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O papa vem à América. E quer a Igreja mais 
empenhada em conservar seus dogmas e os 
fiéis do que em transformar o mundo
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Muitas situações devem ter inspirado o escritor Dante Alighieri a des-
crever o inferno com imagens de fogo, monstros, choros e ranger de 
dentes. É o universo do sofrimento, e, hoje, uma dessas situações pode 
ser o mundo do trabalho. Em particular, suas doenças e acidentes. 
Quando se observa o que acontece com os trabalhadores no seu dia-

a-dia torna-se risível o que se lê em livros que vendem muito por prometer o sucesso 
das relações pessoais dentro desse ambiente. Chegam a ofender as pregações dos de-
partamentos de RH sobre o envolvimento das pessoas com a empresa. Vestir a camisa, 
espírito de equipe e time de vencedores são bordões ocos para milhões de trabalhado-
res, incluam-se aí os próprios gerentes e gestores que comandam a pressão diária. Na 
verdade, o trabalho danifica o homem e põe em dúvida a fé de que através do trabalho 
possa haver progresso material, cultural e espiritual.

Esse desconforto com a pregação empresarial produz outros efeitos. Por exemplo, as 
lesões, doenças e acidentes do trabalho não são pautas de nenhum dos grandes jornais 
e revistas, não merecem um comentário de renomados colunistas, salvo raríssimas ex-
ceções. Sintomaticamente, também não é pauta no mundo da imprensa o intenso de-
bate em torno da Emenda 3, que pode piorar ainda mais as chamadas “relações de tra-
balho”. Exceto pelo jornal do seu sindicato, certamente o leitor não terá visto nenhuma 
notícia a respeito de uma queda-de-braço. Em vez de enfrentar um democrático debate 
com a sociedade em torno de uma reforma trabalhista, é em surdina, com uma emen-
da a um dos projetos que compõem o Programa de Aceleração do Crescimento, que 
se tenta mudar cabalmente a forma de contratar empregados sem os direitos que lhes 
assegurem condições mínimas de vida digna, desde o direito vital ao descanso até o de 
ser atendido quando sua integridade física é deteriorada pelos (maus) tratos laborais 
– piorando ainda mais o cenário daquele inferno descrito aí em cima. Imagine lesio-
nados, doentes, mutilados sem o amparo da legislação e contratados como empresa. 
Pessoa jurídica tem cliente, e não patrão. Parlamentares compromissados com os tra-
balhadores e centrais sindicais prometem barulho na praça. Para acordar os desavisa-
dos e tocar a música que dignifica o homem. 
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Claudinei, 4 dedos decepados num acidente de trabalho. O que ele espera do futuro? “Nada”
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Carta do Leitor
Para todos
Amei a entrevis-
ta com o jorna-
lista Paulo Hen-
rique Amorim 
(edição 10). Ele 
falou tudo aqui-
lo que pensamos. 
Sou sindicaliza-
da, mas as repor-
tagens da revista 

são úteis para todos em casa – para meu 
filho, que é professor universitário, minha 
neta, que está na 4ª série, minha filha e meu 
marido. Meus parabéns pela idéia fantásti-
ca de um jornalismo ousado e livre.
Maria de Lourdes Parra, Jales (SP)
lurdinhaparra@hotmail.com

Adorei a entrevista com o jornalista Pau-
lo Henrique Amorim. Eu já o admirava 
quando ele estava em “outro” canal. Mui-
to pertinente o que ele disse. Verbalizou 
tudo o que penso sobre a Globo. Cora-
josa a revista.
Regina T. Katayama, São Paulo (SP) 
rtaeko@usp.br

Exemplo de coragem
A entrevista com a Maria da Penha (“O 
Nome da Lei”, edição 10) revela um exem-
plo de coragem para todas as mulheres e 
homens que acreditam que lutar por um 
mundo mais justo vale a pena.
Neiva M.R. dos Santos, São Paulo (SP)
neiva@spbancarios.com.br

sistema $
Sobre a reportagem “Pressão no Sesi” (Re-
sumo, edição 10), relativa à cobrança pe-
los cursos, quero salientar que o Senac já 
vem fazendo isso há mais de 20 anos. E 
ninguém conseguiu fazer nada.
Nestor Marques, Paraná (PR)
marques@irapida.com.br

O fator previdenciário
Achei interessante a reportagem “Bendi-
ta Previdência”, da revista de janeiro, po-
rém não se falou no fator previdenciário, 
que é muito cruel com quem sempre con-
tribuiu, reduzindo significativamente os 
benefícios. 
Valdemir A. Bergamaschi, Catanduva (SP)

Viagem
Fiquei fascinado pela reportagem sobre 
os paredões de Urubici, Santa Catarina 
(“Cria da Montanha”, edição 8). Acredi-
to que, se as pessoas tivessem a capaci-
dade de valorizar cada momento junto à 
natureza, elas estariam mais tranqüilas e 
viveriam mais felizes.
Marcio Lorence, Gravataí (RS)

Terapia
Simplesmente viajei com a riqueza de de-
talhes da reportagem sobre Foz do Igua-
çu (“Para refrescar as idéias”, edição 10). 
Cheguei em meu trabalho péssima, mui-
to antes do início do expediente, e come-
cei a ler. Foi como uma terapia.
Lúcia Décia, SP, luciadecia@hotmail.com

Coisa de cinema
Parabéns pela revista de fevereiro. A capa 
está belíssima, com Camila Pitanga. Vo-
cês deram um show com a beleza da capa 
e das matérias.
Wagner da Costa, Taubaté (SP)

Vidas marcadas
Fiquei impressionada com a reporta-
gem “Vidas marcadas” (edição 9). Não 
imaginava que antigamente interna-
vam os doentes e ateavam fogo a seus 
pertences para matar a transmissão do 
bacilo da hanseníase. Ainda bem que o 
sr. Nivaldo está vivo para contar para 
nós os tempos difíceis.
Arlete Cardozo, São Paulo (SP)
teka_leka@yahoo.com.br

Na internet
Parabéns por colocar na internet as repor-
tagens da revista, que a cada número se 
supera. Agora repasso os conteúdos para 
meus contatos, além de “arquivá-los”.
Vitor Benda, São Paulo (SP)
vbenda@uol.com.br

As mensagens para a Revista do Brasil 
podem ser enviadas para o e-mail acima ou 
para Rua São Bento, 365, 19º andar, Centro, 
São Paulo, CeP 01011-100. Pede-se que as 
mensagens venham acompanhadas de 
nome completo, telefone, endereço e e-mail 
para contato. 

revista@revistadobrasil.net

A tiragem desta edição é com-
provada pela Bdo trevisan 
Auditores Independentes. A 
nossa carta-relatório encon-
tra-se em poder da editora.
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Há duas formas de construir 
um ministério. A primei-
ra delas é a homogeneida-
de partidária e ideológica. 
A segunda é a heteroge-

neidade, com a convocação de homens 
de posições diferentes, quando não di-
vergentes. Um ministério homogêneo é 
mais ágil, mas não significa que seja mais 
eficiente. O que ganha no tempo das de-
cisões, perde na criatividade dos proje-
tos ou na imprudência, quando é ousado. 
Nos sistemas parlamentaristas, nos quais 
a composição do gabinete corresponde, 
quase geometricamente, aos partidos da 
coalizão majoritária, as divergências são 
inevitáveis e fazem parte da rotina, além 
de ganhar na moderação.

Por mais inclinados que eles estejam, 
para a direita ou para a esquerda, os de-
sencontros forçam o equilíbrio, na busca 
do centro. Muitas vezes – é o que ocor-
re hoje na Alemanha – os dois partidos 
majoritários se reúnem em grandes coa-
lizões. Quando isso se dá, o governo per-
de a velocidade, mas assegura a estabili-
dade política e, com ela, o desempenho 
da economia.

Nos sistemas mistos, em que se acomo-
dam os modelos presidencialistas e parla-
mentaristas (como na França e em Portu-
gal), nos quais o chefe de Estado conserva 
alguns dos poderes do presidencialismo 
puro, podem surgir divergências entre o 
presidente e o primeiro-ministro, os dois 
entes de soberania, como se diz em Lisboa. 
A convivência entre as duas personalida-
des cimeiras do Estado tem o nome de 
coabitação, sugerido pela situação em que 
marido e mulher não se dão, mas conti-
nuam vivendo sob o mesmo teto, a fim de 
cuidar da família.

Não é fácil o entendimento, mas, exa-
tamente por isso, cuidam, tanto o che-
fe de governo quanto o chefe de Estado, 
de seguir religiosamente os dispositivos 
constitucionais que lhes fixam os limites. 
E, se a convivência se torna impossível, 
prevalece a chefia do Estado, com a dis-
solução do Parlamento, a nomeação de 
um gabinete de intervalo e a convocação 
de novas eleições.

O presidente Lula não tem como cons-
truir um ministério homogêneo. O PT 
não dispõe de maioria absoluta no Con-
gresso nem na opinião pública. Não lhe foi 
possível antes nem lhe será possível ago-

ra. Em tese, o presidente poderia nomear 
o ministério apenas com especialistas ou 
com personalidades conhecidas por sua 
idoneidade moral. Nada, na Constituição, 
o obriga a buscar auxiliares nas bancadas 
do Congresso. Mas, dentro da má tradi-
ção do presidencialismo brasileiro, cerce-
ado pelo vício de origem, os ministros são 
impostos pelas bancadas legislativas, ao 
contrário dos Estados Unidos, onde de-
putados e senadores estão proibidos de 
exercer cargos executivos.

Não lhe coube inventar o sistema, que 
compromete a natureza moral e política 
da República. Ele existe desde a queda da 
monarquia, porque o novo regime não 
ousou romper de todo com o parlamen-
tarismo do Império. A República nasceu 
sistema presidencialista hemiplégico. A 
fim de manter a estabilidade da adminis-
tração – o que poucas vezes ocorreu –, os 
presidentes negociam a divisão do poder 
com as oligarquias nacionais, represen-
tadas no Congresso.

Lula aprendeu, com a dura realidade 
do governo, que o presidente da Repú-
blica é um executivo das forças políticas 
nacionais, e não seu reitor. Seria muito 
melhor que ele negociasse com o Parla-
mento como poder, e não com os parti-
dos e suas bancadas. Haveria, nesse caso, 
a coabitação natural entre poderes repu-
blicanos, e não a situação de hoje, na qual 
o número de votos parlamentares é rela-
cionado aos orçamentos dos ministérios 
reivindicados. Sendo assim, a nomeação 
de ministros de ilibada conduta e reco-
nhecida competência profissional, sem 
o aval partidário (como no caso do mé-
dico Temporão), só vem sendo possível 
graças à tenaz habilidade negociadora do 
trabalhador que chegou ao Planalto. 

Por Mauro santayanaPonto de Vista

Mauro santayana é jornalista, 
colunista do Jornal do Brasil

Como escolher um ministério

O presidente Lula não 
tem como construir um 
ministério homogêneo. O 
PT não dispõe de maioria 
absoluta no Congresso 
nem na opinião pública. 
Não lhe foi possível antes 
nem lhe será possível agora
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Walfrido Mares Guia (PTB) e 
Marta suplicy (PT), dois dos novos 
ministros do governo Lula
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Por Paulo Donizetti (paulo@revistadobrasil.net)Resumo
Guerra no rush

Alguns manifestantes contra 
a visita do presidente norte-
americano George W. Bush, 
em pleno Dia Internacional 
da Mulher, podiam não 
saber por que batiam. “Nem 
sei o que estou fazendo aqui. 
Minhas amigas passaram 
em casa e vim junto. Estou 
achando da hora”, dizia a 
estudante Vanessa de Morais, 
20 anos. Mas Bush devia 
saber por que apanhava. 
“Não podia ficar quieto. Fico 
feliz em ver os jovens dizendo 
que ele não é bem-vindo”, 
afirmava o palhaço Fábio 
dos Santos. Do carro de som, 
a representante da Marcha 
Mundial das Mulheres 
bradava: “O imperialismo 
é tio do machismo. Fora, 
Bush!” Uma missionária 
presbiteriana, do interior de 
Nova York, observava, num 
português arrastado: “Não 
gosto do senhor Bush, ele 
só veio atrapalhar o trânsito. 
O estudante Luiz Vieira de 
Souza, 22 anos, mostrava 
a perna ferida: “A PM pôs 
em risco a integridade das 
pessoas”. 

Luiz: 
bala de 

borracha

O mês foi animado. Nos dias que se seguiram para fe-
char o primeiro verão do segundo mandato, Lula iria 
chamar usineiros de heróis. Receberia o senador Collor 
de Mello, na data em que cancelou a ida a um ato da 
Secretaria da Igualdade Racial – 21 de março, Dia In-
ternacional de Luta pela Eliminação da Discriminação 
Racial. Para fechar a tormenta, às vésperas do 31 de 
março e enquanto explodia nova crise aérea, o presiden-
te estaria nos EUA para reafirmar “compromissos de 
cooperação bilateral, baseada em valores compartilha-
dos nos planos da democracia, dos direitos humanos, 
da diversidade cultural, da liberalização do comércio, 
da proteção do meio ambiente, da defesa da paz e da 
segurança internacionais e da promoção do desenvol-
vimento com justiça social”, como dizia a nota oficial 
divulgada junto com ele, Bush, aquele do rush.

Águas de março

Conduzindo Mr. silva: Bush passeia 
com Lula em Camp David
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Em meio às esquisitices da agenda, Lula colheu 
acertos. Um deles, o veto à Emenda 3, que impe-
diria a fiscalização de autuar empresa que con-
trata pessoa jurídica com quem mantém relação 
patrão–empregado. Outro, a determinação de 
que em vez de confronto, em resposta ao motim 
dos controladores de vôo militares, fosse aber-
to processo efetivo de negociação. No primeiro 
caso, o governo constrói projeto alternativo para 
evitar que o veto à Emenda 3 vá a voto, gerando 
desgastes na recém-costurada base “aliada”. No 
caso aéreo, ainda que a decisão tenha suscitado 
crise com o comando militar, não havia alterna-
tiva. Por linhas tortas, foram dados passos de-
finitivos para, enfim, mexer com a estrutura do 
monitoramento do tráfego aéreo.

Acertos a calhar
Além de torcer para que a negociação da 
crise aérea comece a trazer resultados rá-
pidos, o governo terá de ser criativo para 
aparar arestas com um setor vital tanto no 
trato da segurança pública como em opera-
ções de combate a fraudes, corrupção, cri-
mes ambientais e trabalho escravo: a Polí-
cia Federal, que deve acirrar a pressão por 
pendências salariais. Os agentes teriam re-
cebido até agora metade dos 60% prometi-
dos há um ano pelo então ministro da Justi-
ça, Márcio Thomaz Bastos. Desatar os nós 
da Emenda 3, da crise aérea, da PF e ain-
da das manifestações do “Abril Vermelho”, 
anunciadas pelos movimentos sociais, es-
tão no amargo cardápio do mês.

desafios de abril

Crise aérea: enfim 
ações concretas A
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O Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente de São Paulo e a Fundação 
Projeto Travessia, que realiza trabalho com me-
ninos e meninas em situação de risco nas ruas 
da capital, estão trabalhando com mais uma fer-
ramenta com a finalidade de popularizar o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente. Os gibis 
do personagem Descolado, do cartunista Ed-
son Pelicer, discutem de maneira didática e are-
jada direitos e cidadania. Quem quiser conhecer 
o trabalho, fazer pedidos e sugestões pode conta-
tar ecaemquadrinhos@travessia.org.br.

ECA em quadrinhos

O Greenpeace estacio-
nou um “calhambeque 
nuclear” em frente ao 
Palácio do Planalto, no 
último dia 27 de mar-
ço, para protestar con-
tra a possível retomada, 
pelo governo, da cons-
trução da usina nuclear 
de Angra 3. “É possível 
imaginar alguém em sã consciência oferecendo uma fortuna por ele (o 
carro velho, inseguro, poluente e desnecessário)? Pois o governo bra-
sileiro pode gastar bilhões de reais em algo muito parecido”, diz o site 
da ONG. No mesmo dia, Patrick Moore, um dos fundadores do Green-
peace, afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo que “a resistência dos 
ambientalistas à energia nuclear é motivada por uma mentalidade típica 
da Guerra Fria” e que, se o mundo quer reduzir o consumo de combus-
tíveis fósseis, precisa de “um programa agressivo de energias renováveis 
combinado à energia nuclear”.

Greenpeace X Greenpeace
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Do vereador Agnaldo Timóteo (PFL), em discurso recente na Câmara 
Municipal de São Paulo, sobre a prioridade declarada por Marta Suplicy 
de combater o turismo sexual: “Pelo amor de Deus, vai prender um tu-
rista que levou pro motel uma menina de 16 anos? As meninas com um 
popozão e os peitos desse tamanho, rodando bolsinha na rua, aí o turis-
ta passa a ripa. Tenha piedade!” No dia seguinte, ele tentou consertar: 
“Houve uma repercussão desnecessária. Não defendi, nem defenderei, 
o turismo sexual. O que acho absurdo é prender um homem por ter ido 
para a cama com uma menina de 16 anos que estava rodando bolsinha 
em qualquer lugar”. Ah, bom.

A causa de timóteo

A equipe da Carta Maior vai manter o portal, apesar de a forte crise fi-
nanceira tê-lo posto na iminência de parar – risco este, aliás, que paira 
sobre toda a imprensa alternativa do país. Os profissionais que tocam a 
agência decidiram resistir no projeto, no qual apostam também como 
cidadãos desde 2001. O grande volume de manifestações de apoio nas 
últimas semanas reacendeu perspectivas de patrocínio e publicidade. A 
página tem centenas de milhares de visitas/mês. Para o editor-chefe, Flá-
vio Aguiar, o pedido de cadastro – pelo site www.cartamaior.com.br – é 
uma boa forma de os leitores fortalecerem a audiência e a atratividade. 
“Também o poder público, se estiver efetivamente preocupado com a 
democratização do acesso à informação, precisa estipular critérios justos 
de distribuição de verbas publicitárias que viabilizem os veículos alter-
nativos e populares, sem os quais não há democracia”, diz Aguiar.

Carta Maior continua no arEquipe: resistência
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Por Leandro siqueira

Depois de George W. Bush, o Brasil prepara-se 
para receber outro líder mundial. Na pauta 
não estarão assuntos econômicos ou políti-
cos. O papa Bento XVI vem ao Brasil, de 9 
a 14 de maio, para tratar (do negócio) da fé 

dos latino-americanos. De reuniões com jovens a grandes 
eventos de massa, como a canonização do primeiro santo 
nascido no país, frei Galvão, a agenda inclui a abertura da 
5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e 
do Caribe. Em Aparecida, no interior paulista, o encontro 
reunirá bispos de toda a América do Sul e do Caribe, do 
Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam).

o Brasil prepara-se para a visita do 
papa, que quer uma Igreja Católica 
latino-americana mais alinhada 
com o vaticano do que com os 
movimentos sociais

A fé que move Roma

CAPA
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 Bento XVI é o segundo papa a pisar 
em solo brasileiro. Antes dele, apenas 
João Paulo II esteve, por quatro vezes, no 
país. Esta será a sexta viagem apostólica 
do papa, desde que assumiu o Vaticano, 
em 2005. O Brasil é o primeiro a ser visi-
tado nas Américas.

