
os três primeiros graus são ditos simbólicos, pois seus 
ensinamentos são marcadamente transmitidos 
através de símbolos. No livro “A Vida Oculta da 
Maçonaria” C. W. LEADBEATHER afirma que o grande 
segredo da Sublima Instituição consiste na didática 
que utiliza na transmissão de seus ensinamentos 
filosóficos e de moral, utilizando nela símbolos e 
alegorias. JORGE BUARQUE LIRA, em seu livro “As 
Vigas Mestras da Maçonaria” salienta que desde as 
antigas fraternidades iniciáticas do Egito os filósofos, 
para subtrair seus segredos aos olhos profanos, 
ministravam os ensinamentos por meio de símbolos e 
alegorias, ocultando, assim, suas verdades ao mundo 
profano e só as revelando aos iniciados. O método 
iniciatório é uma via essencialmente intuitiva. É a razão 
pela qual a Maçonaria utiliza símbolos, a fim de 
provocar a iluminação por aproximação analógica (A. 
Mackey, A Lexicon of Freemonsonry, p. 466). Essa 
linguagem tradicional e universal permite que se 
estabeleça, através do tempo e do espaço, a relação 
adequada entre os símbolos e as ideias. Deduz-se, 
pois, tratar-se de um segredo por natureza e não um 
segredo convencional, conhecido pelos maçons de há 
muito tempo, sobre os ritos, os sinais, as palavras e os 
toques. Assim, o segredo é resultante natural da 
iniciação. É neste sentido que se atribui a Maçonaria 
um caráter de sociedade secreta iniciatória.Nesta 
nossa já longa caminhada pelo Pavimento de Mosaico 
verificamos que o valor do maçom se afirma pelo 
sacrifício na execução dos encargos que lhe são 
confiados. Entre eles, o dever de instruir-se para 
poder, já na condição de Mestre Maçom, instruir aos 
Aprendizes e Companheiros. Deste modo, aquele 

A INSTRUÇÃO MAÇÔNICA

Ir.: José William Bezerra e Silva, MI
Membro da Academia Maçônica de Letras, cadeira nº  03

Membro da Academia de Letras e Artes do Ceará, cadeira nº 07
Membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni, MG.

deve estar sempre preparado para proferir palestras e 
instruções maçônicas, quando convocado pelo 
Sereníssimo Grão Mestre, Venerável Mestre ou outra 
autor idade maçônica super ior,  atendendo 
prontamente a convocação, da melhor maneira 
possível. Consideramos a instrução a essência do 
aprendizado maçônico,  embora deva ser  
complementada pela leitura especializada. Temos, no 
Brasil em geral, e no Ceará em particular, bons autores 
maçônicos, cuja produção literária pode ser 
encontrada nas bibliotecas de nossa Loja e da nossa 
Grande Loja. Também em livrarias. As instruções 
ritualísticas, proferidas através da leitura em Loja, são 
importantes, pois trazem a essência do conhecimento 
maçônico. Contudo, como acontece sempre em nossa 
Oficina, julgamos que é de bom alvitre que a mesma 
seja sempre complementada com uma instrução 
prática, ministrada por um Mestre Maçom, fazendo 
uso, inclusive, de audiovisuais, utilizando os meios que 
a informática oferece na atualidade. Também 
consideramos importantes as instruções teóricas e 
práticas sobre temas maçônicos (ritualística, 
simbologia, histórico e evolução da Sublime Ordem). 
Da mesma forma, sobre temas não maçônicos, mas de 
real interesse social, econômico, para a saúde e 
mesmo político e que possam contribuir para o 
aperfeiçoamento de nossos irmãos e familiares. Para 
finalizar, deixamos aqui mensagem aos Irmãos 
Mestres Maçons, muitos de notórios e vastos 
conhecimentos, para que preparem e apresentem 
palestras, principalmente para os Aprendizes e 
Companheiros, ajudando, assim, ao Venerável Mestre 
na instrução dos mesmos e na manutenção da 
ritualística da Loja em níveis elevados. Assim, nossa 
Oficina continuará a desfrutar do melhor conceito junto 
a nossa Grande Loja e a outras Potências Maçônicas.



A POUCA FREQUÊNCIA DOS IRMÃOS EM LOJA

Há muito venho percebendo o número reduzido de Irmãos 
em muitas Lojas. Por que será que isto vem ocorrendo? 
Será insegurança em sair à noite, devido à violência urbana; 
problemas de saúde; decepção com alguns Irmãos ou com a 
Ordem; compromissos particulares; problemas financeiros; 
ou mesmo preguiça? Creio que ocorram todas essas 
alternativas.
Não estou aqui generalizando a situação, seja com relação à 
nossa Ordem ou aos Irmãos, nem tampouco causar 
querelas ou desarmonias; estou apenas expondo meu 
pensamento; que também não é um desabafo, e sim uma 
observação.
Muitos Irmãos, principalmente os de idade mais avançada, 
quando não se encontram com problemas de saúde, evitam 
ir à Loja com medo de se expor à violência das ruas; por este 
motivo é que muitas Lojas já anteciparam seus horários de 
início dos trabalhos, a fim de que terminem mais cedo.
A vaidade e as atitudes antimaçônicas são as grandes 
causadoras de nossas decepções. Todos nós sabemos que 
o que predomina em nossa liturgia é o simbolismo; porém 
muitos Irmãos se aproveitam disto e encaram nosso 
“juramento” também como sendo “simbólico”. Desta forma, 
não cumprindo com seus juramentos, ou por descaso ou por 
vaidade, entre outros, decepcionam muitos Irmãos, que 
acabam desanimando-se e se afastando das Lojas, e, às 
vezes até da Ordem. 
E por falar em “vaidade”; muitos Irmãos quando ainda 
Aprendizes e Companheiros são pura humildade; porém 
quando vestem o Avental de Mestre Maçom, e ainda mais, 
quando ocupam cargos em Loja, vão perdendo a pureza da 
humildade. Será que a humildade está na candura do 
Avental branco? Se for este o caso acho que deveríamos 
começar pela ordem inversa, ou seja, para o Aprendiz 
daríamos aqueles Paramentos cheios de pompas, e 
conforme o Irmão ia galgando os degraus suas 
indumentárias ficariam mais simples até chegar ao Avental 
branco. 
Muitos Profanos, quando descobrem que somos Maçons, 
perguntam logo: “Vocês se ajudam uns aos outros, não é?!”. 
Infelizmente nem sempre é assim. Existem Irmãos que se 
desdobram para ajudar o outro, mas também existem 
muitos Irmãos que são capazes de ajudar um vizinho de 
porta, ou um colega do futebol; mas não ajudam um Irmão. 
Tem Irmão que nem diz o que faz; com medo que o outro 
venha a lhe pedir um favor. “Juramento Simbólico”; 
lembram?
Muitos Irmãos adquirem compromissos particulares que os 
impedem ou prejudicam suas frequências em Loja; mas e o 
compromisso com a Ordem? É claro que existem aqueles 
compromissos particulares como os familiares e 
profissionais que devem estar em 1º plano; mas será que 
não dá para conciliá-los? Quando o Irmão é Aprendiz e 
depois Companheiro, ele vem cheio de gás, vibrador, com 
fome de aprender; além disso, ele tem um prazo 
estabelecido para cumprir com suas obrigações para chegar 
até o Grau de Mestre Maçom. Nesta etapa não aparece 
nenhum compromisso particular mais importante do que a 
Ordem; será “coincidência”?
 Para muitos brasileiros a situação financeira nem 
sempre é confortável, isso acaba por deixar o Irmão com 
dificuldades em cumprir com sua obrigação pecuniária com 
sua Loja e com a Ordem causando o seu afastamento. 
Neste caso se o Irmão se dedica à Loja com afinco, entendo 
que a Loja, na medida do possível, tem que ajudar este 

Irmão; pois ela estaria perdendo um Irmão valioso, que se 
envolve com os trabalhos da Loja; trata-se de um 
verdadeiro Obreiro “útil e dedicado”. Claro que a Loja 
precisa de metais, mas ela sem obreiros não funciona, e, 
consequentemente, não tem recursos para sobreviver.
 Percebo que alguns Irmãos têm qualidades de um 
Maçom, mas não possuem aquele “espírito Maçônico”. São 
aqueles que entraram para a Ordem sem aquela firmeza do 
“querer ser”, e quando entram não se enquadram na 
dinâmica do “ser Maçom”; talvez não fosse aquilo que eles 
esperavam. Para esses Irmãos - normalmente Mestres - 
qualquer pedrinha no caminho é motivo para não irem às 
Sessões da Loja; ou é uma chuvinha, ou o frio, o calor, a 
calça que ele mais gosta está molhada no varal, e por aí vai.
Quando vão à Loja, assim o faz para que não levem uma 
bronca de seus irmãos, por estarem faltando muito às 
reuniões; ou então porque receberam alguma ligação do 
Venerável, Tesoureiro ou Chanceler, cobrando-lhes 
frequência. E nas sessões agem como se fossem o “arroz” 
de nossas refeições, que apenas acompanham o prato 
principal, ou seja, está ali apenas com o corpo, pois a mente 
e o espírito estão longe; tão longe que se há uma votação 
eles acompanham os outros, aprovando sem nem mesmo 
saberem do que se trata. Esses não sabem fazer nada em 
Loja, pois não se preocupam em se envolver com nada, 
apenas pagam a Loja e vão eventualmente, para cumprir 
pelo menos com suas obrigações “mínimas” de frequência.
Graças ao Grande Arquiteto nossa Ordem não é composta 
apenas de Maçons do tipo “arroz”, do tipo “vaidoso”, 
daqueles que só vão a ágapes fraternais, ou daqueles que 
só entraram na Maçonaria por status ou para obterem 
vantagens. Estes são a minoria. Nossa Ordem se mantém 
graças àqueles Irmãos que respiram Maçonaria; que tem a 
Ordem no sangue; que vestem o Avental e trabalham com 
amor; obreiros realmente úteis e dedicados. Somos todos 
combustíveis da chama da Maçonaria e graças a esses 
Irmãos valorosos esta chama não se apagará; mas 
precisamos de alguma forma, aumentar esta chama dando 
uma levantada nestes Irmãos desanimados, para que eles 
retornem às suas Lojas com toda Força e Vigor de quando 
eram Aprendizes Maçom; e quiçá nossa Ordem volte a 
atuar como atuava na época das grandes conquistas como 
a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Guerra dos 
Farrapos, a Sabinada, a Revolução Pernambucana, a 
Independência do Brasil, a Proclamação da República e a 
Abolição da Escravatura. Em todos estes movimentos a 
Maçonaria se fez presente através das Lojas Maçônicas e 
Sociedades Secretas de caráter maçônico, já existente, tais 
como: "Cavaleiros da Luz" na Bahia e "Areópago de Itambé" 
na divisa da Paraíba e Pernambuco, bem como pelas ações 
individuais ou de grupos de Maçons.
Para isso também devemos esclarecer mais, “e muito 
mais”; aos futuros Candidatos, sobre o que é a Maçonaria, o 
que é ser Maçom e as responsabilidades de um Maçom. 
Não estou generalizando a situação, e se algum Irmão se 
sentiu ofendido, peço desculpas, mas apenas estou 
exercendo o direito de expor meu pensamento, minha 
opinião.

Francisco Pereira Miranda, MMI
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MAÇOM EM DESTAQUE 

Cel.: (11) 9.9972.9743

ROBERTO SMITH

1942. Foi iniciado em 26 de agosto de 1963, na 

ARLS “Mozart” 92, da Grande Loja do Estado de 

São Paulo fundada por seu pai Henrique Smith. 

Seu avô paterno Samuel Smith também era 

maçon.
 
 É casado com Célia Chaves Gurgel do Amaral e 

tem três filhos. Formou-se em Administração de 

Empresas pela USP e em Economia pela 

Universidade Mackenzie-SP. Concluiu curso de 

especialização em Economia Regional e Urbana 

na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

da USP e mestrado no CAEN da Universidade 

Federal do Ceará. Professor concursado pelo 

Departamento de Teoria Econômica da UFC e do 

CAEN. Concluiu curso de doutorado em 

Economia na Faculdade de Economia da USP, 

tendo defendido a tese: “Propriedade da Terra e 

Transição”, aprovada com nota 10, distinção e 

louvor. Realizou estudos de pós-doutorado na 

Universitée Paris XIII voltados para o Sistema 

Financeiro Internacional. Dedicou-se também a 

estudos em  Demografia Histórica do Nordeste e 

Ceará. Exerceu consultoria junto a varias 

instituições em São Paulo e Ceará, onde passou a 

residir a partir de 1977. Em 2003, foi convidado 

para exercer o cargo de Presidente do Banco do 

Nordeste do Brasil, onde permaneceu até 2011. 

Entre 2009 e 2011, foi eleito Presidente da 

Associação Latinoamericana de Instituições 

Financeiras de Desenvolvimento. No ano de 2011, 

assumiu a Presidência da Agencia de 

Desenvolvimento do Estado do Ceará - ADECE 

até início de 2015. Atualmente encontra-se 

aposentado da UFC e trabalha como consultor 

independente. Tem vários livros e artigos 

publicados. Foi conselheiro eleito do Conselho 

Federal de Economia – COFECON; Recebeu a 

Medalha da Ordem do Rio Branco, no grau de 

Comendador; e o XII Prêmio CORECON – SP, 

concedido pela Ordem dos Economistas do 

Brasil, Conselho Regional de Economia e 

Sindicato dos Economistas do Estado de São 

Paulo; Foi ainda agraciado com o Prêmio de 

Executivo Financeiro do Ano do Instituto Brasileiro 

de Executivos de Finanças do Ceará; e com Título 

de Professor Honoris Causa da Universidade 

Federal do Ceará – UFC. Durante a 46ª Reunião 

Ordinária da Assembleia Geral da Associação 

Latinoamericana de Instituições Financeiras para 

o Desenvolvimento - ALIDE, ocorrida em maio de 

2016, no BNDES, Rio de Janeiro, Roberto Smith, 

que fora presidente daquela instituição no período 

de 2009 a 2011, quando ocupava a presidencia do 

Banco do Nordeste do Brasil, foi confirmado como 

Presidente do seu Conselho Consultivo para o 

período de 2016 a 2018. O Conselho Consultivo é 

um órgão assessor da Assembleia Geral e do 

Neste espaço, hoje o 

jorna l  Expressão 

registra o destaque 

d e  n o s s o  i r m ã o  

R o b e r t o  S m i t h ,  

obreiro da Loja Deus 

e Fraternidade, nº 4. 