Na América Latina está quase metade 
do 1,1 bilhão de católicos do mundo. Na 
geopolítica da fé cristã, o Brasil é um país 
estratégico: 125 milhões de brasileiros se 
declaram católicos, 74% da população, 
o que faz do país a maior nação católica 
do mundo. O catolicismo, que já foi uma 
unanimidade nacional, perde fiéis desde 
os anos 90 e assiste assombrado ao cres-
cimento das igrejas evangélicas. A visita 
de um papa é sempre um evento vultoso, 
reúne milhões e pode ajudar a recuperar 
fiéis. Para o teólogo e professor da Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo 
Fernando Altemeyer Júnior, essa reação 
não é automática, mas pode influenciar 
sobretudo aqueles que estão em dúvida. 
“Alguém que só foi visitar a outra igre-
ja, viu que a bispa está presa nos Esta-
dos Unidos, pensa: ‘Vou voltar pra mi-
nha igreja e rezar o terço com o papa em 
Aparecida’”, acredita.

Expoente da Teologia da Libertação, o 
teólogo Leonardo Boff reforça que o papa 
vem garantir a hegemonia católica no 
Brasil e na América Latina, mostrando a 
imagem de uma Igreja “coesa” e “firme na 
doutrina” ditada por Roma. Os últimos 
documentos publicados por Bento XVI 
demonstram como o Vaticano persegue 
os que se desviam de sua doutrina. Na 
exortação apostólica Sacramentum Cari-
tatis, divulgada em março, o papa conde-
na o divórcio e o segundo casamento, a 
união gay, o aborto e recomenda a volta 
do latim às missas. Também no mês pas-
sado, a Santa Sé voltou a notificar um teó-
logo da libertação por não seguir à risca a 
doutrina católica. O padre salvadorenho 
Jon Sobrino foi advertido por “diminuir 
o valor (...) da divindade de Jesus Cristo” 
ao ressaltar seu caráter histórico.

A punição não foi tão rigorosa quanto 
a recebida por Leonardo Boff, em 1985 – 
condenado a um silêncio obsequioso pela 
Sagrada Congregação para a Doutrina da 
Fé, então presidida pelo cardeal Joseph 
Ratzinger, o atual papa –, mas demonstra 
que a Teologia da Libertação ainda in-
comoda a Santa Sé. Boff afirma que essa 

fo
to

S:
 M

A
u

RI
C

Io
 M

o
RA

IS

RENoVAção DA fé
Dona Maria e 

suas colegas do 
movimento Caminho 

Neocatecumenal estão 
felizes com a vinda de 
Bento XVI: “A palavra 

do papa vai trazer 
esperança”, acredita. 

Ela vai acolher em sua 
casa peregrinos que 

virão de Brasília
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estratégia de Bento XVI para segurar os 
fiéis é um “fenomenal equívoco” por não 
permitir que os católicos sintam a Igreja 
como seu lar espiritual e, dessa forma, in-
centivar que procurem outros nichos re-
ligiosos. “Jesus jamais faria o que esses se-
tores fossilizados da Igreja estão fazendo 
com sua herança libertária”, assevera.

Igreja rebelde
Vaticanistas apontam um claro sig-

nificado político na punição a Sobrino, 
principalmente por ter sido anunciada 
dois meses antes da visita do papa ao 
Brasil. Foi o próprio Bento XVI quem 
decidiu que a 5ª Conferência do Celam 
seria em Aparecida, depois de grande 
incerteza se o encontro voltaria a se re-
alizar e onde.

Esse evento sucederá uma série de 
grandes conferências que marcaram a 
jornada da Igreja no continente e a dis-
tanciaram da teologia de Roma. Sobretu-
do Medellín (Colômbia, 1968) e Puebla 
(México, 1979) foram responsáveis pelo 
rosto da Igreja na América Latina, mar-
cado pelo compromisso com “esse mun-
do de baixo”, como explica o bispo eméri-

‘Não tem santo que não seja dos pobres’

to de Goiás e ex-presidente da Comissão 
Pastoral da Terra, dom Tomás Balduino: 
“Após Medellín, o pobre tomou um lugar 
de sujeito histórico, o que deu uma iden-
tidade própria para a Igreja na Améri-
ca Latina. O mundo daqui é diferente do 
mundo europeu”. Nos anos 70 e 80, as 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), 
com sua filosofia de opção preferencial 
pelos pobres e ação política, alastraram-
se por toda a América Latina, questio-
nando sobretudo as ditaduras instaladas 
na região. 

Grande expectativa aguarda a 5ª Con-
ferência. Especula-se que Bento XVI ten-
tará enquadrar a rebelde Igreja Católica 
na América Latina ao modo de Roma, 
voltada mais para questões espirituais 
que para temas sociais. “O papa deverá 
insistir na tecla da evangelização intra-
igreja, da formação do cristão. Mais na 
linha da piedade, que é do gosto dos mo-
vimentos como o carismático”, prognos-
tica dom Tomás. 

Para o bispo, não há necessidade de 
uma intervenção para que aqui se siga 
a linha do Vaticano, uma vez que mu-
danças no episcopado, ao longo dos dois 

o papa canonizará no dia 11 de 
maio o primeiro santo nascido 
no Brasil, em celebração que 
deve reunir milhões de fiéis no 
Campo de Marte, em São Paulo. 
A responsável pelo processo 
que tornou santo o paulista frei 
Antônio de Sant’Ana Galvão 
(1739-1822) foi a religiosa Célia 
Cadorim, que tem em seu 
currículo a elevação de madre 
Paulina, declarada santa em 
2002.

Frei Galvão vai ser patrono 
do quê?
ele é conhecido como 
patrono das parturientes e 
dos problemas de rins. Por 
isso ele começou a fazer as 
pílulas. diante de um caso de 
dor nos rins de um rapaz, ele 
parou, rezou e escreveu num 
papel uma frase do breviário 
dos padres. depois enrolou 
como se fosse uma pílula e o 
rapaz tomou. dali a pouco, ele 
expeliu as pedras. também há 
a história de uma mulher que 

não conseguia dar à luz. ele 
fez a mesma coisa e nasceu a 
criança. não se sabe quando 
ele começou a fazer as pílulas, 
mas acho que foi entre 1785 
e 1788. desde aquela época 
as pílulas de frei Galvão são 
procuradas.
 
Os processos de canonização 

são muito caros?
Para a beatificação de frei 
Galvão, a gente gastou em 
torno de 95 mil dólares. Agora, 
para a canonização, vamos 
chegar a algo em torno de 50 
mil euros. Quem pagou tudo 
foi o Mosteiro da Luz, mas 
tivemos uma ajuda muito boa 
de um grupo de Guaratinguetá. 

eu sempre trabalhei de 
graça, liberada pela minha 
congregação.

A Igreja no Brasil tem história 
de compromisso com as lutas 
sociais. Quando vamos ter um 
santo que cuide dessa área?
não tem santo que não 
seja dos pobres, que não 
se preocupasse com os 
doentes, com o excluído, com 
o marginalizado. não dá para 
amar a deus se tu não amas 
os irmãos. Por exemplo, o 
próprio frei Galvão, que é o 
protetor das parturientes, dos 
que sofrem de problemas nos 
rins, da construção civil.

A senhora está empolgada 
com a visita do papa?
estou muito contente. A 
gente dizia que foi um 
milagre o papa aceitar fazer 
a canonização no Brasil. eles 
não fazem fora do vaticano. 
em Roma seria no dia 13 de 
junho, já estava marcado.

Irmã Célia: 
dedicada à 

canonização
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Leonardo Boff: “Jesus jamais faria o que 
esses setores fossilizados da Igreja estão 
fazendo com sua herança libertária”
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últimos pontificados, o tornaram mais 
conservador. “Não temos mais um dom 
Paulo (Arns), um dom Hélder (Câmara)”, 
lamenta.

A sucessão na Arquidiocese de São 
Paulo, para a qual foi nomeado o atual 
secretário-geral da CNBB, dom Odilo 
Scherer, alinhado a Roma, é um exem-
plo. O novo arcebispo substituiu o car-
deal dom Cláudio Hummes, que deixou o 
governo da Igreja em São Paulo para ficar 
mais próximo ao papa, na Congregação 
para o Clero, no Vaticano.

Perto e longe
A nomeação de dom Odilo ocorreu 

entre os eventos de preparação da Igreja 
para receber o papa. O Mosteiro de São 
Bento, no centro de São Paulo, onde ficará 
hospedado, foi reformado, assim como o 
Santuário Nacional de Aparecida. Palcos 
especiais serão construídos para as ce-
lebrações, vestimentas foram encomen-
dadas. Mas não é só em relação à infra-
estrutura que o país se prepara para a 
chegada de Bento XVI. Os fiéis também 
se organizam.

Dona Maria Aparecida Aquino, de 73 

IGREjA DoS PobRES Genival e sebastiana, ligados às CEBs: “Temos de aprender a olhar 
para o outro, pensar no excluído, no sem-terra, no favelado. É assim que Deus gosta”
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INfIDELIDADE PERDoADA Para o teólogo Fernando Altemeyer, a visita do papa pode 
trazer de volta ao catolicismo quem se desencantou com experiências em outras igrejas
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anos, está ansiosa. Depois de ter visto João 
Paulo II durante visita ao Rio de Janeiro, 
agora quer chegar bem perto de Bento 
XVI, “quem sabe até tocar no papa”. Ela 
acredita que a presença de Bento XVI vai 
renovar a fé do povo. “A palavra do papa 
vai trazer esperança”, afirma. Dona Maria 

é muito atuante na Igreja e no movimen-
to Caminho Neocatecumenal, surgido na 
Espanha na década de 60 e reconhecido 
como apostolado da Igreja em 1990. Ela é 
catequista, visita doentes e freqüenta gru-
pos de oração. Há 20 anos participa da 
comunidade Santa Bernadete, no Parque 
São Lucas, em São Paulo, que se prepa-
ra para acolher peregrinos que virão de 
Brasília. Dona Maria vai abrigar em sua 
casa um casal de peregrinos.

Nem todas as comunidades católicas 
estão em efervescência. O casal Sebas-
tiana e Genival de Farias não vai a ne-
nhum evento e nem pensa em enfren-
tar a multidão para ver o papa de longe. 
“Se der, vejo pela televisão”, diz Sebas-
tiana. Casados há 35 anos, chegaram a 
São Paulo na década de 70 e logo desco-
briram uma Igreja diferente da que fre-
qüentavam em Pernambuco. Conhece-
ram as CEBs, que misturavam religião 
com política. Por meio delas o casal se 
envolveu em diversas lutas por melho-
rias no bairro onde mora, Jardim Ricar-
do, na zona leste – por luz elétrica, água, 
posto de saúde, sempre com o apoio da 
Igreja. “Temos de aprender a olhar para 
o outro, pensar no excluído, no sem-ter-
ra, no favelado. É assim que Deus gosta”, 
explica Genival.

Se pudesse dizer algo a Bento XVI, Se-
bastiana pediria a ele que “visse com ter-
nura o Jesus libertador que está nos evan-
gelhos” e apoiasse mais os movimentos 
que lutam pelas causas do povo. 
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O catolicismo continua sen-
do a religião majoritária no 
Brasil. O número de brasi-
leiros que se declaram cató-
licos gira em torno de 125 

milhões, três quartos da população bra-
sileira. Em termos relativos, o declínio é 
moderado e constante se comparado aos 
censos anteriores, de 1940 (95,2%), 1950 
(93,7%) e 1960 (93,1%). A partir dos anos 
80, a porcentagem de católicos foi decli-
nando cada vez mais: 89,2% em 1980, 
83,3% em 1991 e 73,8% em 2000. Algu-
mas projeções indicam que pode chegar a 
65% no próximo censo do IBGE.

O crescimento do catolicismo no Bra-
sil ocorre de forma mais lenta que o rit-
mo de ampliação da população do país. 
O catolicismo apresenta uma taxa média 
de crescimento anual em torno de 1,3%, 
enquanto a taxa da população total che-
ga a 2%. O censo de 2000 revelou ainda 
o significativo crescimento do número 
de declarantes evangélicos (15,4%) e dos 
“sem religião” (7,3%).

Causa inquietação nas instâncias 
eclesiásticas o fato de o catolicismo fir-
mar-se como o “doador universal” de fi-
éis às fileiras do pentecostalismo e dos 
sem-religião; bem como a situação cres-
cente daqueles que mantêm sua crença 
desvinculada de qualquer instância re-
ligiosa tradicional: daqueles que crêem 
sem pertencer. 

O atual revigoramento religioso no 
Brasil se dá em detrimento do catolicis-
mo. Na avaliação dos antropólogos Ro-
naldo de Almeida e Paula Montero, “o 
catolicismo tornou-se o principal celei-
ro no qual outros credos arregimentam 
adeptos”. Daí a efetiva preocupação de 
segmentos do catolicismo oficial, que se 

lançam com vigor em projetos de reca-
tolicização da sociedade. Vale registrar 
as campanhas de evangelização promo-
vidas pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil nos últimos anos e, em 
particular, o projeto nacional de evan-
gelização “Queremos ver Jesus”. A Con-
ferência Geral do Episcopado Latino-
Americano e do Caribe, que ocorrerá em 
maio, visa enfatizar uma “ação missioná-
ria mais incisiva, organizada e constante”, 
no sentido da reconquista do “substrato 
católico” latino-americano.

Em sintonia com essa preocupação de 

“readesão” ao catolicismo, atuam novos 
movimentos eclesiais, como a Renova-
ção Carismática Católica (RCC). São mo-
vimentos que agem numa linha distinta 
de outros núcleos eclesiais ativos nas dé-
cadas de 70 e 80, como as Comunidades 
Eclesiais de Base e as pastorais sociais. A 
RCC foca sua vida religiosa na “esfera da 
intimidade”, no incremento a grupos de 
oração centrados na emotividade. Mas 
também organiza e promove eventos li-
túrgicos em massa, apresentando um ca-
tolicismo mais sedutor e atraente para a 
população. É visível o crescimento do nú-
mero de católicos carismáticos no Brasil, 
ou das pessoas que estão envolvidas com 
atividades relacionadas ao movimento. 
Fala-se em 12,6% da população.

A estratégia evangelizadora carismá-
tica vem corroborada pelo crescimen-
to das comunidades de Aliança e Vida, 
como Canção Nova, Shalom e Toca de 
Assis, e também pela intensificação de 
sua proposta evangelizadora nos meios 
de comunicação de massa, sobretudo rá-
dio e TV. Trata-se da emergência de um 
“catolicismo midiático”, que traduz um 
novo estilo de atuação missionária. 

O catolicismo no Brasil revela com-
plexidade, diversidade e pluralidade. 
Mas verifica-se nas últimas décadas 
uma acentuada tendência de alinha-
mento da Igreja Católica com a dinâmi-
ca restauradora vigente na conjuntura 
eclesiástica mais ampla. A lógica da ação 
evangelizadora vem agora concentrada 
no anúncio explícito de Jesus Cristo e 
da Igreja. Não há lugar destacado, nesse 
contexto, para pastorais mais críticas ou 
para a experiência das CEBs, que enfati-
zam a centralidade do testemunho pro-
fético e transformador. 

Por Faustino TeixeiraOpinião

Faustino Teixeira é professor associado do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), consultor do Iser/Assessoria (RJ) e pesquisador do CNPq. Publicou, como organizador, 
Sociologia da Religião: Enfoques Teóricos (Vozes, 200�), Nas Teias da Delicadeza: Itinerários Místicos (Paulinas, 2006)

o catolicismo no Brasil
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Crescer, 
Por Paulo Donizetti de souza

Quando Marina Silva nasceu, há 49 anos, 
o Acre era território. Só virou estado 
em 1962, quando o presidente era João 
Goulart. Marina tinha 4 anos e, até a 
adolescência, viveu num seringal a 70 

quilômetros de Rio Branco, para onde se mudou com 
16. Foi empregada doméstica, alfabetizou-se, cursou 
supletivos, participou de movimentos sociais ao lado 
de Chico Mendes e formou-se, aos 26 anos, em Histó-
ria, pela Universidade Federal. Aos 30 anos, foi cam-
peã de votos para a Câmara dos Vereadores em Rio 
Branco. Dois anos depois, foi a deputada estadual 
mais votada. Em 1994, liderou a votação para se tor-
nar a mais jovem senadora do país, com 36 anos, re-
eleita em 2002. A essa altura, essa brasileira premiada 
pela ONU tem duas biografias publicadas – uma pela 
coleção Fé e Política, da Salesiana, outra pela Editora 
The Feminist Press, de Nova York. No dia 20 de mar-
ço, a ministra recebeu a Revista do Brasil em seu gabi-
nete no Ministério do Meio Ambiente (MMA), onde 
está desde 2003. Falou sobre os desafios do Brasil de 
crescer e se tornar marca de sustentabilidade. Quanto 
ao risco de questões ambientais se imporem a obras 
previstas no PAC, ou frustrarem seu ritmo, Marina 
não tergiversa: a frustração tem de ser também com 
a destruição.

A senhora era militante, sabe bem como é o 
combate de quem defende a floresta, o direi-
to ao trabalho. Agora, como encara aqueles 
desafios todos na posição de ministra?

É importante ter uma trajetória de envolvimento 
com uma causa e assumir uma função pública. Aliás, 
a função pública é uma forma de viabilizar aquilo em 
que acredito. O Estado não acolhia a idéia das reser-
vas extrativistas, do acesso aos recursos genéticos com 
ajuste na partilha de seus benefícios, da escola para 
o seringueiro, do crédito para comunidades tradicio-
nais. Diante de tanta falta de acolhimento, uma das 
saídas é procurar participação nessa estrutura.

A estrutura do ministério dá conta do que 
ele tem a desempenhar do ponto de vista de 
fiscalização e de formulação de políticas de 
curto, médio e longo prazo?

O MMA é jovem, existe há 13 anos e foi uma de-
manda da sociedade brasileira. A estrutura vai se 
montando concomitantemente ao estabelecimento 
da lei. Você cria a lei, tem de criar estrutura. O MMA 
tem muita interface com vários outros setores de go-
verno. Por exemplo, na parte de resíduos sólidos,  com 
o Ministério das Cidades; na parte de saneamento bá-
sico, com o da Saúde; na parte de comunidades, com 
o do Desenvolvimento Social e o do Desenvolvimento 
Agrário. Nos últimos quatro anos, tivemos um avanço 
significativo da estrutura, o que não significa que seja 
a ideal. Mas o quadro de pessoal até 2002, quando che-
gamos, era de 976 servidores, e hoje são 1.127. Mais de 
900 eram contratos temporários e de cooperação in-
ternacional. Fizemos um concurso emergencial, que 
internalizou 652 servidores, depois outro concurso, 
já permanente, para mais 150 servidores e agora es-
tamos chamando mais 82 servidores, também para a 
estrutura definitiva do ministério. No Ibama, saímos 
de cerca de 7 mil servidores para cerca de 8 mil, mes-
mo contando as aposentadorias. Houve aumentos, no 
caso do Ibama, de 105% a 150%. A situação nunca vai 
ser ideal, sou servidora pública e sei que é da natureza 
do movimento sindical sempre colocar suas deman-
das, mas tivemos melhorias significativas.

Parece que alguns nunca estão satisfeitos. 
Recentemente houve afastamentos por sus-
peita de corrupção, não é isso?

Aí não é questão de salário. É de caráter. Eu posso 
ganhar absolutamente nada, zero, e nem por isso se 
justifica qualquer envolvimento com atividade ilíci-
ta. Há pessoas que ganham menos ou igual e não fa-
zem isso. Mas a melhoria é significativa. É um proces-
so cumulativo. Temos hoje um trabalho que é muito 
potencializado pela parceria com a Polícia Federal, 
que criou 27 delegacias especializadas de combate a 
crimes ambientais. O plano de combate ao desmata-

Para Marina Silva, o desafio do Brasil é tornar-se marca mundial de 
produtos que promovem preservação ambiental e inclusão social

necessário como a vida

       O pior 
dos mundos 
é ficar 
fazendo 
guerra entre 
quem já fez 
mais danos e 
quem ainda 
não fez. Não 
teremos o 
direito de 
fazer o que 
foi feito por 
americanos 
e europeus. 
Queremos 
tecnologia, 
recursos e 
meios para 
que não 
destruamos 
nossas 
florestas 
como eles 
destruíram 
as deles
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mento é um exemplo desse trabalho integrado em que 
o Ibama tem o seu papel. Saímos de uma média de 
29 grandes operações por ano na Amazônia até 2002 
para 140 grandes operações por ano.

Não dá para envolver mais a Defesa, já que 
ambiente é questão de segurança nacional?

Temos um termo de cooperação com o Ministério 
da Defesa que acolhe trabalhos feitos pelo Exército, 
Marinha e Aeronáutica no apoio às nossas opera-
ções. Agora mesmo estamos fazendo uma operação 
de combate à pesca predatória da lagosta e quem dá 
suporte é a PF, junto com a Marinha, para as opera-
ções do Ibama. Em muitos casos o Exército nos dá 
apoio logístico. Em 2003, 1.500 homens estiveram na 
linha de fogo no grande incêndio em Roraima.

Como está a relação do Estado com as popu-
lações tradicionais?

Temos de ver esse caso como um processo cumula-
tivo de conquistas dessas populações – seringueiros, 
índios, quilombolas, quebradeiras de coco, caiçaras. 
Por decreto do presidente Lula, foi criada a Comissão 
Nacional dos Povos Tradicionais, cuja função é viabi-
lizar políticas da saúde, educação, inclusão produtiva, 
as mais diferentes frentes dentro das estruturas do go-
verno. Não dá para o Ministério da Justiça ter um mi-
nisteriozinho do meio ambiente para cuidar da questão 
indígena, não dá para o MMA ter seu ministeriozinho 
da educação, para cuidar das comunidades. O Ministé-
rio do Desenvolvimento Social teve de mudar a forma 
de lidar com comunidades que, mesmo em situação de 
penúria, não precisam de Bolsa Família, mas de apoio 
a projetos. As pessoas que exploram óleo da copaíba 
precisam de projeto para manejo da copaíba em bases 
sustentáveis, inserir o produto no mercado, fazer com 
que sua atividade seja vetor de preservação e de me-
lhoria das condições sociais. Isso tudo foi remodela-
do no Ministério do Desenvolvimento Social. Aqui no 
MMA, para você ter uma idéia, até 2002 o orçamento 
do Ibama para as populações tradicionais era de 800 
mil reais; para 2007 é de 9 milhões.

Há demanda forte por investimentos em in-
fra-estrutura para o país crescer. E por vezes 
projetos sofrem restrições ambientais. É boa 
a relação com a área de infra-estrutura?

Eu não posso dizer que é boa nem má. É institucio-
nal. O MMA cada vez mais tem se posicionado para 
evitarmos os erros históricos dos quais nem tínhamos 
consciência, no passado, que estavam afetando nega-
tivamente o meio ambiente. É exatamente esta a idéia 
da transversalidade, fazer com que outros setores in-
corporem o critério da sustentabilidade no planeja-
mento de suas ações. A tendência é haver uma redu-
ção de conflito ou uma redução da potência do dano 
ambiental, mas isso não significa eliminação.

O ministério participou da elaboração do Pla-
no de Aceleração do Crescimento (PAC)?

Do conjunto de medidas enviadas ao Congresso, 
apenas uma diz respeito ao MMA, a regulamentação 
do artigo 23 da Constituição de 1988, que sucessi-
vos governos vêm adiando, porque de fato é muito 
complexa (o artigo trata das competências da União, 
estados e municípios em relação a uma série de obri-
gações, incluindo as de proteção ambiental). Em 2003 
identificamos essa lacuna e começamos um processo 
de discussão envolvendo todos os setores da socie-
dade para pactuar como seria essa regulamentação. 
Trabalhamos com o Congresso, pois havia um pro-
jeto de lei do deputado Sarney Filho sobre essa re-
gulamentação. Conversamos com ele e mandamos 
a proposta de regulamentação, que agora integra o 
conjunto do PAC, mas já era um processo em cur-
so. Em relação a outros aspectos, fazemos o acom-
panhamento. As obras do PAC, como qualquer obra 
neste país, vão ter de obedecer aos aspectos estabe-
lecidos no sistema nacional.

Questões ambientais podem influenciar no 
ritmo do PAC, frustrar expectativas?

Depende da forma como você vê isso. A sociedade 
pode se sentir frustrada se uma obra significar a des-
truição de um rio. A frustração tem de ser também 
em relação à destruição. O PAC necessariamente terá 
de contemplar as duas coisas. Produzir energia para 
o país crescer, se desenvolver, gerar emprego é ne-
cessário, é fundamental. E proteger recursos natu-
rais, recursos hídricos, espécies da biodiversidade é 
necessário, é fundamental. A solução não pode ser 
uma via de mão única, só exigência pelo empreen-
dimento. A sociedade não aceita que se deva simpli-
ficar a legislação ambiental ou flexibilizar o processo 
de licenciamento.

A BR-16� (Cuiabá–santarém) não envolve faci-
litação de acessos a áreas intocadas?

Essa estrada já existe. Em um determinado perío-
do do ano, tem trafegabilidade. A estrada, em 2002, 
estava sendo licitada para um consórcio privado fa-
zer o asfaltamento. Os movimentos sociais de índios, 
comunidade acadêmica eram contra. Sugerimos aos 
ministérios da Integração e dos Transportes que se 
suspendesse o processo e se fizesse um planejamento 
socioambiental antes do asfaltamento. Foram cria-
dos até agora cerca de 15 milhões de hectares de Uni-
dades de Conservação. O planejamento prevê de-
marcação da terra dos índios, cerca de 10 milhões de 
hectares, zoneamento ecológico e econômico, com 
identificação de quais áreas devem ser preservadas e 
quais podem ser consolidadas para prática agrícola. 
Envolveu 22 ministérios, a sociedade civil e 20% da 
Amazônia, para que a estrada possa acontecer sem os 
malefícios históricos, sem promover devastação.

      Produzir 
energia para 
crescer, gerar 
emprego é 
necessário. 
E proteger 
recursos 
naturais é 
necessário. 
A solução não 
pode ser via 
de mão única, 
só exigência 
pela obra
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Não vai ser como a Belém–Brasília?
Isso. O planejamento é para que a estrada seja cons-

truída numa situação de governança ambiental, sem 
o que, como vinha acontecendo historicamente, o 
impacto vinha sendo avassalador. Quando o gover-
no anterior assinou o asfaltamento da BR com um 
consórcio privado, só o anúncio deslocou uma mas-
sa enorme de pessoas para a região, sobretudo atra-
vés da grilagem de terras, e isso levou a um aumento 
de 500% do desmatamento. Em 2005 houve redução 
de 91% do desmatamento na mesma região (da BR-
163). Antes as Unidades de Conservação eram cria-
das sempre em áreas remotas da Amazônia, onde não 
tinha conflito pela terra. Hoje elas estão na frente da 
expansão predatória. 

 
Megausinas como santo Antônio e Jirau (Ma-
deira) e Belo Monte (Xingu) não andaram por 
causa do impacto ambiental.

São processos diferentes. Belo Monte é delicado 
do ponto de vista ambiental, social, político, tudo 
o que você puder imaginar de tensionamento tem. 
Está em suspenso. Madeira está em processo de li-
cenciamento. Também é um empreendimento com-
plexo. Houve mudanças de solução tecnológica – fa-
zer com uma tecnologia de fio d’água, que não requer 
um grande barramento, levou à diminuição da área 
alagada em oito vezes em relação ao projeto origi-
nal, que previa ainda três empreendimentos,  ficaram 
dois. O projeto anterior previa eclusas, para pereni-
zação do rio. Para não facilitar acesso a uma área al-
tamente preservada, a opção foi não fazer eclusas. 

O Estado consegue conciliar os interesses dos 
negócios agrícolas com os do cerrado?

Eu nem gosto do termo “conciliar”. É: como fa-
zer com que as atividades econômicas viabilizem a 
conservação, e como fazer com que a prática da con-
servação viabilize também o desenvolvimento eco-
nômico. Criamos um espaço no MMA para o desen-
volvimento de políticas voltadas para o cerrado, que 
antes não se tinha. Hoje já temos o plano de políti-
cas para o cerrado, o programa de conservação e foi 
aprovada a emenda que torna o cerrado patrimônio 
nacional, como a Amazônia. Há questionamentos 
em relação ao resultado, que alguns classificam de 
otimista, mas ainda há cerca de 61% de área preser-
vada. É em cima desse espaço que a gente tem de fa-
zer nossa política de preservação, e nas áreas conver-
tidas há a proposta da Embrapa de que se faça uma 
espécie de integração lavoura e pecuária para que 
não se expanda mais sobre áreas florestais.

Como fica o Brasil nesse cenário de pânico 
em relação ao aquecimento global, o futuro? 

O Brasil tem uma tripla participação nesse pro-
cesso. Nenhum país do mundo possui a base ener-

gética que o Brasil tem: 45% da matriz energética é 
limpa e 81% da matriz elétrica, renovável. O Brasil 
conta com essas credenciais para ter inserção polí-
tica e fazer um constrangimento ético para que os 
países que dispõem de mais recursos, tecnologia e 
poluíram e poluem mais do que nós façam sua parte. 
Outra coisa: o Brasil pode promover a disseminação 
de tecnologia sobre todos os biocombustíveis para as 
várias regiões do mundo. Não queremos que nossas 
soluções tecnológicas sejam vistas apenas pelo viés 
econômico. É também. Mas o que deve nos mover é 
a busca para que os biocombustíveis possam se tor-
nar alternativa ambiental, social e econômica viável 
na África, em alguns países da Ásia, da América do 
Sul, no Caribe.

E aqui dentro?
Uma terceira frente é seu trabalho interno. O Bra-

sil tem um plano nacional de combate ao desmata-
mento, que é um dos maiores vetores de emissão. 
Nos últimos anos conseguimos uma redução de mais 
de 50%, que evitou lançar na atmosfera cerca de 430 
milhões de toneladas de CO2. O uso do etanol e dos 
biocombustíveis promove uma redução de cerca de 
25 milhões de toneladas de CO2 por ano. O pior dos 
mundos é ficar fazendo guerra entre os países de-
senvolvidos e em desenvolvimento, de quem já fez 
mais danos e quem ainda não fez. Nós não teremos 
o direito de fazer o que foi feito por americanos e 
europeus ao longo dos séculos. Queremos tecnolo-
gia, recursos e meios para que não destruamos nos-
sas florestas como eles destruíram as deles. Produ-
zir etanol tem de ser sinônimo de conservação de 
nascentes, de mata auxiliar, de geração de emprego 
digno e correto.

De qualidade de vida para os cortadores de 
cana...

E de qualidade de vida para os cortadores de cana. 
Tem de ser sinônimo de tudo isso até para que não 
soframos barreiras não-tarifárias. Muitos advogam 
isso por uma visão de mundo, uma visão civilizatória. 
Mas os que não se mobilizam pelo coração terão de 
se mobilizar pela razão. É uma grande oportunidade. 
Os países ricos têm as suas marcas – Nike, Nokia, Mi-
crosoft, Toshiba... São produzidas em qualquer parte 
do mundo, mas são eles que ganham com essas mar-
cas. O que está posto hoje para a humanidade pode 
nos fazer ter a marca que todos vão querer: os bio-
combustíveis do Brasil. Por quê? Porque promovem 
preservação ambiental e inclusão social. As pessoas 
têm de querer comprar a madeira do Brasil porque 
ela é feita em bases sustentáveis, protege a biodiver-
sidade e as florestas. Têm de buscar os nossos pro-
dutos agrícolas porque eles foram feitos sem precisar 
destruir florestas e nascentes. Este é o nosso desafio: 
a marca da sustentabilidade ambiental. 

      Corrupção 
de fiscais não 
é questão de 
salário. É de 
caráter. 
Pode-se 
ganhar nada, 
zero, e nem 
por isso 
se justifica 
atividade 
ilícita. Há 
pessoas 
que ganham 
menos e não 
fazem isso
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Por spensy Pimentel

No último dia 27 de março 
a Câmara dos Deputados 
aprovou a Medida Provi-
sória 350, enviada pelo go-
verno ao Congresso para 

alterar regras do Programa de Arrenda-
mento Residencial (PAR). A versão final 
do projeto incluiu uma emenda que mo-
difica o alerta nas embalagens de leite so-
bre os riscos de servi-lo a crianças com 
menos de 1 ano no lugar do aleitamen-
to materno. A explicação dos que apoia-
ram a inclusão é que produtores de leite se 
sentiam ofendidos porque o antigo aviso 
tinha texto semelhante ao que se vê em 
garrafas de bebidas alcoólicas: “O Minis-
tério da Saúde adverte”. 

O episódio pode parecer pitoresco, 
mas não é sempre que o mingau legis-
lativo oferecido pelo Congresso à so-
ciedade cai tão bem. No último dia 13 
de fevereiro, apenas uma semana após 
o início da nova legislatura, a Câmara 
aprovou, por 304 votos a 146, o que, 
na avaliação de diversos sindicalistas, 
especialistas e autoridades da área do 
trabalho, constituía um forte golpe na 
legislação trabalhista brasileira: a cha-
mada “Emenda 3”, que altera regras 
aplicadas à fiscalização nas empresas. 
A surpresa chegou escondida em meio 
ao projeto que criava a Super Receita, 
unificação da Receita Federal com a Re-
ceita Previdenciária.

A Emenda 3 foi vetada pelo presiden-
te Luís Inácio Lula da Silva no dia 16 de 
março. O governo já enviou um proje-

o caso da emenda 3: 
entenda como o país 
quase teve uma reforma 
trabalhista neste início de 
ano, e os trabalhadores 
foram informados disso 
no telejornal da noite

Pior que o so
TRABALHO

to de lei para substituí-la. Mesmo assim, 
setores do Congresso ainda alimentam a 
intenção de derrubar o veto presidencial 
no plenário, o que poderia abrir nova dis-
puta jurídica, desta vez no Supremo Tri-
bunal Federal.

Mas o que envolve a medida a ponto de 
causar tamanha disputa? “É uma espécie 
de reforma trabalhista, mas feita de forma 
sorrateira”, responde a presidente interi-
na da Central Única dos Trabalhadores, 
Carmen Helena Foro. “O engajamento de 
todos os setores conservadores mostrou 
que ela é algo muito maior do que se ima-

ginava inicialmente”, completa o deputa-
do Tarcísio Zimmermann (PT-RS).

De autoria do ex-senador Ney Suassu-
na (PMDB-PB), a Emenda 3 foi agregada 
ao projeto de lei que criou a Super Recei-
ta. Parece simples. Pede apenas a inclu-
são do seguinte parágrafo: “No exercício 
das atribuições da autoridade fiscal de 
que trata esta lei, a desconsideração da 
pessoa, ato ou negócio jurídico que im-
plique reconhecimento de relação de tra-
balho, com ou sem vínculo empregatício, 
deverá sempre ser precedida de decisão 
judicial”. 

neto
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Pior que o so

Em bom português: se um fiscal en-
contrar uma situação numa empresa em 
que reconheça uma relação de trabalho 
irregular, não pode autuá-la imediata-
mente: tem de esperar uma decisão da 
Justiça do Trabalho – ou seja, meses, ou 
até anos de discussão nos tribunais. “Se-
ria um ‘liberou geral’ para os empresá-
rios mal-intencionados”, resume a diri-
gente da CUT. 

Perigos à vista
A medida poderia afetar trabalhado-

res das áreas mais variadas. Nas cidades, 
estimularia a situação precária já vivida 
pelos que são obrigados a receber como 
falsas cooperativas ou como pessoas ju-
rídicas, individualmente – aqueles que 
tiveram de trocar a carteira de trabalho 
pela nota fiscal, mesmo mantendo a re-
lação patrão–empregado. No campo, te-
mem especialistas, poderia facilitar a 
vida de quem emprega trabalho escravo 
ou degradante. 

Suassuna diz que procurou dialogar 
com diversos setores empresariais para 
redigir a emenda. Mas a grande quanti-
dade de reportagens destacando aspectos 
teoricamente favoráveis da 
Emenda 3, especialmente 
na maior empresa de co-
municação do país, levou 
parlamentares e sindicalis-
tas desconfiados a apelidá-
la de “Emenda Globo”. 

A rede de TV admite 
que tem se esforçado em 
noticiar o caso, mas nega 
ter lado. “A Globo tem es-
timulado o debate a respei-
to desse tema, mas entende 
que não deve se manifestar 
antes de uma decisão final 
sobre o assunto”, comuni-
cou a empresa, por meio de 
nota, à Revista do Brasil.