Seu currículo é vasto 

com impor tan tes  

serviços prestados à 

O r d e m  e  à  

a d m i n i s t r a ç ã o  

pública. É paulista, 

onde nasceu em 
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Conselho Diretivo sendo integrando pelos ex-

Presidentes da ALIDE e por um número 

reduzido de personalidades convidadas. A 

Presidência do Conselho Consultivo é exercida, 

sob forma rotativa pelos conselheiros ex - 

Presidentes da ALIDE, por período de dois anos. 

Presente à 47ª. Assembleia Geral da ALIDE 

ocorrida em Santiago do Chile entre 30 de Maio 

e 02 de Junho, do corrente ano de 2017, o 

Presidente do Conselho Consultivo Roberto 

Smith ficou encarregado, em conjunto com os 

membros do Conselho de acompanhar e 

assessorar o processo de reforma estatutária da 

Instituição. São membros da ALIDE as 

seguintes  instituições brasileiras: BNDES; 

BNB; BASA; BRDE; FINEP; ADECE; Agencia de 

Fomento do Paraná; BDMG; e SEBRAE.

Reunião do Conselho Consultivo da ALIDE
Santiago do Chile, 30 de maio de 2017
Intervenção do Conselheiro Roberto Smith

Inicialmente gostaria de agradecer à lembrança 
e a escolha de meu nome para a Presidência do 
Conselho Consultivo da ALIDE, esta instituição 
que aprendi a admirar e empreender uma 
marcha conjunta durante os quase nove anos 
que estive à frente do Banco do Nordeste do 
Brasil e mais três anos na Agencia de 
Desenvolvimento do Estado do Ceará. 
Consciente da importância da ALIDE é com 
prazer redobrado com que venho participar 
dessa reunião e rever amigos e pessoas que 
juntamente com suas instituições vem se 
dedicando aos mesmos ideais de promover o 
desenvolvimento com sustentabilidade e as 
melhores práticas de financiamento abrangendo 
um amplo espectro de operações. Gostaria de 
poder reverenciar a memória de nosso ex 
Secretário Geral Rommel Acevedo, que nos 

deixou de forma abrupta, com quem criei laços de 
amizade e tive a felicidade de poder acompanhar 
e compartilhar as ações e os trabalhos da ALIDE 
durante os anos em que estive envolvido com a 
gestão de instituições financeiras. Gostaria de 
cumprimentar todos os membros do Conselho 
Diretivo e do Conselho Consultivo da ALIDE, 
assim como o nosso Secretário Geral Edgardo 
Alvarez ao mesmo tempo que desejo que 
possamos atingir bons resultados nessa 47ª. 
Assembleia Geral da ALIDE em Santiago do 
Chile, e que nos faz tomar consciência de que 
estamos nos aproximando do meio século de 
profícua existência de nossa instituição. A 
permanência e o vigor operativo de instituições ao 
longo dos anos é algo que deve ser tratado com 
muito desvelo e respeito, pois constitui uma 
espécie de ancora baseada na força da tradição e 
na construção de edifícios sólidos em que se 
assentam os valores da Sociedade. Não significa, 
contudo afirmar que aqui se trata de estruturas 
impermeáveis às constantes mudanças e 
inovações, antes pelo contrário, essas são 
exigências necessárias para garantir a evolução e 
aperfeiçoamento das instituições, requisito de sua 
sobrevivência e reconhecimento social. E esse é o 
caso da ALIDE, sobretudo por reunir em seu corpo 
de associados um conjunto formidável de 
e n t i d a d e s  f i n a n c e i r a s  d e d i c a d a s  a o  
desenvolvimento, e o desenvolvimento se faz 
dentro de uma perspectiva que não deixa de lado 
a visão de longo prazo, apoiada sob um trinômio 
constitutivo das ações voltadas para a inovação; a 
sustentabilidade e gestão democrática. Concordo 
com a temática central desta 47ª. Assembleia 
Geral de que se trata de desafios que se colocam 
numa era de mudanças. E as mudanças nunca se 
fizeram de uma forma tão intensa quanto a que 
ora estamos vivendo e assistindo. É preciso 
reconhecer que há uma enorme dificuldade de 
adaptação das políticas públicas às fortes 
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mudanças que vem ocorrendo e nos envolvendo 
com o mundo da comunicação, afetando o mundo 
do trabalho com a forte impregnação de tudo que 
fazemos e operamos. Falar em crise nesse 
estágio parece uma redundância, afinal a crise faz 
parte do funcionamento do sistema capitalista que 
mostra um movimento cíclico que gera inovação e 
desenvolvimento tecnológico e novos horizontes. 
Dessa forma, todos nós sabemos e temos 
consciência que as nossas instituições operam 
permanentemente sob os impulsos de novos 
desafios. Os mesmos desafios que se colocam 
hoje para grande parte dos países da América 
Latina que decorrem de políticas de valorização 
cambial combinadas com elevadas taxas de juros 
e acompanhadas de elevado endividamento do 
setor privado que tem sido em parte responsáveis 
por  um processo de desindustrialização intenso e 
preocupante. Em 1984 as exportações brasileiras 
apresentavam uma distribuição constituída de 
32% de produtos básicos e 67% de produtos 
industrializados. Atualmente a agricultura e a 
produção de matérias prima equivalem a 50% das 
exportações, quase a mesma figuração que 
representava o café no seu auge na economia 
brasileira.  Este é o sacrifício ofertado no altar dos 
juros escorchantes e câmbio valorizado como 
reconhece o professor Delfin Neto no artigo “Volta 
à Colônia”! A verdade é que para os países do 
Hemisfério Sul está muito difícil sair da crise que 
teve o seu epicentro em2008, e da qual mesmo 
em relação aos países industrializados apenas os 
Estados Unidos e a Alemanha conseguiram se 
safar em detrimento dos demais. O processo de 
valorização de commodities e a expansão nos 
fluxos de capitais da política americana e alemã 
de juros baixos valorizaram o câmbio – o que 
atingiu países como: Brasil, Chile; Colômbia, 
dentre outros países, sendo que as suas reservas 
foram provenientes da entrada de capitais voláteis 
e não a resultante positiva em conta-corrente de 

t ransações.  Resul tou num avanço do 
endividamento das empresas em moeda 
estrangeira afetando o Brasil, Argentina, Chile, 
Colômbia, Peru, apesar do boom dos preços das 
commodities. Resultado: os bancos, nesse 
quadro apresentam altas performances dentro de 
uma realidade que pode e vem sendo designada 
como “rentista”. A verdade é que cinco anos após 
a crise de 2008 alguns dos principais bancos dos 
E s t a d o s  U n i d o s  j á  s e  m o s t r a v a m  
aproximadamente um terço maiores do que antes 
do colapso e continuavam a registrar lucros ainda 
maiores. Duas observações cabem perante o 
quadro atual que assinala um processo crítico de 
desindustrialização:  A primeira nos faz relembrar 
que estamos vivenciando um processo que se 
situa na contramão de tudo aquilo que implicou no 
envolvimento histórico da CEPAL no processo de 
apoiar a industrialização latino-americana tão 
bem circunstanciada por Celso Furtado, Raul 
Prebish e outros. A segunda observação envolve 
levantar a questão relativa ao papel das 
instituições financeiras de desenvolvimento, que 
veem seus esforços serem atropelados por 
políticas macroeconômicas comuns aos países e 
que anulam os benefícios que porventura sejam 
trazidos para a economia e a sociedade.  Estamos 
assistindo a forma contraditória como se tenta 
construir o desenvolvimento no varejo e vendo 
esse desenvolvimento ser destroçado no 
atacado, mas salvando os bancos. Não é possível 
ficarmos imunes a esse debate. Desejo nesta 47ª. 
Assembleia Geral da ALIDE todo êxito e 
resultados que contribuam para o constante 
fortalecimento da instituição em prol do 
desenvolvimento da América Latina e Caribe.
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MUNDO CORPORATIVO
7  HÁBITOS  QUE  SE  DEVE  EVITAR