“Naturalmente, os ór-
gãos de imprensa estão 
defendendo seus interesses”, diz o de-
putado José Eduardo Cardozo (PT-SP). 
“Todas as TVs e todos os jornais têm 
o mesmo problema: jornalistas, atores, 
vários profissionais contratados como 
pessoas jurídicas”, explica Suassuna, que 
assume ter dialogado com o setor, in-
cluindo a Globo, para redigir a emenda. 
As empresas, sob permanente risco de 
ser autuadas por fiscais, querem mudar 
a lei, em vez de se adequar a ela.

Cardozo reconhece que existe interes-
se dos empresários no tema e um pro-
blema real a ser enfrentado: hoje, há re-
clamações sobre excessos de fiscais, que 
se aproveitam das irregularidades encon-
tradas para achacar empresas. “Mas, da 
forma como estava, a lei viraria sinônimo 
de impunidade. Espero que, com debate, 
encontremos a fórmula mais justa.”

A disputa promete ser dura. O depu-
tado Milton Monti (PR-SP) foi entre-
vistado pela RdB no dia em que rece-
beu a incumbência de relatar o PL 536, 
que substitui a emenda. E adiantou que, 
aparentemente, será necessário procurar 
uma “terceira alternativa” para afastar a 
possibilidade de derrubada do veto presi-
dencial: “Parece que (o texto alternativo) 
não está satisfazendo as demandas todas 
sobre essa questão”.

Monti afirma que vai procurar ouvir 
“todos os segmentos” envolvidos na 
discussão, mas não se preocupa com 
o fato de que as mudanças propostas 
possam constituir uma espécie de re-
forma trabalhista branca. “O Congres-

so precisa mesmo votar 
uma reforma trabalhista. 
Não pode haver perda de 
direitos, mas é necessá-
rio fazer uma adequação 
das relações trabalhis-
tas, porque estamos em 
um novo momento eco-
nômico.”

Quer dizer: pode ter 
valor relativo o compro-
misso que as centrais sin-
dicais, em audiências em 
Brasília, obtiveram dos 
presidentes da Câmara e 
do Senado no sentido de 
manter o diálogo antes de 
aprovar as mudanças na 
lei ou pôr o veto em vo-
tação, porque outras ini-

ciativas contra a legislação trabalhista 
já estariam sendo analisadas por vários 
parlamentares. 

O deputado Zimmermann alerta: 
“Já há várias idéias sendo discutidas 
no Congresso que, a conta-gotas, pro-
põem mudanças estruturais. Esse caso 
da Emenda 3 é só uma evidência da du-
reza do novo tempo que está chegando”. 
O parlamentar lembra que o placar de 
304 a 146 na votação de fevereiro dá a 
medida do desafio, porque, para outros 
projetos, a base governista tem obtido 
mais que o dobro de apoios. “A base do 
governo, como um todo, não tem com-
promisso com a preservação dos direi-
tos trabalhistas. Será preciso muito mais 
pressão política do movimento sindical 
aqui dentro. O próximo período prome-
te ser perigoso.” 

neto
A grande 
quantidade de 
reportagens 
destacando 
aspectos 
teoricamente 
favoráveis da 
Emenda 3, 
especialmente
na maior 
empresa de 
comunicação 
do país, levou 
parlamentares 
e sindicalistas 
desconfiados 
a apelidá-la de 
“Emenda Globo”

UNIDoS coNtRA A EMENDA 3
Manifestação das centrais sindicais em 
Brasília: em bom português, “seria um 
liberou geral” para as empresas
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EsPECIAL

Por Norian segatto e Leonardo severo

O trabalho dignifica, diz o 
bordão, mas também da-
nifica. Quando você tiver 
acabado de ler este pará-
grafo, alguém pode ter sido 

vítima da própria atividade profissional. 
O meio milhão de acidentes de trabalho 
ou no trajeto registrados no Brasil cor-
responde à média de uma ocorrência por 
minuto. Os afastamentos por incapacida-
de temporária superiores a 15 dias atin-
gem 155 mil trabalhadores; outros 13,6 
mil não conseguem mais voltar à ativi-
dade. Os dados, do INSS, são de 2005 e 
representam um aumento de 5,6% em re-
lação ao ano anterior, no que se refere ao 
total de acidentes. 

Neste instante, pessoas podem estar 
sendo mutiladas, soterradas, levando 
choques de alta voltagem, caindo de an-
daimes, sentindo dores intensas nos bra-
ços e ombros ou, literalmente, morrendo 
de cansaço num canavial. O aumento da 
produção dos álcoois anidro e hidrata-
do tem gerado fabulosos lucros para os 
usineiros – alguns deles heróis, segundo 
o presidente. O setor é o terceiro em ex-
portações do agronegócio.

Mas tem provocado doenças e mortes 

Quando o trabalho

Horror

4�1.711
total de acidentes comunicados

2.708
Mortos

1�.614
Incapacitados permanentemente

Números da Previdência Social 
referentes a acidentes de 
trabalho registrados em 2005

entre os trabalhadores. Em 2004 o agen-
te da Pastoral dos Migrantes Jadir Ribeiro 
denunciou a morte de três cortadores de 
cana em usinas paulistas. Em 2005 mais 
dez mortes foram registradas: todas de-
pois de fortes dores de cabeça, cãibras, 
desmaios e parada cardiorrespiratória. A 
causa: esforço excessivo, “birola”, entre os 
trabalhadores da região. 

De acordo com relatório do Núcleo de 
Estudos da Reforma Agrária (Nera) do 
Departamento de Geografia da Universi-
dade Estadual Paulista, os trabalhadores 

estão submetidos a condições precárias: 
“Desferem intensos golpes com o facão, 
exigindo-lhes um movimento do corpo 
todo. (...) O trabalhador que corta em 
média 10 toneladas de cana por dia des-
fere cerca de 9.700 golpes de facão, o que, 
muitas vezes, provoca acidentes como 
cortes profundos nos dedos, lesões por 
movimentos repetitivos, graves proble-
mas na coluna. (...) Os corpos ficam desi-
dratados; no entanto, além de não dispo-
rem de água fresca no eito – como exige a 
lei –, mal podem interromper a atividade 
para descanso, uma vez que isso prejudi-
caria o rendimento do trabalho”.

Numa audiência presidida pelo pro-
curador geral da República de São Pau-
lo dos Direitos do Cidadão, Sérgio Gar-
denghi Suyama, foi realizada uma visita 
ao alojamento da usina Bonfim, na cida-
de de Guariba, onde se constatou que “as 
condições do alojamento se aproximam à 
de uma prisão. (...) O turno de trabalho 
começa às 5h30, sem hora prevista para 
terminar. (...) Os trabalhadores chegam a 
cortar até 600 metros de cana por dia, o 
equivalente a 30 reais diários”. 

sonhos perdidos
No meio urbano, a situação também 

é preocupante. Segundo o documen-

danifica 
  o homem

Antes de você virar a página, uma pessoa poderá ter sido vítima 
de um acidente de trabalho, que no Brasil atinge meio milhão 
de pessoas por ano e mata quase 3 mil
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DoR EM fAMÍLIA
Claudinei dos santos com a 

esposa, Vanessa, grávida de 8 
meses, e o filho Kevin: quatro 

dedos decepados por uma 
serra elétrica
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to Trabalho Decente – Trabalho Seguro, 
da Organização Internacional do Traba-
lho (OIT), cerca de 5 mil pessoas mor-
rem diariamente no mundo vitimadas 
por acidentes ou doenças de trabalho. 
No Brasil, as mortes atingiram 2.708 pes-
soas em 2005, com redução de 4,6% em 
relação ao ano anterior.

Claudinei dos Santos Ferreira é um 
rosto dessa estatística. Aos 28 anos, res-
ponde lacônico à pergunta sobre o que 
espera do futuro: “Nada”. Ele viu seu des-
tino mudar na tarde de 29 de março de 
2004, quatro anos depois de ter come-
çado a trabalhar em uma indústria de 
móveis em Poá (SP). “O encarregado me 
colocou em uma serra que eu não co-
nhecia”, explica. Perdeu, além dos qua-
tro dedos da mão direita, sonhos. “Eu 
gostava de desenhar, queria ser arquite-
to”, relembra o trabalhador, que cursou 
até a 7ª série.

Recebe 585 reais do INSS. Paga alu-
guel, a pensão da ex-mulher e pouco so-
bra para sustentar os filhos de 2, 5 e 7 
anos com a atual companheira, grávida 
de 8 meses. Complementa o orçamento 
vendendo DVDs nas ruas da cidade. Em 
breve ele passará por perícia para avaliar 
se, com apenas um dedo na mão direi-
ta, pode retornar ao trabalho. Caso tenha 

alta, Claudinei volta para a empresa com 
estabilidade de um ano. Depois, sua vida 
é uma incógnita: “Meu futuro acabou. De 
vez em quando ainda sinto os dedos, mas 
sei que eles não estão aí”.

O número de acidentes no Brasil vem 
caindo ao longo das décadas, mas ainda 
é alarmante e muitos questionam sua ve-
racidade. Segundo o INSS, nos anos 1970, 
para uma população de 12,4 milhões de 
trabalhadores, foram registrados 1,57 
milhão de acidentes; esse número pas-

sou para 1,1 milhão na década seguin-
te, para um contingente de 21 milhões 
de trabalhadores, e caiu para 470 mil nos 
anos 1990.

Entre os ramos mais afetados por aci-
dentes encontra-se o da construção civil. 
Para Waldemar de Oliveira, presidente da 
Confederação Nacional dos Trabalhado-
res da Indústria de Construção e Madeira 
(Conticom-CUT), o alto grau de infor-
malidade no segmento é uma prova de 
que os números do INSS são subdimen-
sionados: “Os próprios empresários ad-
mitem que a informalidade atinge mais 
de 70% da categoria, isso nos leva a acre-
ditar que a subnotificação é grande e o 
problema, muito maior”.

Cuidados com a pressão
Há dois anos, quando o pedreiro Be-

nedito de Fátima Sant’Ana trabalhava na 
obra de um posto de gasolina em San-
ta Isabel (SP), próximo a Guarulhos, um 
deslocamento de terra o deixou soterrado 
por cerca de uma hora. “Desmaiei e só fui 
acordar quando os bombeiros me resga-
taram”, conta. Levado de helicóptero para 
o Hospital Santa Marcelina, em São Pau-
lo, Benedito berrava de dor e pronuncia-
va todos os palavrões que seus 20 anos de 
peão, e 44 de vida, ensinaram. Sofreu fra-

É valdirene João Gonçalves 
da Silva quem conta: “Quando 
entrei na empresa, desossava 
duas coxas e meia por minuto. 
Com o passar dos anos, o 
número foi aumentando, 
assim como o de colegas com 
lesão. Há cinco anos comecei 
a sentir tremores, um repuxo 
no braço. o médico dizia que 
era dor muscular. Até eu sentir 
que o braço estava podre 
pelo esforço repetitivo. todos 
os meus colegas reclamam e 
têm medo de ir atrás porque 
a empresa costuma mandar 
embora”. 

Quando a funcionária 
afirmou que não tinha 
condições, que necessitava de 
tratamento médico, os patrões 
propuseram afastamento por 
auxílio-doença, em vez de 
acidente de trabalho. “Assim a 
empresa perde menos”, teria 
sido o argumento. “fui levada 

a outro médico. de lá pra cá 
já foram inúmeras anestesias 
gerais, cirurgia de nervo, 
infiltração, tudo sem resultado. 
entrei no tratamento com três 
dedos paralisados e hoje estou 
sem movimentar os cinco 
dedos. Além disso, o punho 
está afetado, encostado no 
antebraço. A dor é constante, 
não tem remédio que alivie. Só 
levanto para tomar banho e ir 
ao banheiro porque a morfina 
me dá uma parada.”

valdirene, inválida aos 35 
anos, pesa 45 quilos. Para 
ajudá-la, o marido e as duas 
filhas revezam-se em casa. 
Alimenta-se de água e bolacha, 
pois tudo o que come “volta”. 
Seu rosto está em panfletos, 
cartazes e outdoors em 
forquilinha (SC). A estampa 
rasga, segundo ela, qualquer 
fantasia de responsabilidade 
social da multinacional norte-

americana Cargill. Após a 
aquisição da fábrica da Seara 
na cidade, o complexo que 
possui 1.100 fábricas em 
61 países e faturamento 
superior a 70 bilhões de 

dólares vem imprimindo um 
ritmo de produção que tem 
multiplicado acidentes de 
trabalho entre seus 2.300 
empregados. desossadora de 
frango, funcionária exemplar, 
sem uma única falta durante 
11 anos na mesma unidade, 
valdirene enfrenta uma luta 
tenaz para que a empresa 
assuma a responsabilidade 
pela sua enfermidade e 
garanta o tratamento. no dia 15 
de março, três meses depois 
de ter realizado vários exames 
para uma possível cirurgia 
no cérebro que lhe devolva o 
movimento do braço esquerdo, 
a direção comunicou que se 
responsabilizará pela operação, 
que pode custar 300 mil reais. 
A decisão veio depois que o 
sindicato dos trabalhadores da 
alimentação local organizou 
manifestações e o caso 
ganhou repercussão nacional.

Responsabilidade social?

Valdirene perdeu os movimentos 
da mão esquerda desossando 
frangos num frigorífico
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Para lembrar 
em 28 de abril de 1969 a explosão 
de uma mina no estado da 
virgínia (estados unidos) matou 78 
trabalhadores. A tragédia marca 
a data como o dia Mundial em 
Memória às vítimas de Acidentes 
do trabalho. em 2003 a oIt adotou 
o 28 de abril como o dia oficial da 
segurança e saúde nos locais de 
trabalho. em maio de 2005, no Brasil, 
a data foi instituída nacionalmente 
pela Lei nº 11.121/2005, do então 
deputado federal Roberto Gouveia 
(Pt-SP). A causa é lembrada todo ano, 
no país, por eventos e manifestações 
organizados por entidades sindicais e 
ligadas ao mundo do trabalho.  
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turas múltiplas nas pernas e nos quadris, 
ficou de cama por mais de um ano. Ainda 
se movimenta com dificuldade, apoiado 
em muletas, mas já consegue subir os 42 
degraus que separam da rua sua casa de 
três cômodos.

Sem o registro na carteira de traba-
lho, Benedito não podia ser atendido 
pelo INSS. Pressionado pelo Sindica-
to da Construção Civil de Guarulhos, 
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RENAScIDo
Benedito teve fraturas múltiplas 
nas pernas quando foi soterrado 
por um deslizamento de terra 
durante a construção de um 
posto de gasolina

o empregador efetuou o registro retro-
ativo e recolheu os encargos devidos. 
“Muitos operários até hoje não sabem 
ao certo para que serve um sindicato e, 
infelizmente, só descobrem nessas horas 
a importância de ter uma entidade para 
representá-los”, afirma Edmilson Girão, 
presidente da entidade. “Eles me ajuda-
ram em tudo”, diz Benedito, que afirma 
ter nascido de novo.

Muitas são as causas de acidentes na 
construção civil. A Norma Regulamen-
tadora (NR) nº 18 define diretrizes ad-
ministrativas para evitá-las. Para Jófi-
lo Moreira Lima, técnico da Fundação 
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 
e Medicina no Trabalho (Fundacentro), 
órgão vinculado ao Ministério do Traba-
lho e Emprego, a implantação ainda que 
parcial da NR-18 tem contribuído para a 

queda no número de acidentes na cons-
trução. “Para prevenir um acidente é ne-
cessário atuar em todo o processo, des-
de o planejamento até a execução final 
de uma obra”, afirma. Segundo ele, um 
importante trabalho tem sido desenvol-
vido pelo Comitê Permanente Nacional, 
órgão que reúne representantes do gover-
no, dos empresários e trabalhadores na 
busca de sugestões e soluções para as si-
tuações de risco.

“A NR-18 traz avanços significativos, 
mas muita coisa ainda está só no papel. 
Também temos problemas em relação à 
fiscalização, porque quando detectamos 
uma irregularidade em uma obra, se o 
fiscal não agir com rapidez, pode acon-
tecer de aquele trabalho já ter termina-
do”, diz Luiz Carlos de Queiroz, do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Construção 
de Suzano.

O operador de máquina Eriton Batista 
de Oliveira exerce a profissão há cerca de 
dez anos. Sua experiência em obras não 
bastou, no entanto, para evitar a queda 
de uma máquina (calandra) que lhe fra-



RItMo SobRE-
hUMANo
Bernadete chegava 
a passar 800 peças 
de roupa por dia 
numa confecção. 
Dois anos depois 
conquistou bursite 
e lesão no joelho
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turaria um dedo e deceparia a ponta de 
outro. “Nunca tinha trabalhado naque-
la máquina, falei pro meu chefe que era 
complicado, mas ele disse que o clien-
te queria o pedido para o dia seguinte... 
Por sorte consegui travar a máquina 
com a outra mão”, conta ele, exibindo a 
mão enfaixada. “Tentamos conscienti-
zar os trabalhadores dos riscos de aci-
dentes, mas sabemos da pressão que os 
patrões fazem”, explica Antonio Telles, 
diretor do Sindicato da Construção Ci-
vil de Guarulhos.

O Sindicato dos Químicos e Plásti-
cos de São Paulo há anos tenta incluir 
nos acordos coletivos cláusulas de saú-
de e segurança com o objetivo de buscar 
anular os principais fatores que levam a 
acidentes e doenças, das condições dos 
equipamentos de trabalho à pressão por 
produtividade. O diretor Lourival Batis-
ta Pereira destaca como um dos marcos 
o acordo feito com o setor plástico para 
as prensas injetoras. “Em 1995 firmamos 
o primeiro acordo com o sindicato pa-
tronal sobre prensas injetoras. Renova-
do a cada dois anos, ele garan-
tiu uma significativa queda 
no número de acidentes”, 

avalia. “Este ano estamos negociando a 
extensão do acordo para fechar todo o 
ciclo da produção.”  

Lourival considera o setor plástico mais 
suscetível às negociações que o ramo quí-
mico. No ano passado o sindicato regis-
trou oito mortes em sua base, quatro em 
uma única fábrica, a Cromeação Xavier, 
por vazamento de um produto tóxico.

Prevenção: alguns avanços

Guerra invisível
Até serviços aparentemente seguros 

escondem armadilhas. Maria Bernade-
te Sousa era passadeira em uma empresa 
de confecções. Trabalhava em uma mesa 
a vapor, com três pedais e um ferro de 
passar que pesava seis quilos. “Chega-
va a passar 800 peças por dia, tinha dois 
minutos para cada peça e trabalhava por 

A regulamentação da nova lei que 
trata do nexo técnico epidemiológico 
(nte) e do fator Acidentário de 
Prevenção (fAP) traz alguns avanços 
reclamados há muitos anos por 
sindicatos e movimentos de saúde dos 
trabalhadores. o assunto foi abordado 
na edição de outubro da Revista do 
Brasil – www.revistadobrasil.net/rdb5/
trabalho.htm.

A lei dá como caracterizada a 
incapacidade acidentária quando 
estabelecida a ligação entre o trabalho 
e o dano à saúde do empregado, 
“decorrente da relação entre a 
atividade da empresa e a entidade 
mórbida motivadora da incapacidade”. 
É transferida para o empregador a 

necessidade de comprovar que não 
foi seu ambiente de trabalho o que 
determinou a doença ou incapacitação 
do funcionário.

o fAP modifica as alíquotas. 
Atualmente, as empresas recolhem 
para a seguridade social de 1% a 3% 
de sua folha de pagamentos, conforme 
o risco da atividade. o grau de risco 
será determinado pelo número e 
pelas características das ocorrências 
registradas. A alíquota deve aumentar 
para 2% a 6%, nas atividades mais 
inseguras, e diminuir para 0,5% a 
1,5% onde houver menos acidentes e 
doenças. o trabalhador e os sindicatos 
devem estar sintonizados para 
combater a subnotificação.

24 )   
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o cLIENtE tEM PRESSA Eriton teve parte da mão esmagada porque foi “solicitado” pelo 
chefe a usar uma máquina que não conhecia. A empresa precisava cumprir um prazo

produção; começava às 6 horas e ia às ve-
zes até as 22”, conta. Após dois anos nesse 
ritmo, as dores na perna direita e no ante-
braço se tornaram insuportáveis. Os mé-
dicos diagnosticaram bursite e lesão gra-
ve no joelho. “Fiz a primeira cirurgia no 
dia 10 de junho de 2004; dois meses de-
pois precisei operar novamente porque 
a perna ficou sem dobrar.” Bernadete foi 

aposentada pelo INSS, mas terá de con-
viver com uma prótese no joelho e com a 
rotina de hospitais por pelo menos mais 
dez anos.

Se a desinformação engana, a falta de 
proteção pode ser fatal. Empregado do 
setor de higienização do frigorífico da  
Seara/Cargill de Sidrolândia (MS), Mar-
cos Antônio Pedro, indígena de 29 anos e 

pai de três filhos, é a mais nova vítima de 
acidente fatal de trabalho na multinacio-
nal norte-americana. Na manhã do dia 28 
de março Marcos caiu dentro de um tan-
que de resfriamento de frangos (chiller). 
De acordo com o vice-presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Indústria da 
Alimentação de Sidrolândia, Clodoaldo 
Fernandes Alves, Marcos estava fazendo 
checagem de resíduos do chiller quando 
caiu e começou a ser sugado pela espiral 
que puxa os frangos para a água. “Os me-
cânicos queriam cortar o tanque e tirá-
lo por baixo. O controle de qualidade da 
empresa determinou que se invertesse o 
movimento de rotação das espirais. Não 
deu certo”, relata.

“Precisamos adotar ações mais unifi-
cadas e de âmbito nacional para ter um 
diagnóstico de todos os riscos que en-
volvem os ramos produtivos”, afirma Re-
migio Todeschini, presidente da Funda-
centro. Ele defende, por parte do IBGE, a 
incorporação de questões sobre o tema e, 
por parte do governo, uma atuação além 
da formalidade para buscar informações 
que permitam agir em todos os ambien-
tes de trabalho.

Segundo dados do Relatório Anual de 
Informações Sociais (Rais) do ministé-
rio, o país conta com 5.174 engenheiros 
de segurança, 6.640 médicos do trabalho 
e 38.253 técnicos de segurança. “Isso dá 
uma média de um profissional para cada 
553 trabalhadores, é muito pouco”, avalia 
Todeschini, para quem os cursos profis-
sionalizantes do país deveriam ter a disci-
plina de saúde e segurança. “Se isso acon-
tecesse, a pessoa entraria no mercado de 
trabalho mais ciente de seus direitos, de 
como se proteger. Ajudaria muito, desde 
o trabalho das Cipas até na formulação de 
acordos coletivos”, complementa. 

O governo gasta cerca de 4 bilhões de 
reais por ano com pagamento de benefí-
cios acidentários, valor que poderia di-
minuir muito à medida que ações pre-
ventivas fossem adotadas. Mas pior que 
a perda de recursos são vidas danificadas. 
Todos os dias Bernadetes, Claudineis e 
Beneditos deixam parte delas nas engre-
nagens de um sistema em que o lucro é 
mais valioso que o ser humano. As solu-
ções não são individuais. Dependem de 
a sociedade não aceitar passivamente as 
destruições promovidas por essa guerra 
invisível. 
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TRABALHO

Por Alceu Luís Castilho

Em sete municípios na região 
de Feira de Santana (BA), 
grupos de mulheres gerem a 
produção de alimentos (bolos 
com frutas tropicais, geléias) e 

de artesanato. E apostam também na re-
ciclagem. “A gente trabalha com o reapro-
veitamento da natureza”, conta a coorde-
nadora da Rede de Produtores da Bahia, 
Neide Alves dos Santos Silva. “Casca de 
ovos, sementes, areia, pedra. Nem pó de 
café a gente perde. Em nossos quadros, 
com casca de ovos ou de madeira a gen-
te faz uma favela. Com pó de cupim, a 
montanha atrás da favelinha.”

A sabedoria das mulheres do campo e 
das periferias tem conseguido uma alia-
da de peso na luta pela igualdade de gê-
nero: a economia. Por meio da produção, 
em conjunto, elas afirmam a auto-estima 
e vão aos poucos movendo montanhas 
históricas do machismo. “As mulheres 
precisam estar em alguma coisa para se 
fortalecer”, avalia Neide. “Vou aos muni-
cípios e vejo a mulher deprimida, e aí vejo 
na Rede a mulher mudando, sinto o peso 
da nossa responsabilidade.”

Para Verônica Ferreira, do SOS Cor-
po, organização não-governamental no 
Recife dedicada a questões de gênero, as 
mulheres precisam fazer mudar a cultu-
ra e um dos caminhos para isso é con-
quistar autonomia econômica: “Fala-se 
só do comportamento, dos valores, das 
relações de gênero, mas a administração 
do dinheiro é um dos pontos centrais na 
definição do poder”.

“Antes as mulheres eram só para cozi-
nhar”, afirma Jussara Dantas de Souza, da 

Mulheres do campo conquistam por meio de atividades econômicas a 
auto-estima necessária para uma luta mais ampla pela igualdade

Cooperativa Agropecuária Familiar de 
Canudos, Uauá e Curaçá, no sertão baia-
no. Hoje o faturamento anual de 800 mil 
reais com a produção de umbu deve-se 
principalmente ao trabalho de mulheres, 
70% do total de trabalhadores. “Foram 
elas que começaram o beneficiamento”, 
lembra Jussara. “Depois que os homens 
vieram chegando.”

Segundo Jussara, o hábito das mulhe-
res do sertão de ficar em casa vem sendo 

alterado nos últimos anos. “Mudou um 
pouco a cabeça das mulheres”, diz a ge-
rente da cooperativa. “Elas têm a visão 
de que precisam sair para vender. Antes 
era difícil elas saírem até para participar 
de uma reunião – os maridos não deixa-
vam.” E agora, deixam? “Os maridos tam-
bém mudaram seus conceitos.”

Passos para a

liberdade
Neide: 
sabedoria 
e união
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A caminhada para a igualdade, porém, 
é dura. O SOS Corpo fez uma pesquisa 
sobre agricultura familiar e constatou 
que as mulheres cumprem, no mês, uma 
jornada de trabalho 20 horas superior à 
dos homens. “Na área urbana elas têm 
dupla jornada; na agricultura familiar, é 
jornada contínua”, define Verônica Fer-
reira. “Ainda não é reconhecido o valor 
social nem econômico desse trabalho 
em casa.”

Até pouco tempo atrás, segundo Verô-
nica, elas não conseguiam nem a titulari-
dade de terras, no caso de desapropriações 
para fim de reforma agrária. Isso tem mu-
dado. “Existe também uma linha do Pro-
grama Nacional de Agricultura Familiar 

(Pronaf Mulher), com aumento de 
recursos.” São conquistas sig-

nificativas: “Antes se tinha a 
idéia de que, benefician-
do os homens, todos se-

riam beneficiados. Mas 
elas ainda não têm, na 
maioria das vezes, a 
possibilidade de lidar 
com dinheiro, usu-
fruir o lucro produ-
zido pelo pequeno 
negócio. Quem faz as 
negociações ainda é 

um corpo eminentemente masculino”.
Verônica observa que nem sempre as 

mulheres estão casadas. “Algumas têm 
o próprio negócio e precisam ser valo-
rizadas”, diz. Segundo ela, a participação 
em atividades econômicas é importante 
para a afirmação feminina e tem ajuda-
do a quebrar algumas estruturas. “Mas a 
questão da administração do dinheiro é 
um dos pontos centrais desse poder mas-
culino muito forte sobre as mulheres.” 

Na Região Sul, berço das organizações 
de camponesas, a luta das mulheres tem 
contornos trabalhistas mais definidos e 
passa também pelo desenvolvimento do 
empreendedorismo. Entre os 40 produto-
res de ervas aromáticas na região de Me-
dianeira, no oeste do Paraná, que bifurca-
ram também para a agricultura orgânica, 
as mulheres são maioria. Produzem ervas 
medicinais para fitoterapia, chás e infu-
sões, além de temperos. “Contamos com 
a participação dos maridos, mas a ativi-
dade nasceu da organização das mulhe-
res”, atesta Teolide Turcatel, coordenado-
ra dos produtores. Segundo ela, a mulher 
sempre teve esse papel nas atividades eco-
nômicas, só que ele não aparecia. No am-
biente paranaense, sindicalização e direi-
tos trabalhistas são mais comuns que no 
Nordeste.

INDEPENDêNcIA Mulheres da região de Feira de santana, na Bahia, uniram-se na produção de artesanato e alimentos
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De acordo com Teolide, a entrada das 
mulheres em associações com fins econô-
micos influencia diretamente na tomada 
de consciência em relação aos seus direi-
tos. “Elas começam a se envolver, e esse é 
um dos nossos objetivos, envolvê-las na 
política, formar lideranças. E a campo-
nesa é menos escrava do relógio que a 
mulher urbana. Chamou para reunião, 
ela vem. A madame não participa, tem 
seus clubes, e a trabalhadora urbana tem 
a vida mais sofrida.”

Construir todo dia
A catarinense Noemi Cresta, uma 

das líderes do Movimento de Mulhe-
res Camponesas (MMC), diz que um 
dos principais desafios da organização 
é mostrar a elas o quanto vale “cuidar 
da casa, preparar alimentos, cuidar das 
crianças”. A entrada no movimento mu-
dou a vida de Noemi, que em sua terra 
produz milho, arroz, feijão, mandioca 
e batata para subsistência, além de um 
pouco para vender. “Você busca cons-
cientização não só em si mesma, mas nas 
outras pessoas. Participa nas decisões do 
que se vende, como se vende, onde vai 
ser aplicado o dinheiro.” 

Noemi lembra que se trata de uma his-

tória de séculos de opressão. “Pelo tempo 
que se levou para construir o patriarca-
lismo e o machismo, a gente não vai des-
construir isso em poucos dias”, calcula. 
A ativista define sua trajetória como a de 
uma rebelde. “Via a minha mãe, a história 
dela, meu pai pegar o dinheiro e ela não 
saber no que ele ia gastar”, conta. Quan-
do organizou a própria família, combi-
nou com o marido construir uma história 
juntos, com recursos e sua administração 
compartilhados. A agricultora considera 
que a emancipação feminina é processo. 
“A gente tem de construir todo dia. Cada 
caso é um caso, e cada mulher tem seu 
tempo de avançar.”

E avançar significa muitas vezes dar 
um passo para trás, para dar dois à frente. 
Neide dos Santos Silva conta que o gru-
po na região de Feira de Santana já teve 
170 mulheres. “Acontece de elas saírem e 
depois voltarem, pela questão financei-
ra. Na seca, elas não conseguem produ-
zir nada na região sisaleira, e aí elas vêm 
no fim do ano produzir as bolsas de sisal. 
Quando chove, vão plantar.”

A Rede de Produtores e Processadores 
de Fruta está em 13 municípios. Neide 
defende a valorização não só do comér-
cio familiar agrícola, mas do artesanato. 

Quer estímulos à distribuição, ao escoa-
mento – hoje muito dependente de feiras 
organizadas pelos governos. “A gente está 
tentando montar uma cooperativa, mas 
não tem como escoar a produção. Aí acon-
tece a evasão de mulheres. Em Alagoinhas, 
parte é da periferia, parte da zona rural. 
Sem renda, elas vão colher castanhas ou 
procurar casa de família para trabalhar.” 
Ou seja, a arte e o protagonismo econô-
mico libertam, mas a sociedade e o “mer-
cado” precisam ajudar. “No meu municí-
pio ninguém quer comprar, em Salvador 
também não. Através de um padre, conse-
gui recentemente mandar algumas coisas 
para a Alemanha.” 

Na realidade de Neide, a das monta-
nhas de pó de cupim por trás das favelas 
de cascas de ovos, a questão mais pre-
mente não é ser feminista, mas ter tra-
balho para a mulher marginalizada. Pro-
fessora de artes, ela já recusou trabalhos 
fixos para poder continuar mobilizando 
as mulheres, que considera a sua missão: 
“Só vou sossegar no dia em que mostrar 
para a minha cidade que é possível tra-
balhar em união. Só vou estar realizada 
quando parte das mulheres estiver traba-
lhando, se sustentando e com uma auto-
estima legal”. 

RESPoNSAbILIDADE E ENVoLVIMENto Para Teolide, que trabalha com o cultivo de ervas medicinais no Paraná, a entrada das 
mulheres em associações com fins econômicos influencia diretamente na tomada de consciência em relação aos seus direitos
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Grande ilha
o Sri Lanka abriga pouco mais de 

20 milhões de habitantes. foi ocupado 
e colonizado por portugueses, no 
século 16. Holandeses chegaram 
no século 17 e ingleses, no 18. os 
ingleses foram os que perduraram 
na ocupação. dividiam para reinar, 
favorecendo em diferentes momentos 
diferentes etnias. A maioria da 
população é formada pelos sinhalas 
(antigos cingaleses), budistas. 
Cerca de 20% são tâmeis, hindus. A 
independência chegou em 1948, e 
com ela uma perseguição aos tâmeis, 
acusados de favorecimento durante 
o período colonial. o ambiente de 
guerra civil vivido desde o final do 
século 20 já matou mais de 65 mil 
pessoas. uma espécie de armistício 
se estabeleceu a partir de 2002, ainda 
precário. Muitos dos tâmeis vivem 
nas montanhas, e são na verdade 
camponeses pobres.

Por Flávio Aguiar 

Eu estava no Conjunto Espor-
tivo Moi, no bairro de Kaza-
rani, em Nairóbi, cobrindo o 
sétimo Fórum Social Mundial 
para a Carta Maior, com o cine-

grafista Marcelo Theilicke. As quatro mu-
lheres, com a magrinha no meio, vinham 
em silêncio. Perguntei de onde eram, pro-
curando ler também os crachás de iden-
tificação. “Sri Lanka”, foi a resposta. “Sri 
Lanka?”, pensei, vasculhando a memória. 
Algo me veio, e na frente Os Lusíadas, de 
Camões: “As armas e os barões assinala-
dos/ Que da Ocidental praia lusitana/ 
Por mares nunca dantes navegados/ 
Passaram inda além da Taprobana/ 
e etc.”, se há etc. em poema. Tapro-
bana: uma ilha, enorme, ao sudeste 
da Índia, antigamente conhecida 
como Ceilão.

Perguntei o que elas estavam tra-
zendo para o Fórum, e uma delas me 
respondeu, em inglês: “A luta contra a 
esterilização forçada de mulheres no Sri 
Lanka”. Eu quis saber se havia uma política 
oficial a esse respeito no Sri Lanka. A mes-
ma mulher respondeu que sim, e que esse 
problema atingia sobretudo o povo da “hill 
country”, literalmente, o povo camponês das 
terras altas. E ela explicou, mostrando a mu-
lher magra da etnia tâmil, Rajeswary, uma 
das vítimas dessa política. Perguntei então 
como isso era feito, se havia uma política de 
força ou uma indução. Resposta: elas são su-
bornadas. Quis saber de Rajeswary por que 
aceitou fazer a esterilização. A resposta: “Ela 
foi convencida porque já tinha quatro filhos” 
e... “money”. 

O que as mulheres estavam denuncian-
do faz parte de um quadro dramático em 
escala mundial, que também atingiu o 
sexo masculino, através de políticas de 
“eugenia social”, na maior parte das ve-
zes sobre populações pobres e minorias. 
Houve casos dramáticos entre os ciganos 
na Europa. No Peru de Fujimori, 200 mil 
mulheres indígenas foram esterilizadas.

ela parecia menor do que era de fato. em meio ao grupo de quatro mulheres com 
roupas do sudeste da Ásia ou da índia, ela foi a que primeiro chamou minha atenção

As mulheres do sri Lanka
INTERNACIONAL

A esterilização obrigatória mesmo con-
tra a vontade do ou da paciente foi insti-
tuída pela primeira vez nos Estados Uni-
dos. Os estados de Indiana,  Califórnia e 
Washington adotaram a medida para “re-
tardados” e “doentes mentais”. No regime 
nazista, 200 tribunais levaram à esteriliza-
ção 400 mil homens e mulheres. Também 
houve registros dessas políticas nos países 
escandinavos, na China, Índia e Austrália.

Em relação às mulheres, existe uma téc-
nica difundida de abordagem, que é a da 
culpabilização pela manutenção da prole 
já existente. Esteriliza-se por comida, rou-
pa ou dinheiro, acenando para a incapa-
cidade de manter uma vida digna para os 
que já existem. Foi este o caso de Rajeswa-
ry, que declarou ter-se convencido da con-
veniência da medida porque ela “já tinha 
quatro filhos”. Há também seqüelas nesses 
casos de esterilização forçada ou induzi-
da, pois o processo se torna irreversível, e 
muitas vezes as intervenções são feitas em 
condições precárias de higiene – e os “in-
terventores” não se responsabilizam pelas 
conseqüências. Fiquei admirado pela for-
ça daquelas mulheres, pelo testemunho de 
Rajeswary, pela sua coragem de se expor. 
Ela era mesmo maior do que parecia. 