Em meio à correria do dia a dia, descansar e ter 

uma boa noite de sono é crucial para manter a 

produtividade. Por isso, ter alguns hábitos 

saudáveis na horas que antecedem o repouso 

pode promover uma noite de sono muito melhor.
O problema é que muitas pessoas estão 

sabotando o próximo dia de trabalho e, 

consequentemente, um bom desenvolvimento 

profissional mantendo atividades pouco 

recomendadas antes de se deitarem.  O Business 

Insider selecionou alguns hábitos ruins que as 

pessoas mantém e que as afastam, inclusive, do 

sucesso profissional. Confira:

1. Esquecer de planejar as atividades do dia 

seguinte
Ao criar um plano de atividades para o dia 

seguinte, você está garantindo que terá uma 

manhã mais organizada e produtiva. As pessoas 

que não alcançaram o sucesso desperdiçaram 

muitas noites sem pensar no próximo dia. Se isso 

acontecer, as chances do dia seguinte ser 

desorganizado e mais estressante são altas. Se 

organizar sua tarefas antes de dormir virar rotina, 

será um grande passo para você tirar o máximo de 

proveito dos seus dias.

2. Ficar no celular ou outros aparelhos 

eletrônicos
Pessoas de sucesso não causam estragos em 

seus próprios ciclos de sono. Por isso, deixam seu 

celular de lado na hora de dormir. O momento que 

você está deitado logo antes de dormir deve ser 

seu para refletir e/ou adormecer de forma mais 

tranquila, sem a distração que a tecnologia causa.
As luzes dos smartphones dificultam que as 

pessoas adormeçam. Se quiser ler algo, por 

exemplo, use um livro ou apenas aproveite o 

silêncio para se desligar. Ficar com o celular ou 

tablet na mão antes de dormir só vai atrapalhar 

seu sono.

3. Não fazer a higiene completa antes de deitar
Esse item pode parecer óbvio, mas ter uma rotina 

de higiene antes de deitar pode ajudar em seu 

sono. Além de manter a saúde bucal em dia, 

escovando e passando fio dental nos dentes, 

tomar um banho antes de deitar pode ser muito 

bom. Além de relaxar o corpo, manter sua cama 

longe de bactérias é saudável. Você não está se 

preparando para o sucesso, se não estiver 

cuidando de si mesmo.
Quando o estresse aumenta e se torna cumulativo 
durante o dia, é muito mais difícil adormecer à 
noite porque é mais difícil diminuir a velocidade e 
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acalmar o cérebros. Então ter um ritual que inclua 
o banho pode ajudar a abaixar o ritmo e 
proporcionar um sono melhor.

4. Tomar muito café depois das 14h
Cafeína atrapalha o sono, justamente porque não 
permite que seu corpo e mente relaxem. Arianna 
Hunffington escreveu o livro “The Sleep 
Revolution”, (A revolução do sono, em tradução 
livre) e durante a apuração conversou com 
especialistas que recomendam tomar café até 14h 
para ter um sono tranquilo e estável.

5. Tomar bebidas alcoólicas antes de dormir
Além do café, Huffington também procurou saber 
sobre as influências do álcool e de acordo com 
médicos e outros especialistas do sono, o ideal é 
evitar álcool perto da hora de deitar. Muitas 
pessoas pensam que uma taça de vinho ou um 
drink antes de dormir vai relaxar o corpo, mas isso 
funciona apenas no começo. Na verdade, o álcool 
atrapalha a qualidade do sono fazendo com que 
você não alcance os estágios mais profundos, que 
é quando seu corpo realmente descansa.

6. Comer muito tarde
Fazer um lanche ou mesmo uma refeição pesada 
dentro de três horas antes de dormir também pode 
atrapalhar seu sono, além de ajudar você a ganhar 
peso. Isso porque nosso sono não é tão 
restaurador, quando nosso sistema digestivo está 
ocupado digerindo, ao invés de ser capaz de 
diminuir a velocidade do metabolismo para o 
corpo descansar. Vale cita que ingerir açúcar é 
uma das piores opções de lanches noturnos.

7. Não manter horas de sono regulares
As pessoas de sucesso seguem horários 
regulados de sono. Ter horários muito variáveis 
atrapalha todo seu ritmo circadiano e pode 
realmente ter um impacto na sua vida profissional 
e pessoal – já que você não quer ser um 
funcionário que está sempre atrasado e cansado. 
Um horário de sono irregular pode resultar na 

redistribuição dos estágios do sono, o que tende 
deixar as pessoas cansadas constantemente, de 
acordo com estudos da Universidade de Harvard.

Fonte: InfoMoney - Business Insider.

VIDA SAUDÁVEL: CONDUTAS E ATITUDES 

O Dr. Juan Hitzig estudou as características de 
alguns longevos saudáveis e concluiu que além 
das características biológicas, o denominador 
comum entre todos eles está em suas 
CONDUTAS E ATITUDES. Cada pensamento 
gera uma emoção e cada emoção mobiliza um 
circuito hormonal que terá impacto nos trilhões de 
células que formam um organismo - explica. As 
condutas "S": serenidade, silêncio, sabedoria, 
sabor, sexo, sono, sorriso, promovem secreção 
de SEROTONINA. Enquanto as condutas "R": 
ressentimento, raiva, rancor, repressão, 
resistências,facilitam a secreção de CORTISOL, 
um hormônio "CORROSIVO" para as células, que 
acelera o envelhecimento. As Condutas "S" geram 
atitudes "A" - ânimo, amor, apreço, amizade, 
aproximação, As Condutas "R" pelo contrário 
geram atitudes "D" - depressão, desanimo, 
desespero, desolação. Aprendendo esse alfabeto 
emocional lograremos viver mais tempo e melhor, 
porque o "sangue ruim" (muito cortisol e pouca 
serotonina) deteriora a saúde, oportuniza as 
doenças e acelera o envelhecimento. O bom 
humor, pelo contrário, é a chave para a 
longevidade saudável.
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O Pão, alimento nosso de cada dia, possui uma 
longa história. O pão permeia a história do 
homem, pelo lado religioso. É símbolo de vida, 
alimento do corpo e da alma, símbolo da partilha. 
Foi sublimado na multiplicação dos pães, na 
Santa Ceia e até hoje simboliza a fé, na missa 
católica - a hóstia representa o corpo de Cristo. É 
de tradição católica também a data que 
homenageia os padeiros. Instituído em 1955 pelo 
II Congresso Nacional de Panificação, o dia de 
Santa Isabel, comemorado em 8 de julho, é 
também o dia do padeiro. Santa Isabel era Rainha 
de Portugal e distribuía pão aos pobres, 
escondida do rei. Um dia, flagrada, disse que eram 
flores os pães que acondicionava no saiote. 
Instada a provar, soltou o saiote e dele caíram 
pétalas. Palavra originária do latim "panis", o pão 
apresenta-se hoje sob numerosas variedades, 
condicionadas a culturas de cereais, aos hábitos e 
paladares do consumidor. Os diversos tipos de 
pães decorrem dos diferentes tipos de farinha e de 
levedura utilizadas e também da forma de 
cozimento.

Origens
Milhares de anos antes de Cristo já se utilizava o 
pão como alimento. Antes de ser utilizada para 
fazer o pão a farinha de diversos cereais era 
usada na preparação de sopas e mingaus. 
Depois, se passou a adicionar à farinha outros 
ingredientes, como mel, azeite doce, mosto de 
uva, tâmaras esmagadas, ovos e carnes moídas, 
formando-se bolos, que teriam precedido o pão 
propriamente dito. Esses bolos eram cozidos 
sobre pedras quentes ou sob cinzas. Consta que a 
utilização de fornos de barro para o cozimento de 
pães remonta ao VII milênio a.C., pelos egípcios. 
Aos egípcios também é atribuída a descoberta do 
uso de líquido fermentado à massa para torná-la 
mais leve e macia. Na Antigüidade, tanto os 
deuses como os mortos, quer sejam egípcios, 
gregos ou romanos, eram honrados com 

O PÃO - UMA PEQUENA HISTÓRIA
Francisco Lindolfo Cordeiro Junior

oferendas de animais e flores em massa de pão. 
Era comum, também, entre egípcios e romanos, a 
distribuição de pães aos soldados, como 
complemento de soldo, costume que perdurou até 
a Idade Média. O Pão foi levado para a Europa 
pelos gregos. No Império Romano, a princípio, o 
pão era feito em casa pelas mulheres, para o 
consumo da família. Após, passou a ser fabricado 
em padarias públicas, dando origem assim aos 
primeiros padeiros. Isso teria acontecido, 
segundo o filósofo romano Plínio, o Antigo, depois 
da conquista da Macedônia, em 168 a.C.  Com a 
queda do Império Romano, e da organização por 
ele imposta ao mundo, as padarias européias 
desapareceram, retornando o fabrico doméstico 
do pão. Assim, pela comodidade, o pão voltou a 
ser fabricado sem fermento e achatado, o pão 
ázimo. Embora existissem fornos e moinhos, o 
sistema feudal permitia seus usos somente para o 
consumo próprio. Só os castelos e os conventos 
possuíam padarias. Foi somente com a invenção 
de novos processo de moagem da farinha que a 
i n d ú s t r i a  d a  p a n i f i c a ç ã o  t e v e  s e u  
desenvolvimento. Se antes os grãos de cereais, 
principalmente o de trigo, eram triturados em 
moinhos de pedra manuais, passou-se para 
moinhos movidos a animais, após para os 
movidos a água, e depois pelos moinhos de vento. 
São de 1784 os primeiros moinhos movidos a 
vapor. No ano de 1881 ocorre a invenção dos 
cil indros, que muito contribuiu para o 
aprimoramento na produção do pão. Segundo o 
antropólogo Gilberto Freyre (1900-1987), o Brasil 
só conheceu o pão no século XIX. Antes do pão se 
usava o beiju de tapioca, a farofa, o pirão 
escaldado ou a massa de farinha de mandioca 
feita no caldo de peixe ou de carne. A atividade de 
panificação no Brasil se expandiu com os 
imigrantes italianos. Foi com eles que nos 
grandes centros, principalmente em São Paulo, 
se instalaram e proliferaram as padarias, comuns 
hoje em todo país.
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Circulou, em 1998, na edição nº 1 do jornal 
Expressão,  as matérias que reproduzimos a 
seguir para rememorarmos o passado:

“SEMA
Com o tema 'OAB E OS DIREITOS HUMANOS 
NO BRASIL' , o IRAM - Instituto de Reciclagem do 
Aprendizado Maçônico, órgão da A...R...L...S... 
Deus e Fraternidade no 4, realizou no Auditório do 
CDL de Quixadá, dia 29 de Agosto, o XIII SEMA - 
Seminário Maçônico de Aprendizagem, o primeiro 
da nova gestão Damasceno, tendo como 
palestrante o Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Ceará, Dr. Paulo Napoleão 
Gonçalves Quezado. O evento contou com a 
participação da GLOMEC, das Lojas Maçônicas 
Deus e Universo, no 8, de Quixadá e  Acácia 
Sertaneja, no 43, de Quixeramobim e teve o apoio 
do Arroz Blue Ville, 'o arroz sempre no ponto'.

CAMPANHA 'MÃOS SOLIDÁRIAS
A Deus e Fraternidade, num trabalho conjunto dos 
Obreiros e da  Liga Feminina desenvolveu, nos 
meses de julho e agosto, uma campanha visando 
angariar alimentos para minorar os problemas das 
vítimas da seca que aflige o Nordeste do Brasil.
A campanha foi desenvolvida entre os obreiros e 
as Lojas da Jurisdição e proporcionou a  
distribuição, em 28/29 de agosto,  de 400 cestas 
básicas de alimentos não perecíveis em dois 
municípios cearenses, às vítimas da seca. 
Participaram da campanha, ainda, o arroz Blue 
Ville, “o arroz sempre no ponto”, leia-se irmão 

Barreto, que aderiu com uma tonelada do 
apreciado arroz. O restante dos produtos  foram 
coletados entre seus obreiros do quadro, os da 
Loja Fraternidade Caucaiense e os da Loja Mestre 
Mateus Cout inho. Foram benef ic iadas 
diretamente 400 famílias dos Municípios de 
Quixadá e Quixeramobim, cadastradas pelas 
Lojas Deus e Universo no 8 e Acácia Sertaneja no 
43, respectivamente, daqueles municípios. Tais 
Lojas tiveram seus trabalhos capitaneados pelos 
respectivos Veneráveis, José Célio Pinheiro e 
Juarez Charles Carvalho. A comitiva da Deus e 
Fraternidade, n.º 4, sob o comando do Venerável 
José Damasceno Samapio, foi anfitrionada ainda 
pelo Grande Delegado do Grão Mestre daquela 
região, Irmão Hélder dos Santos Cortez. 
 
FILIANDO OU FILIADO LIVRE?

Temos ouvido muitas vezes os irmãos se 
considerarem “filiando” livre de uma ou outra Loja. 
Noutras vezes, são os irmãos que tratam esses 
irmãos possuidores da honraria como “filiando”. A 
questão é de fácil compreensão: diversos 
regimentos e regulamentos denominavam 
erroneamente a honraria de título de FILIANDO 
LIVRE. Trata-se somente de uma questão 
gramatical. O candidato à honraria, enquanto 
perdurar o processo de concessão de título deve 
ser tratado como “filiando”, pois ainda não é 
filiado. Está em movimento e não concluso o 
processo. Assim, o tratamento é com o verbo 
“filiar” no gerúndio. Findo o processo, o tratamento 
passa para o verbo no particípio passado: 
FILIADO. Desta forma, o título não é de FILIANDO 
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LOJA DEUS E FRATERNIDADE PROMOVE XLVI 
SEMINÁRIO MAÇÔNICO DE APRENDIZAGEM - SEMA