Índia
África

ExtERMÍNIo
DE PobRES
Rajeswary 
(vestida de 
verde) foi 
“convencida” 
a fazer a 
esterilização
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MOVIMENTO sOCIAL

números e ritmo da 
reforma agrária no Brasil 
ainda geram protestos 
e controvérsias. Mas 
numa coisa movimentos, 
funcionários do 
Incra, procuradores e 
promotores concordam: 
há decisões do Judiciário 
que não deixam a 
reforma andar

Reportagem e fotos de Verena Glass

Dona Antônia não é de falar 
muito. A agricultora, que 
aparenta ter 60 anos e não 
dá o sobrenome, foi uma 
das vítimas do despejo, em 

junho do ano passado, de 200 famílias do 
assentamento do Incra na Usina Estrelia-
na, em Gameleira (PE). Dona Antônia co-
nheceu o MST há quatro anos. Juntou-se a 
um acampamento nas cercanias da usina 
e, em 12 de abril de 2006, recebeu do In-
cra o título de posse de uma área desapro-
priada da empresa. Estava oficialmente as-
sentada. “Foi na semana da Quaresma. O 
oficial de Justiça leu pra nós o decreto assi-
nado pelo presidente. Começamos a cons-
truir e plantar. Não deu dois meses, e um 
dia chega a polícia dizendo que tínhamos 
que sair”, lembra. “Tinha cachorro, heli-
cóptero. Quando um companheiro mos-
trou cópia do documento de posse do In-
cra, disseram que era engano. Deram uma 
hora pra tirar tudo de lá, depois passaram 
veneno nas nossas roças. Eu já tinha plan-
tado milho, feijão, macaxeira, batata...”

o martelo 
contra a 
reforma

Os despejados montaram acampamen-
to próximo de onde foram retirados. So-
brevivem de cestas básicas. E andam com 
medo. “Funcionários e pistoleiros passam 
de carro ou moto; não dizem nada”, con-
ta Antônia. E pede: “Não publique minha 
foto. Quando vou na cacimba pegar água, 
é caminho deles. Quando vou no rio lavar 
roupa, é caminho deles. Quando vou na ci-
dade fazer compras, é caminho deles”.

Para ativistas dos direitos humanos, o 
caso da Usina Estreliana se tornou emble-
mático de um procedimento que tem ca-
racterizado uma campanha de impedimen-
to, por parte de setores do Poder Judiciário, 
do processo de reforma agrária. Desde a di-
vulgação em janeiro dos números da refor-
ma agrária referentes aos primeiros quatro 
anos do governo Lula, o Planalto e os mo-
vimentos sociais trocam farpas por conta 
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de desacordos sobre os critérios para men-
surar o resultado – 381,4 mil famílias as-
sentadas, segundo o Ministério do Desen-
volvimento Agrário. Independentemente 
da contabilidade, para o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag), o ritmo da refor-
ma está longe de contemplar as promessas 
da gestão petista.

Muitos creditam essa lentidão a difi-
culdades operacionais do Incra, outros 
à aproximação do governo com o agro-
negócio. Mas no cerne da questão mo-
vimentos, funcionários do Incra, procu-
radores e até promotores do Ministério 
Público concordam: por trás da lentidão 
está a atuação predominantemente des-
favorável à reforma agrária por parte do 
Poder Judiciário. Vistoriada pelo Institu-

Jaime: perseguição e criminalização

Valdez: desapropriações suspensas

Marcos: ruralistas avançam no Congresso

to Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) em 2002, uma área de 
1.880 hectares da Estreliana foi oficial-
mente declarada improdutiva (o grau de 
aproveitamento era de apenas 17,64%). 
Em novembro de 2003 um decreto pre-
sidencial declarou as terras como de in-
teresse social para fins de reforma agrá-
ria. Começa uma batalha jurídica entre o 
Incra e a usina.

Em junho de 2005 os donos da Estrelia-
na ganham uma apelação no Tribunal Re-
gional Federal (TRF) que, contrariando pa-
recer do Supremo Tribunal Federal (STF), 
suspende os efeitos da vistoria da usina pelo 
Incra e, conseqüentemente, o decreto pre-
sidencial de desapropriação. O Incra apela 
novamente ao STF. Sua presidente, minis-
tra Ellen Gracie, derruba a decisão do TRF, 
e em 12 de abril de 2006 o órgão confirma 
na posse da área cerca de 200 famílias sem-
terra; entre elas, a de dona Antônia.
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Porém, alguns dias depois a ministra 
Ellen Gracie revê a própria decisão e va-
lida a apelação ganha pela usina. O TRF 
autoriza o despejo. O caso provocou in-
dignação entre organizações de direitos 
humanos, movimentos sociais e o pró-
prio Incra. “Não acredito mais na Justiça 
quando o STF garante uma emissão de 
posse; eu coloco os trabalhadores na área 
e depois a decisão é revogada e tenho de 
tirar as famílias da terra debaixo de chico-
te”, desabafou Maria de Oliveira, superin-
tendente do órgão em Pernambuco.

Nas próximas semanas, o STF deve de-
cidir um processo no qual o TRF da 5ª 
Região deferiu, por maioria, uma apela-
ção da usina Estreliana pela anulação de 
outros três assentamentos em área desa-
propriada por decreto presidencial. Em-
possadas em 1996, 106 famílias podem 
ser despejadas. O Incra contesta. Afirma 
que “o ato expropriatório já foi consuma-
do, não havendo mais possibilidade de se 
devolver o respectivo imóvel à usina” e 
que a expulsão dos assentados significa-
ria grave “lesão à ordem, à segurança e à 
economia pública”, já que os trabalhado-
res vivem no local há mais de dez anos.

Na avaliação de ativistas ligados aos 
movimentos sociais do campo, a atuação 
do Judiciário é um reflexo da mudança de 
comportamento do governo com a elei-
ção de Lula. Tendo feito da reforma agrá-
ria uma das pontas de lança da sua cam-
panha, o atual governo vem conferindo, 
se não legitimidade, tolerância aos ins-
trumentos de pressão dos movimentos 
sociais, considerados importantes para a 
aceleração do processo de reordenamen-
to do campo. A defesa das oligarquias ru-
rais teria sido assumida, então, pelo Po-
der Judiciário.

Segundo Valdez Farias, procurador-ge-
ral do Incra, essa tendência traz prejuízos 
à reforma agrária: “No último ano 157 
ações de desapropriação encaminhadas 
pelo Incra foram suspensas pela Justiça. 
Se fossem finalizados esses processos, te-
ríamos assentado cerca de 15 mil famílias”. 
Em ações de retomada de áreas públicas 
griladas, que no norte do país chegam a 7 
milhões de hectares, o Incra teve grande 
parte dos 349 pedidos de liminares nega-
da, com vários casos de retirada de tra-
balhadores rurais de terras da União por 
ordem do TRF, em benefício de grandes 
empresas e fazendeiros.

LENtIDão
Acampamento 

do MsT em 
Pernambuco, 
onde famílias 

criam seus 
filhos e cultivam 
mandioca: para 

dirigentes do 
MsT e da 

Contag, o ritmo 
da reforma 

agrária está longe 
de contemplar 

as promessas da 
gestão petista. 
Enquanto isso, 

ruralistas querem 
transformar 

ocupação em 
crime hediondo
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Criminalização 
 Pesquisa recente do Instituto Brasi-

leiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) 
constatou que o Judiciário com freqüên-
cia atribui a movimentos de luta pela ter-
ra com ações de cunho político – como 
as ocupações com objetivo de pressionar 
governos – atos criminais comuns. Os 
movimentos são acusados de formação 
de quadrilha ou bando. Ainda segundo 
o IBCCRIM, para boa parte dos magis-
trados a questão social é irrelevante para 
o aplicador da lei, não estando os mo-
vimentos sociais “autorizados a condu-
tas ilegais”. 

Um caso de perseguição explícita pelo 
Judiciário é, segundo os advogados do 
MST, o último processo contra o coorde-
nador nacional do movimento em Per-
nambuco, Jaime Amorim. Denunciado 
em março do ano passado pelo Ministério 
Público por ter participado, em 2005, de 
uma manifestação em frente ao consula-
do americano, “deteriorando coisa alheia, 
incitando à prática de crime publicamente 
e desobedecendo a ordem legal da Polícia 
Militar”. Amorim teve prisão preventiva 
decretada porque não compareceu a uma 
audiência, convocada pelo Diário Oficial. 
A prisão foi efetuada em 21 de agosto, no 
momento em que ele deixava o enterro de 
um membro do MST assassinado no dia 
anterior. Pedido de habeas corpus, impe-
trado pela defesa no mes-
mo dia no Tribunal de 
Justiça de Pernambuco, 
foi negado. A defesa fez 
novo pedido diretamen-
te ao STJ, que julgou im-
procedentes todos os ar-
gumentos que levaram ao 
pedido de prisão.

Analisando as acusa-
ções contra o dirigente do 
MST, o juiz de Direito do 
Rio de Janeiro Rubens Casaro considera 
que houve uma criminalização secundá-
ria. “Jaime foi caracterizado como incor-
poração do mal, uma ameaça às ‘pessoas 
de bem’. Antes de qualquer coisa, porém, 
houve uma violação básica da lei, já que 
a Justiça nem poderia pedir a prisão pre-
ventiva. Ou seja, a pena pelos crimes im-
putados ao Jaime, se fosse julgado e con-
denado, seria alternativa, não a reclusão”, 
explica.

“O Judiciário é conservador em função 
da origem aristocrática da maioria dos 
magistrados. Temos de trabalhar isso cul-
turalmente”, avalia Casaro. Na opinião do 
procurador do Ministério Público Esta-
dual de Pernambuco Edson Guerra, a fal-
ta de sensibilidade para as questões sociais 
advém principalmente da não capacitação 
dos agentes da Justiça na área de direitos 
humanos. “O Direito que temos resolve a 
questão agrária. É só aplicar o Estatuto da 
Terra e a Constituição”, afirma. O regime 
jurídico da propriedade da terra, instituí-
do pela Constituição de 1988, estabelece 
vínculo entre o direito de propriedade da 
terra e sua função social.

Não bastasse essa relação conflituosa com 
o Judiciário, os movimentos sociais devem 
enfrentar este ano marcação cerrada tam-
bém de dentro do Legislativo. A bancada ru-
ralista – que no ano passado emplacou um 
relatório paralelo na Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito (CPMI) da Terra com 
projetos de lei que transformam organiza-
ções ligadas à luta pela terra em terroristas 
– fortaleceu-se com o apoio de parlamen-
tares conservadores de outras áreas, como 
os evangélicos e empresários, chegando 
a um total de 220 nomes só na Câmara. 
Segundo o advogado Marcos Rogério de 
Souza, assessor parlamentar do deputado 
Iran Barbosa (PT-SE), a agenda da ban-
cada ruralista não segue a lógica governo 
versus oposição: atua transversalmente no 

Congresso na defesa de 
seus interesses. Fortale-
cidos com o prestígio do 
agronegócio junto ao pre-
sidente Lula, os ruralistas 
têm cerca de 1.400 proje-
tos de lei em tramitação.

Entre os últimos, afir-
ma Souza, estão propos-
tas como diminuição 
das reservas legais pre-
vistas no Código Flores-

tal, a atribuição ao Congresso do pro-
cesso demarcatório de terras indígenas e 
da fixação dos índices de produtividade, 
a flexibilização das leis que regulamen-
tam contratos de trabalho no campo e os 
dois projetos da CPMI da Terra – um que 
propõe dar conotação jurídica de ato ter-
rorista às ocupações de terra para pres-
sionar a realização da reforma agrária e 
outro que pede que essa forma de pressão 
seja enquadrada como crime hediondo.  

No Congresso, a primeira iniciativa de 
parlamentares sensíveis aos movimentos e 
suas lutas é a criação de uma Frente Par-
lamentar da Reforma Agrária, explica o 
advogado Marcos Rogério Souza. A Fren-
te trabalhará pautas como a aprovação da 
mudança dos índices de produtividade ru-
ral, do projeto que barra a emissão de li-
minares a toque de caixa, da proposta de 
emenda constitucional (PEC) que torna 
passível de expropriação terras onde for 
encontrado trabalho escravo, da PEC que 
limita o tamanho de propriedade no Brasil, 
entre outras. “Os movimentos nunca viram 
o Parlamento como espaço a ser disputado. 
Isso terá de mudar”, considera Souza. 

Falta sensibilidade 
para as questões 
sociais e capacitação 
dos agentes da 
Justiça na área de 
direitos humanos. 
O Direito resolve 
a questão agrária.  
É só aplicar o 
Estatuto da Terra 
e a Constituição
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HIsTóRIA

São 80 anos de vida e 40 de Cem Anos de Solidão. Mas que importa 
o calendário? Para o artesão do tempo Gabriel García Márquez, ele é 
apenas um movimento contínuo, fluido e circular esculpido a cada letra

Gabo,

Por Maria Angélica Ferrasoli

José Arcadio Buendía, patriarca de Cem Anos 
de Solidão, acordou bem disposto nessa outra 
terça-feira, tão diferente daquela equivocada 
em que tivera de ser amarrado ao castanhei-
ro por sua lucidez extrema. Era dia 6 de mar-

ço de 2007. O escritor Gabriel García Márquez, seu 
criador, acabara de completar 80 anos. E Macondo 
já não era uma aldeia de 20 casas de barro e taquara 
à beira de um rio de águas diáfanas, mas o povoado 

imortalizado de Gabo, a cidade dos espelhos (ou das 
miragens) que o levou ao Prêmio Nobel de Literatura 
em 1982 e há quatro décadas continua a fascinar lei-
tores a partir de um veloz caleidoscópio de histórias 
cujo eixo central não se desgasta, aliás, alimenta-se 
da luz do tempo.

A Macondo de García Márquez se chama Aracata-
ca, na Colômbia, onde ele nasceu e para onde voltou 
com a mãe quando foi preciso vender a casa dos avós. 
É assim, ao menos, que o escritor dá início a Viver 
para Contar, o primeiro capítulo da autobiografia, 

cigano do imaginário
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lançado há cinco anos. Ali estão, para quem quiser 
reconhecer, os principais personagens de Cem Anos 
de Solidão na sua forma mortal, habilmente emba-
ralhados em qualidades e obsessões, mas tão crista-
linos quanto os frascos milagrosos de Melquíades, o 
cigano cuja sabedoria estimulou sem trégua a efer-
vescente imaginação do primeiro Buendía e acabou 
por registrar em pergaminhos cifrados toda a histó-
ria da família um século antes de seu final.

Ali estão o avô de Gabo com o morto que lhe pesa 
às costas, o sábio catalão, os amigos do último Aure-
liano, a United Fruit Company (a companhia bana-
neira que tantas desgraças havia de trazer a Macon-
do) e, principalmente, a casa eternizada do escritor. 
“Os quartos eram simples e não se diferenciavam en-
tre si, e só precisei dar uma olhada para perceber que 
em cada um de seus incontáveis detalhes havia um 
instante crucial da minha vida”, relata.

Para o crítico literário norte-americano Harold 
Bloom, um dos mais conhecidos do mundo ociden-
tal, Cem Anos de Solidão é “um milagre que só acon-
tece uma vez, menos um romance do que uma Escri-
tura, a Bíblia de Macondo”. Em sua avaliação, o livro 
traz “uma espécie de fadiga estética: a quantidade de 
vida, em cada página, ultrapassa nossa capacidade de 
absorção”. Talvez tenha sido essa sintonia explosiva 
de existência e magia – que se reconhece e expande 
no chamado realismo mágico, ou fantástico, flores-
cido em grande parte da América Latina durante a 
longa noite das ditaduras – a razão para que tantos 
tenham tentado “explicar” Macondo e sua gente, até 
que o próprio García Márquez resolveu pôr os pingos 
nos is e apresentar sua versão autobiográfica.

Até agora não publicou o segundo volume – pre-
feriu, antes, lançar o belo Memórias de Minhas Pu-
tas Tristes, quase um conto com sabor de poema. 
Segundo as más línguas do noticiário, o colombiano 
não quer resgatar os motivos da briga que teve com 
o também escritor Mario Vargas Llosa em 1976, que 
lhe rendeu um olho roxo e na qual, consta, pelo me-
nos uma senhora estava envolvida.

Delicadeza e jornalismo
É bem verdade que até uma história assim corrente 

do cotidiano não soaria vulgar ou agressiva na escrita 
primorosa de García Márquez. Tanto em sua obra-
prima quanto nas dezenas de outras que já assinou, 
entre contos e romances (muitos deles levados para o 
cinema), episódios que por si só seriam de revirar o 
estômago do leitor são narrados com uma delicadeza 
de coronel Aureliano Buendía em tempo de ourives, 
quase estonteante de tão precisa.

É o caso do estupro de Cândida Erêndira (e sua Avó 
Desalmada), vendida ainda menina para começar a 
pagar os danos que causou à família: o que Erêndira 
vê não é seu agressor, mas fantásticos peixes multico-
loridos boiando à sua volta. Ou a caçada aos 17 filhos 

do coronel Aureliano Buendía, numa imensa noite 
de terror; as famílias de grevistas surpreendidas pelos 
disparos da polícia na praça. O que a memória capta 
e registra, em todas essas passagens literárias, não se 
limita ao que se contou, e sim à forma como foi feito, 
e o que sobra é apenas deslumbramento.

Mas também aos que insistem em deixar bem fir-
me a linha que separa realidade e fantasia, a narrativa 
de García Márquez é surpreendentemente objetiva. 
Basta ler sua produção jornalística (compilada em 
Textos do Caribe) ou livros-reportagens como No-
tícia de um Seqüestro, A Aventura de Miguel Littín 
Clandestino no Chile ou ainda Relato de um Náufra-
go, a verdade sobre um naufrágio que pôs abaixo o 
contrabando feito pela própria Marinha da Colôm-
bia e levou Gabo ao exílio. Publicada em forma de 
novela pelo jornal El Espectador, de Bogotá, durante 
14 dias consecutivos no ano de 1955, a tragédia do 
marinheiro Luís Alejandro Velasco despertou a ira 
do então ditador colombiano Gustavo Rojas Pinilla. 
Na versão oficial, uma tormenta levara o navio a pi-
que, mas é o excesso de carga que causa o desastre 
num dia de céu de brigadeiro. 

De seus muitos contos, há igualmente para todos os 
(bons) gostos. A Última Viagem do Navio Fantasma 
parece escrito num só fôlego. No apaixonante O Afoga-
do mais Bonito do Mundo, a partir desse morto desco-
munal que vai dar na praia, o povoado de pescadores 
se descobre e passa a se respeitar como comunida-
de. Instados a ter casas maiores com mesas e cadeiras 
mais firmes, a se comprometer com o pobre gigante 
desconhecido que suscita pena por sua desproporção 
e ciúme por sua imensa beleza, e compaixão, porque é 
evidente que não queria lhes causar tamanho incômo-
do, os habitantes locais lhe dão nome e família, de tal 
forma que acabam todos por virar parentes próximos. 
A vila miserável prepara-se então para ser tão digna 
e grande quanto seu afogado. Torna-se o povoado de 
Estevão, como Macondo é território de Gabo. 