Em prestigiado evento, realizado no dia 22 de 
julho do ano corrente de 2017, no Templo da 
Fraternidade, localizado no Palácio Maçônico 
Irmão Vasco Damasceno Weyne, a Augusta e 
Respeitável Loja Simbólica Deus e Fraternidade, 
nº 4, promoveu o XLVI SEMA - Seminário 
Maçônico de Aprendizagem. A mesa, composta 
pelo Venerável Mestre Fernando Paiva Cordeiro, 
que presidiu os trabalhos; pelos Debatedores Past 
Grão-Mestre Nathaniel Carneiro Neto e o Mestre 
Maçom Roberto Smith. Representando o Grão 
Mestre Silvio de Paiva Ribeiro, fez ainda parte da 
mesa o 2º Grande Vigilante Osmar Fleming. O 
Conselho de Mestres Instalados se fez presente 
contando com a coordenação do Presidente José 
Osmar da Silveira Filho e do ex-Presidente 
Franc isco  C le to  R ibe i ro  dos  Santos .  
Representando a Inspetoria Litúrgica se fez 

presente o Inspetor Geral da Ordem Antônio 
Palácio de Morais. A palestra discorreu sobre as 
principais reformas realizadas e propostas pelo 
Governo Federal. O palestrante foi o Mestre 
Maçom Instalado José Damasceno Sampaio 
que fez uma exposição panorâmica sobre as 
reformas já implementadas, a exemplos do 
ajuste Fiscal e o Programa de parceria e 
investimento, assim como sobre os projetos em 
tramitação, a exemplo da reforma trabalhista, da 
reforma previdenciária e da reforma tributária. 
Os participantes tiveram a oportunidade de 
questionamentos e exposição de suas opiniões. 
Ao final do evento, que contou com a presença 
das cunhadas e convidados, todos se 
confraternizaram em um almoço a base de 
feijoada. É a Maçonaria cumprindo a sua missão.

MATÉRIA DE CAPA
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MATÉRIA DE CAPA

SÓCRATES, O MESTRE 
EM BUSCA DA VERDADE

Para o pensador grego, só voltando-se para seu 

interior o homem chega à sabedoria e se realiza como 

pessoa
O pensamento do filósofo grego Sócrates (469-399 

a.C.) marca uma reviravolta na história humana. Até 

então, a filosofia procurava explicar o mundo baseada 

na observação das forças da natureza. Com Sócrates, 

o ser humano voltou-se para si mesmo. Como diria 

mais tarde o pensador romano Cícero, coube ao grego 

"trazer a filosofia do céu para a terra" e concentrá-la no 

homem e em sua alma (em grego, a psique). A 

preocupação de Sócrates era levar as pessoas, por 

meio do autoconhecimento, à sabedoria e à prática do 

bem. Nessa empreitada de colocar a filosofia a serviço 

da formação do ser humano, Sócrates não estava 

sozinho. Pensadores sofistas, os educadores 

profissionais da época, igualmente se voltavam para o 

homem, mas com um objetivo mais imediato: formar as 

elites dirigentes. Isso significava transmitir aos jovens 

não o valor e o método da investigação, mas um saber 

enciclopédico, além de desenvolver sua eloqüência, 

que era a principal habilidade esperada de um político.
Sócrates concebia o homem como um composto de 

dois princípios, alma (ou espírito) e corpo. De seu 

pensamento surgiram duas vertentes da filosofia que, 

em linhas gerais, podem ser consideradas como as 

grandes tendências do pensamento ocidental. Uma é 

a idealista, que partiu de Platão (427-347 a.C.), 

seguidor de Sócrates. Ao distinguir o mundo concreto 

do mundo das idéias, deu a estas status de realidade; e 

a outra é a realista, partindo de Aristóteles (384-322 

a.C.), discípulo de Platão que submeteu as idéias, às 

quais se chega pelo espírito, ao mundo real.

 
Ensino pelo diálogo
Nas palavras atribuídas a Sócrates por Platão na obra 
Apologia de Sócrates, o filósofo ateniense considerava 
sua missão "andar por aí (nas ruas, praças e ginásios, 
que eram as escolas atenienses de atletismo), 
persuadindo jovens e velhos a não se preocuparem 
tanto, nem em primeiro lugar, com o corpo ou com a 
fortuna, mas antes com a perfeição da alma".

Defensor do diálogo como método de educação, 
Sócrates considerava muito importante o contato 
direto com os interlocutores - o que é uma das 
possíveis razões para o fato de não ter deixado 
nenhum texto escrito. Suas idéias foram recolhidas 
principalmente por Platão, que as sistematizou, e por 
outros fi lósofos que conviveram com ele.

Sócrates se fazia acompanhar frequentemente por 
jovens, alguns pertencentes às mais ilustres e ricas 
famílias de Atenas. Para Sócrates, ninguém adquire a 
capacidade de conduzir-se, e muito menos de 
conduzir os demais, se não possuir a capacidade de 
autodomínio. Depois dele, a noção de controle pessoal 
se transformou em um tema central da ética e da 
filosofia moral. Também se formou aí o conceito de 
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liberdade interior: livre é o homem que não se deixa 
escravizar pelos próprios apetites e segue os 
princípios que, por intermédio da educação, afloram de 
s e u  i n t e r i o r .

Opondo-se ao relativismo de muitos sofistas, para os 
quais a verdade e a prática da virtude dependiam de 
circunstâncias, Sócrates valorizava acima de tudo a 
verdade e as virtudes - fossem elas individuais, como a 
coragem e a temperança, ou sociais, como a 
cooperação e a amizade. O pensador afirmava, no 
entanto, que só o conhecimento (ou seja, o saber, e 
não simples informações isoladas) conduz à prática da 
virtude em si mesma, que tem caráter uno e indivisível.

Segundo Sócrates, só age erradamente quem 
desconhece a verdade e, por extensão, o bem. A busca 
do saber é o caminho para a perfeição humana, dizia, 
introduzindo na história do pensamento a discussão 
sobre a finalidade da vida

O despertar do espírito
O papel do educador é, então, o de ajudar o discípulo a 
caminhar nesse sentido, despertando sua cooperação 
para que ele consiga por si próprio "iluminar" sua 
inteligência e sua consciência. Assim, o verdadeiro 
mestre não é um provedor de conhecimentos, mas 
alguém que desperta os espíritos. Ele deve, segundo 
Sócrates, admitir a reciprocidade ao exercer sua 
função iluminadora, permitindo que os alunos 
contestem seus argumentos da mesma forma que 
contesta os argumentos dos alunos. Para o filósofo, só 
a troca de idéias dá liberdade ao pensamento e a sua 
expressão - condições imprescindíveis para o 
a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  s e r  h u m a n o .

O nascimento das ideias, segundo o filósofo 
Sócrates comparava sua função com a profissão de 
sua mãe, parteira - que não dá à luz a criança, apenas 
auxilia a parturiente. "O diálogo socrático tinha dois 
momentos", diz Carlos Roberto Jamil Cury, professor 
aposentado da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo.
O primeiro corresponderia às "dores do parto", 
momento em que o filósofo, partindo da premissa de 

que nada sabia, levava o interlocutor a apresentar 
suas opiniões. Em seguida, fazia-o perceber as 
próprias contradições ou ignorância para que 
procedesse a uma depuração intelectual. Mas só a 
depuração não levava à verdade - chegar a ela 
constituía a segunda parte do processo. Aí, ocorria o 
"parto das idéias" (expresso pela palavra maiêutica), 
momento de reconstrução do conceito, em que o 
próprio interlocutor ia "polindo" as noções até chegar 
ao conceito verdadeiro por aproximações sucessivas. 
O processo de formar o indivíduo para ser cidadão e 
sábio devia começar pela educação do corpo, que 
permite controlar o físico.
Já para a educação do espírito, Sócrates colocava em 
segundo plano os estudos científicos, por considerar 
que se baseavam em princípios mutáveis. Inspirado no 
aforismo "conhece-te a ti mesmo", do templo de 
Delfos, julgava mais importantes os princípios 
universais, porque seriam eles que conduziriam à 
investigação das coisas humanas.
Biografia
Sócrates nasceu em Atenas por volta de 469 a.C. 
Adquiriu a cultura tradicional dos jovens atenienses, 
aprendendo música, ginástica e gramática. Lutou nas 
guerras contra Esparta (432 a.C.) e Tebas (424 a.C.).
Durante o apogeu de Atenas, onde se instalou a 
primeira democracia da história, conviveu com 
intelectuais, artistas, aristocratas e políticos. 
Convenceu-se de sua missão de mestre por volta dos 
38 anos, depois que seu amigo Querofonte, em visita 
ao templo de Apolo, em Delfos, ouviu do oráculo que 
Sócrates era "o mais sábio dos homens". Deduzindo 
que sua sabedoria só podia ser resultado da 
percepção da própria ignorância, passou a dialogar 
com as pessoas que se dispusessem a procurar a 
verdade e o bem.
Em meio ao desmoronamento do império ateniense e 
à guerra civil interna, quando já era septuagenário, 
Sócrates foi acusado de desrespeitar os deuses do 
Estado e de corromper os jovens. Julgado e 
condenado à morte por envenenamento, ele se 
recusou a fugir ou a renegar suas convicções para 
salvar a vida. Ingeriu cicuta e morreu rodeado por seus 
a m i g o s ,  e m  3 9 9  a . C .
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A MAIÊUTICA SOCRÁTICA
A Maiêutica foi elaborada por Sócrates no século 

IV a.C. Através desta linha filosófica ele procura 

dentro do Homem a verdade. É famosa sua frase 

“Conhece-te a ti mesmo”, que dá início à jornada 

interior da Humanidade, na busca do caminho que 

conduz à prática das virtudes morais. Através de 

questões simples, inseridas dentro de um 

contexto determinado, a Maiêutica dá à luz idéias 

complicadas. 

Sócrates, seu criador, nasceu por volta de 470 ou 

469 a.C., na cidade de Atenas. Ao longo de sua 

vida ocupou alguns cargos públicos, mas seu 

comportamento sempre foi modelo de integridade 

e ética. Sua educação se deu principalmente 

através da meditação, moldada na elevada cultura 

ateniense deste período. Ele acreditava não ser 

possível filosofar enquanto as pessoas não 

alcançassem o autoconhecimento, percebendo 

assim claramente seus limites e imperfeições. 

Assim, considerava que deveria agir conforme 

suas crenças, com justiça, retidão, edificando 

homens sábios e honestos, ao contrário dos 

sofistas, que só buscavam tirar vantagens 

pessoais das situações. 
Sua forma de viver, porém, com liberdade de 

opinião, considerações críticas, ironia e uma 

maneira específica de educar, provocaram a ira 

geral e lhe angariou uma lista de inimigos. Sob a 

ótica de seus contemporâneos, ele era visto como 

líder de uma elite intelectual. Acusado de perverter 

os jovens e de substituir os deuses venerados em 

sua terra natal por outros desconhecidos, ele 

negou-se a elaborar uma defesa própria, pois 

argumentava que seus ensinamentos eram 

imortais, não algo para ser compreendido e aceito 

naquele momento, no âmbito da vida material. 

Assim, preferiu morrer, recusando inclusive a fuga 

providenciada por seu discípulo Criton, porque 

não desejava ir contra as leis humanas. Assim, 

morreu aos 71 anos de idade, vítima da execução 

à qual fora condenado. 
O filósofo busca o conhecimento através de 

questões que revelam uma dupla face – a ironia e 

a maiêutica. Através da ironia, o saber sensível e o 

dogmático se tornam indistintos. Sócrates dava 

início a um diálogo com perguntas ao seu ouvinte, 

que as respondia através de sua própria maneira 

de pensar, a qual ele parecia aceitar. 

Posteriormente, porém, ele procurava convencê-

lo da esterilidade de suas reflexões, de suas 

contradições, levando-o a admitir seu equívoco. 

Por intermédio da maiêutica, ele mergulha no 

conhecimento, ainda superficial na etapa anterior, 

sem atingir porém um saber absoluto. Ele utilizava 

este termo justamente porque se referia ao ato da 

parteira – profissão de sua mãe -, que traz uma 

vida á luz. Assim ele vê também a verdade como 

algo que é parido. Seu senso de humor 

costumava desorientar seus ouvintes, que na 

conclusão do debate acabavam admitindo seu 

desconhecimento. Deste diálogo nascia um novo 

conhecimento, a sabedoria. Um exemplo comum 

deste método é o conhecido diálogo platônico 

'Mênon' – nele Sócrates orienta um escravo sem 

instrução a adquirir tal conhecimento que ele se 

torna capaz de elaborar diversos teoremas de 

geometria. 
Fonte: infoescola.com/filosofia
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Os Sexalescentes do Século XXI
Miriam Goldenberg

Escritora

Se estivermos atentos, podemos notar que está 

surgindo uma nova faixa social, a das pessoas 

que estão em torno dos sessenta/setenta anos de 

idade, os sexalescentes é a geração que rejeita a 

palavra "sexagenário", porque simplesmente não 

está nos seus planos deixar-se envelhecer. Trata-

se de uma verdadeira novidade demográfica, 

parecida com a que em meados do século XX, se 

deu com a consciência da idade da adolescência, 

que deu identidade a uma massa de jovens 

oprimidos em corpos desenvolvidos, que até 

então não sabiam onde meter-se nem como 

vestir-se. Este novo grupo humano, que hoje 

ronda os sessenta/setenta anos, teve uma vida 

r a z o a v e l m e n t e  s a t i s f a t ó r i a .

São homens e mulheres independentes, que 

trabalham há muitos anos e conseguiram mudar o 

significado tétrico que tantos autores deram, 

durante décadas, ao conceito de trabalho. 

Procuraram e encontraram, há muito, a atividade 

de que mais gostavam e com ela ganharam a vida. 

Talvez seja por isso que se sentem realizados! 

Alguns nem sonham em aposentar-se. E os que já 

se aposentaram gozam plenamente cada dia, 

sem medo do ócio ou solidão. Desfrutam a 

situação, porque depois de anos de trabalho, 

criação dos filhos, preocupações, fracassos e 

sucessos, sabem olhar para o mar sem pensar em 

mais nada, ou seguir o voo de um pássaro da 

janela de um 5º andar... Algumas coisas podem 

dar-se por adquiridas. Por exemplo: não são 

pessoas que estejam paradas no tempo: a 

geração dos "sessenta/setenta", homens e 

mulheres, manejam o computador como se o 

tivesse feito toda a vida. Escrevem aos filhos que 

estão longe e até se esquecem do velho telefone 

fixo para contatar os amigos - mandam WhatsApp 

ou e-mails com as suas notícias, ideias e 

vivências. De uma maneira geral estão satisfeitos 

com o seu estado civil, e, quando não estão, 

procuram mudá-lo. Raramente se desfazem em 

prantos sentimentais. Ao contrário dos jovens, os 

sexalescentes conhecem e pesam todos os 

riscos. Ninguém se põe a chorar quando perde: 

apenas reflete, toma nota e parte pra outra... Os 

homens não invejam a aparência das jovens 

estrelas do desporto, ou dos que ostentam um 

traje Armani, nem as mulheres sonham em ter as 

formas perfeitas de uma modelo. Em vez disso, 

conhecem a importância de um olhar cúmplice, 

uma frase inteligente ou um sorriso iluminado pela 

experiência. Hoje, as pessoas na idade dos 

sessenta/setenta, estão estreando uma idade que 

não tem nome. Antes seriam velhos e agora já não 

o são. Hoje estão com boa saúde física e mental; 

recordam a juventude mas sem nostalgias parvas, 

porque a juventude, ela própria também está 

cheia de nostalgias e de problemas. Celebram o 

sol a cada manhã e sorriem para si próprios. 