Para comemorar o 80º aniversário do escritor, au-
tores, atores e políticos emprestaram a voz aos per-
sonagens de Cem Anos de Solidão. A leitura da obra 
foi realizada no mês passado em Madri. Homenagens 
também vieram da terra natal de Gabo, do México, 
onde vive, da Venezuela, de Cuba, onde a longa ami-
zade com Fidel Castro levou-o a criar e dirigir a es-
cola internacional de cinema e TV.

Há pouco tempo, um texto atribuído a Gabo na in-
ternet dava conta de uma enfermidade grave e uma 
suposta conversa sua com Deus. Fumante voraz du-
rante muitos anos, daqueles que acendem um cigar-
ro no outro, García Márquez negou a autoria, mas 
admitiu o tratamento de um câncer linfático, realiza-
do no final da década de 90, do qual, aparentemente, 
conseguiu escapar e segue adiante. Debaixo do cas-
tanheiro, sob o sol implacável do Caribe, o espectro 
vivo de José Arcadio Buendía sorri para o futuro.     

“A quantidade 
de vida em 
cada página 
de Cem Anos 
de Solidão
ultrapassa 
nossa 
capacidade 
de absorção”
Harold Bloom
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o Brasil já descobriu 
o sabor da resistência 
cultural e econômica do 
slow food, o movimento 
que busca, mais que 
comida saudável, uma 
vida com mais prazer

Por Alceu Luís Castilho e Fábio de Castro

Fast food estressa. Engole-se, 
para voltar logo à atividade que 
a refeição “atrapalhou”. Pouco 
importa como a comida foi fei-
ta. Se derrubou árvores, estra-

gou o solo. Seu símbolo é o McDonald’s. 
Mas não só. Abra a geladeira, e ela está 
lá. A comida industrializada. Padroniza-
da. Com cheiro uniformizado. Seu nome 
é lucro. O estômago e a cabeça são apenas 
engrenagens de uma máquina sem sabor 
– em São Paulo ou no interior do Ceará.

O slow food, movimento surgido na Itá-
lia em 1989, procura o resgate dos hábitos 
alimentares perdidos. Seu nome não sig-
nifica apenas a resistência a um estilo ali-
mentar imposto por multinacionais, mas 
a um modelo econômico. É comida para 
ser saboreada com prazer e sensação de 
responsabilidades – social, econômica, 
cultural. Deglutida aos poucos, humani-
za o ritmo de vida.

“Eu definiria slow food como uma ética 
do prazer com consciência ambiental. É 
também um tipo de ecogastronomia”, diz 
Mario Ignacio Spada, proprietário de uma 
pousada em Porto das Dunas, no litoral 
cearense, a 23 quilômetros 
de Fortaleza. Às 6 horas, 
Mario acorda, sem desper-
tador. Capricha no café-da-
manhã e só depois vai co-
meçar a servir os hóspedes. 
“Quero poder comer bem, 
fazer as coisas sem pressa, 
ficar fora do caos, viver uma 
vida saudável”, diz o empre-
sário, que já morou em São 
Paulo e Belo Horizonte. A “pousada cul-
tural” é seu subterfúgio para atrair hóspe-
des afinados com sua filosofia. “Durante 
o dia faço trabalho de manutenção, con-
serto coisas quebradas, construo objetos 
de madeira, pinto. Faço a decoração. E 
não tenho pressa.” Para Mario, seis horas 
de sono bastam para repor as energias.

A rotina desacelerada, no entanto, não 
traduz toda a dimensão do movimento. 
Aderir ao slow food não alterou a agita-
da rotina da consultora de restaurantes 
paulistana Heloísa Mader. “Não se trata 
de uma doutrina impositiva de desacele-
ração do ritmo de vida. É muito mais que 
isso”, defende. Para Heloísa, o slow food é 
um contraponto ao fast food na medida 

em que se coloca contra a massificação do 
sabor. Mas o principal aspecto é a cons-
ciência ambiental – incluindo o espaço 
urbano. “Isso não me impede de ter uma 
vida superacelerada, de até 18 horas de 
trabalho num dia. Posso ter 15 compro-
missos, mas paro para comer, e não é em 
frente ao computador, ao telefone nem 
num drive thru. Basta programar o tem-
po. Se eu tiver de sair às 5 horas, acordo 
às 4. Não existe acordar atrasada e sair 
sem café-da-manhã”, descreve.

Intercâmbio
O slow food ganha terreno no Brasil. A 

correia de transmissão do movimento são 
os produtos que preservam as característi-
cas culturais locais, os ciclos ecológicos e 
a economia popular. Um exemplo é o chi-
marrão – pela popularidade, pela cultura, 
pelo ritual de degustação. “A erva-mate 
era utilizada pelos índios muito antes da 
colonização”, conta Luiz Zenaide Gomes, 
produtor de Santa Maria do Oeste (PR). 
“É slow food de origem.” Gomes integra 
uma das 55 comunidades brasileiras do 
alimento Terra Madre – rede global que 
reúne mais de 1.600 grupos que compar-
tilham experiências para proteger a quali-

dade do alimento e a produ-
ção agrícola local. O grupo 
exporta cerca de 12 toneladas 
de chá-mate orgânico. “Hoje, 
se me pedem suco de tangeri-
na, não tenho, mas sei quem 
tem, e com certificado.” Ele 
ressalta a necessidade de 
união dos produtores.

Entre outros produtos 
brasileiros no catálogo mun-

dial de slow food estão o feijão canapu, de 
vários municípios do Piauí (espécie intro-
duzida por escravos no século 16), o néc-
tar de abelhas dos índios sateré-maué, no 
Amazonas e Pará, as ostras de Cananéia, 
no litoral de São Paulo. Alguns produtos 
estão ameaçados de extinção e compõem 
a chamada Arca do Gosto – são 600 no 
mundo, 11 no Brasil (como o palmito-ju-
çara paulista e a farinha de batata-doce dos 
craós, no Tocantins).

Para preservar os produtos, o movi-
mento criou as Fortalezas. Elas organi-
zam os produtores para conquistar novos 
mercados. São cerca de 300 no mundo, 
seis no Brasil. Roberta Marins de Sá, 
consultora do Ministério do Desenvol-MPRe

“Eu definiria 
slow food como 
uma ética do 
prazer com 
consciência 
ambiental. 
É também 
um tipo de 
ecogastronomia”
Mario Ignacio spada



�8 )   Revista do Brasil   )  abril   )   2007

vimento Agrário (MDA), avalia projetos 
e os reúne nos diversos grupos de slow 
food. “Nosso papel é dar voz às comu-
nidades, junto com os chefs e a universi-
dade”, afirma. Ela critica o enfoque dado 
pela mídia ao slow food no Brasil. “Falam 
só da coisa do comer devagar e da alta 
gastronomia.”

Papel do consumidor
Parte essencial do movimento está nas 

mãos do consumidor. Ele é tão importan-
te que, quando associado à rede, ganha 
a denominação de “co-pro-
dutor”. Mais do que a con-
tribuição financeira (10 eu-
ros anuais para membros de 
grupos ou 30 euros indivi-
dualmente), cabe a ele aju-
dar a divulgar os alimentos. 
O Brasil possui dez desses 
grupos, chamados de con-
vivia (no singular, convi-
vium): o Amazônia, em Be-
lém, o Empório do Sertão, 
em Montes Claros (MG), o Florianópo-
lis, o Fortaleza, o Piracicaba (SP), o Rio 
de Janeiro, o São Paulo, o Belo Horizonte, 
o Brasília e o Pirenópolis (GO).

O maior e mais antigo é o carioca, 
comandado pela gastrônoma Margari-
da Nogueira. Ela viajou em 1999 para 

SEM PRESSA 
spada: “Quero ficar 
fora do caos, viver 

uma vida saudável”

a Itália e encontrou líderes do slow food 
que não conseguiam entender por que 
um país tão rico em diversidade como o 
Brasil não tinha convivia. Ao voltar para 
o Brasil, criou o do Rio, com a ajuda de 
amigos. Hoje tem cerca de 50 pessoas. 
Elas costumam se reunir para degustar 
os alimentos brasileiros do Terra Madre 
e criar pratos. “É tarefa difícil, num país 
continental, obter todos os produtos”, diz 
Margarida. Na ceia de Natal, por exem-
plo, em lugar das castanhas importadas 
estavam as brasileiras, como a de baru, 

produzida em Pirenópo-
lis. “Sempre descobrimos 
produtos diferentes, que 
são da nossa própria terra 
e dos quais nenhum de nós 
tinha ouvido falar”, come-
mora. Uma das pérolas é o 
arroz-vermelho, do Piauí, 
que chegou no início da co-
lonização, mas foi descar-
tado pelos portugueses por 
motivos comerciais.

Ela conta que, nos jantares promovi-
dos para o consumidor comum, é muito 
freqüente os produtos acabarem rápido – 
contrariando um tanto a idéia da refeição 
lenta. “As pessoas ficam impressionadas e 
querem saber de onde eles vieram.”

Segundo Roberta de Sá, o Terra Madre 
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A correia de 
transmissão do 
movimento são 
os produtos que 
preservam as 
características 
culturais locais, 
os ciclos 
ecológicos e 
a economia 
popular
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o italiano Piero Sardo esteve 
no Brasil em novembro, 
em evento promovido pelo 
Ministério do desenvolvimento 
Agrário. “todos, não só a elite, 
têm direito ao prazer à mesa, a 
não comer imundícies. A idéia 
é criar a Grande Internacional 
da Comida. o Brasil pode 
ser líder de um movimento 
não só sul-americano, mas 
americano”, acredita.

Por que o Brasil pode liderar 
o slow food nas Américas?
A partir de 2008 o encontro 
do terra Madre será regional: 
África, Ásia etc. na América 
do Sul deverá ser aqui, pois há 
atenção para o tema. Há um 
governo com estratégia forte 
para agricultura familiar, com 
as contradições que sabemos, 
como os transgênicos, mas não 
há outro país com essa atenção.

Como é em outros países?
nos euA, o movimento 
é espontâneo, privado, o 
governo não está nem aí. 
no México há, mas não com 
essa dimensão. na Itália, 
há uma dificuldade muito 
grande, estão convictos de 
que a economia familiar está 
superada. Mesmo ativistas 
pensam isso, e no governo de 
esquerda.

Nossa terra ajuda?
nossos vinhos, por exemplo, 
estão muito padronizados. 
fazemos como os americanos 
fazem, vinhos compreensíveis 
e com sensações fortes. Aqui 
o terreno é extraordinário. e é 
mais fácil aprender a fazer os 
bons vinhos do que recuperar 
a terra. Mas deve-se manter a 
idéia de vinho íntegro, natural, 
respeitando o território.

O que o senhor provou 
por aqui?
fiquei numa casa de 
camponeses perto de 
Pirenópolis e comi muito 
bem. frango com ervas. As 
matérias-primas são muito 
boas. e nem falamos da 
variedade de frutas. na carne, 
é preciso fazer alguma coisa 
para melhorar.

Qual a responsabilidade do 
consumidor na manutenção 
dos alimentos tradicionais?
Inútil dizer “a culpa é 
sua”. É preciso educar. no 
momento em que a família 
não explica mais a origem 
dos alimentos, não vai mais 
ao campo, permite que o 
fast food invada o espaço. 
ela deve fazer escola, fazer 
o slow food, sem culpar 
ninguém.

Brasil tem tudo para ser líder

sardo: “É preciso educar. 
A família deve explicar a origem 
dos alimentos”
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tem 150 sócios no Brasil. “Mas há muito 
mais gente envolvida nos projetos, pois 
cada pessoa representa 60 comunidades, 
que podem ter desde 20 até 1.000 famí-
lias”, calcula. “Por outro lado, não temos 
os consumidores conscientes. Estamos 
precisando exatamente disso – os con-
sumidores é que dão o apoio, que vão 
divulgar o projeto.”

Slow city
Se o tempo não pára, em algumas ci-

dades ele passa mais devagar. Elas fazem 
parte da rede internacional das slow ci-
ties, conhecidas no Brasil como cidades 
do bem-viver. O movimento deriva do 
slow food. Está em 30 cidades italianas e 
se expandiu por países como Alemanha, 
Noruega, Reino Unido, Polônia, Portugal 
e Espanha. Duas cidades brasileiras estão 
incluídas: Antônio Prado (RS) e Tiraden-
tes (MG). O objetivo é resistir à homoge-
neização, apoiar a diversidade cultural e 
as especialidades locais. 

O secretário de Turismo, Cultura e 
Meio Ambiente de Tiradentes, Marcelo 
Gomes, diz que a cidade de 7 mil habitan-
tes não precisou mudar de ritmo para ser 
certificada – as características do bem-
viver já estavam presentes. “Nossa preo-
cupação é mantê-las”, diz. A participação 
no movimento não diminuiu a atividade A
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coNScIENtIzAção 
Roberta de sá: “Nosso papel é dar 

voz às comunidades, junto com 
os chefs e a universidade”
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econômica. “Desde 2002, 17 casais que 
moravam em grandes centros estressa-
dos se mudaram para cá e abriram pou-
sadas e restaurantes, gerando empregos”, 
afirma Gomes.

As cidades candidatas ao selo slow city 
– certificação de qualidade de vida – pas-
sam por uma seleção. Precisam ter me-
nos de 50 mil habitantes e seguir rigoro-
samente 55 princípios ligados a política 
ambiental, sustentabilidade urbana, in-
fra-estrutura, incentivo a produtos locais, 
hospitalidade e senso de comunidade. E 
têm de conservar seu patrimônio históri-

MUDANçA coLEtIVA
Ciane, de Antônio Prado: 

“Adaptamos todo o cotidiano à 
preservação da nossa história 

e do meio ambiente urbano”
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GERANDo EMPREGoS
Gomes, de Tiradentes, onde ainda 
é possível “pegar” uma charrete: “Casais 
mudaram-se para cá, fugindo dos 
grandes centros, e abriram pousadas 
e restaurantes”

co. A cidade italiana de Bra, no Piemonte, 
com 27 mil habitantes, é a sede do movi-
mento. Lá, um decreto municipal obri-
ga o comércio a fechar às quintas-feiras 
para que os proprietários tenham tempo 
de cuidar da vida pessoal.

A geógrafa Ciane Fochesatto, de 25 
anos, funcionária pública em Antô-
nio Prado, encaminhou a candidatura 
da cidade, que recebeu o selo slow city 
em 2001. “Temos um dos maiores pa-
trimônios históricos do Brasil, com 48 

edifícios tombados. Adaptamos todo o 
cotidiano à preservação dessa história 
e do meio ambiente urbano”, diz. Se-
gundo ela, a população resistiu à idéia 
num primeiro momento. “Aos poucos 
compreenderam a idéia e a adesão é 
praticamente unânime”, afirma. A pre-
feitura lançou uma cartilha de educa-
ção patrimonial, desenvolveu coleta se-
letiva intensa, dedicou grande cuidado 
ao saneamento e implantou a educação 
ambiental nas escolas. 
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Retrato

escolhido 
por 
Ghandi

Por Ieda de Abreu

Descalço, cabeça raspada, envolto numa túnica 
branca e segurando um cajado, o ator João Signo-
relli interpreta desde 2003 o líder indiano Mahat-
ma Gandhi no espetáculo Gandhi, um Líder Servi-
dor. O monólogo, de 40 minutos de duração, cabe 

em qualquer ambiente. Universidades ou clínicas, empresas ou 
presídios. Claro, em salas de teatro também. Trata de ética, não-
violência, amor, liderança, cooperativismo em espaços onde o 
foco é a busca de conhecimento e resultados.

O texto começa com Ghandi anunciando o início de um jejum 
para despertar consciências do Ocidente e do Oriente: “Que os 
povos deixem de se alimentar com pensamentos desequilibra-
dos, preconceitos e sentimentos sombrios”. Signorelli recita para 
si mesmo de dois em dois dias e diz que sempre lê e aprende algo 
novo sobre Gandhi, para quem um verdadeiro líder não é o que 
sabe dar ordens, mas exemplos; estimula o pensamento no bem 
coletivo como forma de alcance da satisfação pessoal.

Com 35 anos de carreira, dezenas de filmes, peças e novelas, 
Signorelli foi Dom Quixote, no início dos anos 70, em O Ho-
mem de La Mancha. Seu escudeiro Sancho era Grande Otelo 
(1915-1993), que não o levaria até a doce Dulcinéia, mas para 
a TV Globo. Ele vê o personagem que encena há quatro anos 
em sintonia com uma tendência que considera em alta, no uni-
verso corporativo e na sociedade, de valorização de princípios 
éticos nas relações humanas. É feliz por ganhar a vida dizendo 
o que pensa e divulgar a cultura da paz. E ratifica que no mun-
do teatral os personagens é que escolhem os atores. “Penso em 
vivê-lo até meu último respiro.”  JA
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CIDADANIA

Cresce a legião de usuários de bicicleta, boa para 
a mobilidade, a economia, o meio ambiente e a 
saúde. Mas faltam políticas públicas que façam 
as pessoas tirar o carro da cabeça. e das ruas

Por Fábio de Castro

“Se tivéssemos ciclovias funcionais, in-
terligação com outros transportes, es-
tacionamento de bicicletas, eu seria o 
primeiro a pedalar para ir ao trabalho. 
Estou cansado de trânsito. Se implan-

tassem um sistema bem-feito, a cidade ia ganhar tem-
po, economizar dinheiro, ficar menos poluída.” O de-
sabafo do arquiteto carioca Paulo de Tarso ecoa boa 
parte das reivindicações dos brasileiros – cada vez 
mais numerosos – que utilizam a bicicleta como meio 
de transporte urbano.

De acordo com levantamentos da Associação Nacio-
nal de Transportes Públicos (ANTP), 7,4% dos deslo-
camentos em área urbana são feitos de bicicleta, num 
total de 15 milhões de viagens diárias no país. A frota 
nacional de 50 milhões de bicicletas dobrou na última 
década e cresce numa razão de 5 milhões por ano.

Pedala, 
Brasil!
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texto violentamente adverso. “Acho que 
há um movimento acontecendo. Apare-
ce cada vez mais gente andando de bici-
cleta em grupo. De carro, não se fala com 
ninguém no trânsito. Converso com os ci-
clistas e percebo que são gente como eu, 
que usa a bicicleta porque é boa opção de 
transporte. De bicicleta a locomoção é 
mais saudável, agradável, mais rápida.”

Segundo a Companhia de Engenharia 
de Tráfego de São Paulo, o congestiona-
mento regular da cidade implica deslo-
camentos à média de 20 quilômetros por 
hora. A velocidade média da bicicleta em 
terreno plano é de 25 quilômetros por 
hora. A frota de 5,6 milhões de automó-
veis na capital paulista – a maioria ocupa-
da por uma só pessoa (média de 1,5 pessoa 
por veículo) – é responsável por 70% da 
poluição atmosférica. A população perde  
quatro dias por ano parada no trânsito.