Talvez por alguma razão secreta, que só sabem e 

saberão os que chegarem aos 60/70 no século 

XXI.
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VIDA DE MASCATE

José Damasceno Sampaio
(Do livro Reminiscências e Lorotas)

Vocês já viram que o interiorano adora “batizar” 

seus animais de estimação com nomes indígenas. 

Japi, Tupã etc. No Maranhão, eu tomei 

conhecimento de uma rara exceção: lá havia um 

vira-lata chamado de “Lanck Huck”, o qual, por 

sinal, foi prematuramente “chamado” por São 

Lázaro, pois gostava bastante de “visitar” os 

ninhos das galinhas para surrupiar-lhes os ovos. 

Motivo de muito choro e lamúria, até a substituição 

por um outro vira-lata que, é claro, recebeu o 

mesmo nome. Mas voltemos aos animais 

cearenses. Em minha casa, em Palmácea, hoje 

Palmácia, terra das palmeiras, (cidade a 72 km de 

Fortaleza, no Maciço de Baturité), tínhamos dois 

cachorros de estimação, para não fugirmos da 

regra, o japi e o tupã. O japi era pequenino e muito 

zangado. O tupã era grande, mole e dorminhoco. 

Lembra aquele cachorro da propaganda o tênis: 

esconde-se para não correr. O Japi, pelo 

contrário, era arisco e adorava nos acompanhar 

em nossas viagens, às vezes, longas. Serviço de 

mascate, bufarinheiro, vendendo rapadura e 

farinha, nos sertões de Humaitá (Canindé). Entre 

ida e volta, meu pai e eu percorríamos mais de 

duzentos quilômetros por veredas e rodovias 

“tangendo” nossa “frota” de jegues, tal qual 

fizeram antes os tropeiros que povoaram 

Sorocaba, em São Paulo. Nosso mascote era o 

“japi”. De vez em quando e quase sempre, nos 

povoados por onde passávamos, o japi era 

perseguido pelos vira-latas locais. Ele já sabia 

como se proteger: caminhava se enroscando 

entre as patas do azulão, um jegue arisco que 

dava coice em tudo e que, tempos depois, veio a 

morrer em um crime passional que narrarei em 

outro ponto. Os cachorros não se aproximavam 

das patas do azulão, sob pena de irem a nocaute. 

Eu, ainda criança, tinha uma função importante na 

viagem. Além de amarrar (prender) os animais, à 

noite, sob a luz de lamparina, com os olhos 

lacrimejantes pela fumaça do querosene 

queimando, lia romances de cordel para os 

presentes. Na época, o mais pedido era “Vida e 

Morte de Lucilane”, cujo autor não registro em 

minha memória. A coletânea era formada por três 

pequenos volumes (para mim, na tenra idade, 

eram grandes volumes), cada um com uma fase 

diferente: O Nascimento de Lucilane, A Vida de 

Lucilane e a Morte de Lucilane. Neste último, ele 



ANO XX - Nº 79 - MAIO / JULHO - 2017 

andou dando umas chicotadas no Anjo Perdido lá 

pelas bandas das terras de Hades. Era um 

sucesso. Fizemos diversas viagens desse tipo, 

até o papai resolver mudar de ramo e fornecer 

verduras, coco babaçu, madeiras etc. para o 

mercado de Fortaleza.  Tristeza mesmo foi 

quando o papai teve que sacrificar o japi. No início 

da década de 1960, houve uma peste de 

hidrofobia na região serrana e o japi foi afetado. O 

destino era o sacrifício. Tão frágil, não sobreviveu 

a um pedaço de pau jogado de longe que lhe 

atingiu a cabeça. Terminava a vida de nosso 

mascote de viagem.

PEQUENO MOSAICO LITERÁRIO

Embora alguns afirmem que você é o que pensa... 

não o que pensa que é, eu ouso entender que 

você é o que pensa que é. Com esta assertiva, 

traço, neste pequeno mosaico, o que penso que 

sou e afirmo que sou apenas um rapaz latino 

americano e vindo do interior. Sem dinheiro no 

bolso (1), mas com muita coragem para o 

trabalho.  Ando devagar porque já tive pressa e 

levo esse sorriso (2) para mostrar que sou feliz e 

para dividir essa felicidade com meus 

semelhantes. Sei que as dificuldades que 

interpuseram meu caminhar serviram para me 

ensinar que os obstáculos são para serem 

ultrapassados e que encontrando uma pedra no 

caminho você deve retirar (3). Não devemos nos 

empolgar com as aparências, pois numa flor que 

tem  espinho você pode se arranhar (4). Para se 

vencer na vida, não é preciso matar um leão todos 

os dias, mas simplesmente domá-lo. Não 

podemos envelhecer antes do tempo. É preciso 

sabermos que não somos seres humanos 

passando por uma experiência espiritual. Somos 

seres espirituais passando por uma experiência 

humana (5) e que a nossa existência é uma dádiva 

divina. Portanto, há que se cuidar da vida. Há que 

se cuidar do mundo. Tomar conta da amizade (6). 

Se seguirmos nossa caminhada praticando e 

pregando o amor, o respeito, a ética e a 

fraternidade, encontraremos alegria e muitos 

sonhos espalhados no caminho. Verdes plantas e 

sentimentos, folhas, coração, juventude e fé (7). É 

preciso amar as pessoas como se não houvesse 

amanhã (8), pois, ainda que eu falasse as línguas 

dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria 

como o metal que soa ou como o sino que tine. E 

ainda que tivesse o dom de profecia, e 

conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e 

ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que 

transportasse os montes, e não tivesse amor, 

nada seria (9). Como aprendemos na filosofia, 

nosso sucesso depende de nós e vem com menos 

crítica e mais trabalho (10), pois cada um de nós 

compõe a sua história, já que cada ser em si 

carrega o dom de ser capaz e ser feliz (11). 

Portanto, façamos nossa felicidade. (Notas: 1. 

Belchior; 2. Almir Sater; 3. Roberto Carlos; 4. 

Roberto Carlos; 5. Autor desconhecido; 6. Milton 

Nascimento; 7. Milton Nascimento; 8. Renato 

Russo; 9.  Paulo de Tarso. Coríntios 13:1-2; 10. 

Aristóteles; e 11. Almir Sater).



mensagens 

 

 
É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata lealdade.
 
Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?
 

Amor é fogo que arde sem se ver

Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer;
 
É um não querer mais que bem querer;
É solitário andar por entre a gente;
É nunca contentar-se de contente;
É cuidar que se ganha em se perder;

Luís de Camões
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