Para Danielle, pior é a falta de estrutura. 
E a convivência no trânsito não é pacífica. 
“As pessoas não conhecem o Código de 
Trânsito, que protege o ciclista, por isso há 
uma grande necessidade de implementar 
ciclovias. Faltam também estacionamen-
tos apropriados.” Pesquisas confirmam 
que os principais obstáculos ao uso da bi-
cicleta como meio de transporte são medo 
de atropelamento, de assalto, falta de esta-
cionamentos e falta de ciclovias. Segundo 
a ANTP: o Brasil inteiro tem 600 quilôme-
tros de ciclovias em uso. A Holanda, com 
16 milhões de habitantes, tem 15 mil qui-
lômetros de faixas para bicicletas.

Já o município de São Paulo, com 10,5 
milhões de habitantes, tem menos de 30 
quilômetros de ciclovias – 20 deles dentro 
de parques. Mais de 15.600 quilômetros 
de ruas e avenidas. Cerca de 50 ciclistas 
morrem por ano. Segundo dados divul-
gados pela Unesco, 95% dos acidentes 
com ciclistas acontecem nos cruzamen-
tos – e uma ciclovia teria evitado todas 
essas mortes. Os que são atropelados (co-
lisão por trás) por carros e motos não che-
gam a 0,1% do total de acidentados. 

Apesar do risco, paradoxalmente, a 
violência e a saturação do trânsito pare-
cem estimular a busca dos usuários de bi-
cicletas por mais espaço. Várias cidades 
brasileiras ganharam a Bicicletada, ver-
são nacional do movimento conhecido 
mundialmente como Massa Crítica, que 
nasceu em 1992 na cidade norte-ameri-
cana de São Francisco e hoje está presente 
em mais de 300 cidades do mundo. Im-
portado para São Paulo há pouco mais 
de quatro anos, o movimento já ocorre 
também em Porto Alegre, Florianópolis, 
Brasília, Curitiba e Mossoró.

‘Nem suamos mais’
“Dificilmente chegaremos à ‘massa 

crítica’, com centenas de ciclistas, mas é 
fundamental que a Bicicletada exista. Ela 
leva o recado a um número significativo 
de motoristas”, diz o estudante de Ciên-
cias Políticas Júlio Casarin, que participa-
va de uma das edições da Bicicletada em 
São Paulo, em janeiro deste ano. 

Diante da quantidade assustadora de 
automóveis nas grandes cidades, os ci-
clistas urbanos ainda parecem raros, iso-
lados, perigosamente solitários. Mas já 
são uma multidão considerável, criando 
uma demanda por melhoramentos viá-
rios que já começa a repercutir em setores 
do poder público. Paulo de Tarso é presi-
dente da Sampa Bikers, espécie de clube 
que estimula o uso de bicicletas para vá-
rios fins, e não está sozinho em seu ape-
lo por espaço. É ciclista militante, mas se 
considera pessimista em relação ao aten-
dimento de suas necessidades: “Acho que 
a bicicleta nunca vai ganhar espaço na ci-
dade. O poder público só pensa em dar 
mais acesso aos carros”.

A designer Danielle Noronha é ativista 
em defesa da bicicleta, mesmo num con- SoLItáRIoS Bicicletada: abrindo espaço entre os 5,6 milhões de carros de são Paulo
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O nome da manifestação se refere a um 
fenômeno comum nas cidades chinesas: 
os ciclistas que, sozinhos, não conseguem 
atravessar os cruzamentos desprovidos de 
semáforos esperam a formação da massa 
crítica – o acúmulo de um número de bi-
cicletas suficiente para obrigar os veícu-
los motorizados a parar e esperar. Parte 
da massa crítica brasileira, Júlio pedalava 
de calça jeans, óculos, feito um pedestre, 
longe do estereótipo do ciclista que usa a 
bicicleta para o lazer ou esporte.

“Não sou cicloativista, mas uso a bici-
cleta como meio de transporte por ques-
tão de saúde, economia, consciência 
ecológica”, dizia o estudante enquanto 
esperava a partida da Bicicletada, o pas-
seio ciclístico sem lideranças, como um 
movimento espontâneo de cidadãos. “É 
nítido que tem mais gente pedalando. A 
gente aprende a sobreviver na violência 
do trânsito, mas é preciso se manifestar 
para conquistar mais espaço.”

O estudante percorre diariamente de 
bicicleta os cerca de oito quilômetros 
entre sua casa, em Santa Cecília, na re-
gião central de São Paulo, e a faculdade, 
na Cidade Universitária, na região oeste. 
“Não é uma distância grande. Depois que 

ganhamos condicionamento físico, nem 
suamos mais”, garante.

Na mesma manifestação, o estudante Tia-
go Troglio Correa, de 18 anos, se apresentava 
com todo o equipamento de ciclista. “Não 
uso a bicicleta para esporte. É mais lazer e 
locomoção, mas como pedalo bastante pre-
firo andar equipado”, dizia. De sua casa em 
Pirituba, zona noroeste, até a Avenida Pau-
lista, onde começa a Bicicletada, pedalou 20 
quilômetros. “O problema é que as pessoas 
não conhecem o Código de Trânsito.”

E as políticas públicas ainda são escas-
sas. No início de fevereiro, o prefeito Gil-
berto Kassab (PFL) sancionou a lei que 
institui o Sistema Cicloviário do Muni-
cípio e reconhece a bicicleta como meio 
de transporte. Shoppings a terminais de 
transporte serão obrigados a possuir bi-
cicletário, mas poderão fazer sua explo-
ração comercial. A lei, de iniciativa do 
vereador Chico Macena (PT), indica a 
permissão de bicicletas em vagões de me-
trô e trem – ainda restrita aos fins de se-
mana – e determina que toda nova obra 
viária inclua ciclovia ou ciclofaixa.

O substitutivo que deu origem à lei rece-
beu sugestões do secretário do Verde e do 
Meio Ambiente, Eduardo Jorge, que even-

oMS recomenda
o ato de pedalar faz bem não 

apenas à mobilidade, à economia e 
ao meio ambiente. A organização 
Mundial da Saúde (oMS) defende 
o uso da bicicleta como uma das 
saídas para melhorar a saúde 
pública mundial. A oMS recomenda 
aos governos a criação de planos 
integrados de atividades físicas, 
inclusive nas políticas de transportes 
e planejamento urbano. em 
documento, enfatiza que esses 
planos trazem não apenas benefícios 
médicos diretos, mas “aumentam 
a interação social, fornecem lazer 
e reduzem a violência, o tráfego 
urbano e a poluição”.

Para o médico Paulo Saldiva, 
pedalar faz bem mesmo numa 
grande cidade: “os malefícios da 
poluição são compensados pelos 
ganhos com a atividade física”. 
Saldiva, de 52 anos, pedala cerca de 
30 quilômetros por dia em São Paulo. 
“estou bem melhor que os colegas 
da minha idade. ou a bicicleta faz 
bem, ou o Audi faz mal”, ironiza o 
médico, chefe do departamento de 
Patologia da faculdade de Medicina 
da uSP. ele leva as roupas na 
mochila. “Chego no trabalho às 7h30 
e saio às 20 horas. em que outro 
horário poderia fazer um exercício 
tão completo?”

saldiva: 
prejuízo da 
poluição é 
compensado 
pelos ganhos 
com a 
atividade 
física
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tualmente também pedala para ir trabalhar. 
Para ele, todos têm a missão de criar uma 
cultura na qual a bicicleta seja mais que es-
porte e lazer: “É uma missão difícil, porque 
a cidade é completamente dominada pela 
hegemonia do carro. E o carro é insaciável, 
quer mais túneis, mais ruas, 
mais orçamento”. Ele exem-
plifica a voracidade do auto-
móvel mencionando o túnel 
na Avenida Rebouças, que 
custou 60 milhões de reais. 
“É o orçamento da Secre-
taria do Verde e Meio Am-
biente da maior cidade do 
hemisfério sul!”, compara.

Jorge acredita que a mu-
dança cultural virá, já que 
a era do petróleo está a al-
gumas décadas do fim. “Os 
países com planejamento de longo prazo 
já decretaram: nada mais para o carro, nem 
mais um tostão. Mas, aqui em São Paulo, o 
carro continua sendo o rei absoluto da ci-
dade”, lamenta.

As políticas, no entanto, vão sendo tra-
çadas. A própria lei paulistana derivou do 

Programa Brasileiro de Mobilidade por 
Bicicleta – Bicicleta Brasil, criado em 
2004 pelo Ministério das Cidades. Segun-
do o diretor de Mobilidade Urbana do 
Ministério das Cidades, Renato Boareto, 
o programa pretende integrar a bicicleta 

como opção de mobilidade 
e contribuir para mudar a 
cultura do privilégio ao au-
tomóvel: “As pessoas rece-
bem sinalização do poder 
público. A cidade é pensa-
da como se um dia todas as 
pessoas fossem ter um au-
tomóvel, e isso nunca vai – 
nem pode – acontecer. As 
pessoas escolhem o meio 
de transporte a partir do 
estímulo do poder público”. 
Para municípios com mais 

de 100 mil habitantes, o BNDES disponi-
biliza ainda uma linha de crédito de 300 
milhões de reais no Programa de Finan-
ciamento de Infra-Estrutura para Mobi-
lidade Urbana (ProMob).

Aruana Espíndola, 27 anos, é funcio-
nária do INSS e estuda Relações Públicas. 

Estuda alguns dias no período da manhã, 
outros à noite, trabalha à tarde e faz to-
dos os trajetos de bicicleta, o que dá em 
média 30 quilômetros por dia. “Transpor-
te público demora. A bicicleta é saudável,  
tem a questão ambiental, o caos por cau-
sa dos transportes individuais. Levei tudo 
em consideração e vi que só tem vanta-
gens”, aprendeu. “Para isso, é preciso ter 
bicicleta de boa qualidade, equipamentos 
de segurança, atenção e paciência com os 
motoristas mal-educados. A maioria não 
sabe que bicicleta pode andar na rua e gri-
ta para a gente ir para a calçada, o que na 
verdade é proibido”, ensina. “Como não há 
uma faixa específica para ciclistas, tem de 
praticar a direção defensiva. Todo dia es-
cuto buzinadas, como se que eu estivesse 
atrapalhando. Quem atrapalha são os mo-
toristas, que estão muitas vezes sozinhos, 
ocupando muito espaço.” Ela acredita 
que, quanto mais gente optar pela bicicle-
ta, mais esse assunto vai chamar a atenção 
da sociedade civil, dos governos e dos pró-
prios motoristas. “Eu sou otimista.” 

Colaborou Xandra stefanel

EcoNoMIA E SAúDE
Júlio: “Não sou 
cicloativista, mas uso 
a bicicleta como meio 
de transporte”
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confirmam que 
os principais 
obstáculos ao 
uso da bicicleta 
como meio 
de transporte 
são medo de 
atropelamento, 
assalto, falta de 
estacionamentos 
e de ciclovias
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VIAGEM

Por Joás Ferreira de Oliveira

A cidade de Cunha fica no ca-
minho entre Guaratinguetá 
(SP), a partir da Via Dutra, 
e Paraty (RJ). Incrustada no 
meio das serras da Bocaina, 

do Mar e do Quebra-Cangalha, tem en-
cantos naturais, tradições culturais ricas e 
um povo acolhedor como seu clima tem-
perado, que sempre reserva um friozinho 
bom à noite, em qualquer estação do ano. 
No inverno, porém, pode cair abaixo de 
zero, convidando para o pé da fogueira, 
junto da lareira ou do fogão a lenha.

Ao deixar a Via Dutra (saída 65), o via-
jante já sente a diferença. Logo depois, 
ao transpor a Serra do Quebra-Cangalha, 
durante oito quilômetros, a mudança é 
gritante, com poucos carros na estrada e 
paisagens deslumbrantes. A cidade fica a 
45 quilômetros da Dutra.

Os atrativos começam pelos diver-
sos ateliês de cerâmica de alta tempera-

A estância de Cunha, 
entre SP e RJ, oferece 
ritmo de vida interiorano, 
ar fresco de montanha, 
hospitalidade, simplicidade, 
belezas naturais e história

friozinho bom e gente boa
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A cidade 
é famosa 
também 
pelos 
seus 
ateliês de 
cerâmica

Cunha tem uma grande reserva de Mata Atlântica, com nascentes, rios e cachoeiras
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tura. O primeiro forno a lenha, do tipo 
noborigama – técnica trazida do Japão, 
em que o forno é construído em degraus 
com diversas câmaras de queima, geral-
mente aproveitando os desníveis do ter-
reno –, começou a funcionar há 30 anos. 
De lá para cá, a atividade agregou outras 
técnicas e incorporou-se à identidade 
local. Periodicamente, em geral nos fe-
riados prolongados e na alta temporada, 
durante o Festival de Inverno, esses ate-
liês promovem eventos em que exibem a 
abertura de fornadas, apresentando em 
primeira mão as peças “quentinhas”.

Nascentes, córregos, riachos e cachoei-
ras se espalham pelos seus 1.410 quilô-
metros quadrados de extensão territorial. 
É um dos maiores municípios paulistas 
– tecnicamente, faz “fronteira” com cida-
des tão distantes como Guaratinguetá e 
São Luiz do Paraitinga (em SP) e Paraty 
e Angra dos Reis (no RJ).

Cunha possui expressivas reservas da 
Mata Atlântica, um dos mais importantes 
biomas do planeta. O Parque Estadual da 
Serra do Mar, Núcleo Cunha-Indaiá, por 
exemplo, preserva áreas com a exótica ve-
getação nativa e a conhecida diversidade de 
sua fauna, dos milhares de espécies de in-
setos e passarinhos aos bichões como anta, 
paca, onça, bugio, gavião. Para os viajantes, 
o parque organiza três tipos de trilha: a Tri-
lha das Cachoeiras (6.800 metros de carro 
mais 7.600 a pé), a Trilha do Rio Bonito 
(7.600) e a Trilha do Rio Paraibuna (1.700). 
Entre as cachoeiras, destacam-se as do Pi-

saiba mais
n Secretaria Municipal de turismo e Cultura:
(12) 3111-2630 – www.cunha.sp.gov.br
n Parque estadual da Serra do Mar,
núcleo de Cunha: (12) 3111-1818
n Cunhatur - Associação de Hotéis e Pousadas: 
(12) 3111-2634 – www.cunhatur.com.br
n Casa do Artesão: (12) 3111-1684

menta, do Desterro, do Mato Limpo e as 
várias quedas do Parque Estadual.

O espetáculo visual que cerca a região 
pode ser testemunhado da Pedra da Mar-
cela. Especialmente nos meses de inverno, 
quando o céu é mais limpo, o passeio até 
lá, a 1.840 metros de altitude, é imperdível. 
O acesso a esse mirante natural fica no km 
61 da Rodovia Cunha–Paraty. São quatro 
quilômetros em estrada de terra mais uma 
caminhada de dois quilômetros.

Na cidade, o visitante dispõe de bons 
restaurantes e pousadas e pode conhe-
cer algumas construções do século 18, 
como as igrejas Nossa Senhora da Con-
ceição, Rosário e São Benedito. Há tam-
bém o Mercado Municipal (de 1913), o 
Museu Francisco Veloso e a Casa do Ar-
tesão. Entre os principais eventos religio-
sos, estão a Festa do Divino (em julho), a 
Procissão de Corpus Christi e a festa da 
Padroeira Nossa Senhora da Conceição 
(em dezembro). 

A agenda cultural da cidade inclui ainda 
a Festa do Pinhão (em abril e maio), com 
barracas e shows, e o Festival de Inverno 
Acordes na Serra (em julho), com apresen-
tações musicais nas igrejas, no antigo cine-
ma e na praça pública.  

no final do século 17, viajantes e 
aventureiros saíam de Paraty com 
destino ao sertão de Minas Gerais em 
busca de ouro e pedras preciosas. 
Ao passar pela localidade onde se 
ergueu a cidade de Cunha, então 
conhecida como Boca do Sertão, eles 
paravam para descansar e reabastecer 
as tropas. no início do século 18, 
intensificou-se a movimentação de 
tropeiros que transportavam o ouro de 
Minas Gerais. eles seguiam até Paraty, 
onde a carga preciosa era embarcada 
para Portugal.

em 1730 surgiu o povoado da 
freguesia do falcão. Muitas famílias 
lá permaneceram, mesmo depois 
do ciclo do ouro, formando a vila 
de nossa Senhora da Conceição 
de Cunha. Já no século 20, Cunha 
teve papel importante na Revolução 
Constitucionalista de 1932. em seu 
território aconteceram os combates 
entre tropas fluminenses e paulistas. 
no episódio, o lavrador Paulo virgínio 
foi morto por não revelar a posição dos 
paulistas. É o mártir da cidade.

Boca do Sertão

PANoRâMIcA
Cunha fica na 
junção das serras da 
Bocaina, do Mar e do 
Quebra-Cangalha.
O espetáculo 
visual que cerca 
a região pode ser 
testemunhado 
da Pedra da 
Marcela, a 1.840 
metros de altitude, 
especialmente nos 
meses de inverno, 
quando o céu é mais 
limpo. Na foto, é 
possível avistar toda 
a baía de Paraty
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Por Cláudia Motta (claudiamotta@revistadobrasil.net)Curta essa dica

Poucos espetáculos foram tão importantes para a cultura brasileira 
quanto Orfeu da Conceição. Essa adaptação para os morros cariocas 
do mito grego Orfeu – aquele que foi esquartejado pelas Bacantes 
por ciúme de seu devotado amor por Eurídice – é fundamental para 
a música brasileira. Representa o primeiro encontro da poesia de 
Vinicius de Moraes com a música de Tom Jobim. O resultado são clássicos como Se Todos 
Fossem Iguais a Você e Lamento no Morro, interpretados pelo bom e pouco lembrado 
Roberto Paiva. Ainda vale a pena conferir Vinicius recitando o marcante Monólogo de 
Orfeu. Finalmente, a peça musical saiu em CD (EMI). Em média, R$ 24.

Cao Hamburger, criador de Castelo Rá-Tim-Bum, é diretor do excelente O Ano em 
Que Meus Pais Saíram de Férias, lançado em DVD. É o ano de 1970 pelo ponto de 
vista de um garoto apaixonado por futebol que é obrigado a deixar sua vida para trás 
para viver com o avô, enquanto seus pais, militantes clandestinos perseguidos pelo 
regime militar, tiram “férias” forçadas. Sob os cuidados da comunidade judaica do 
bairro paulistano do Bom Retiro, Mauro (Michel Joelsas) segue lance por lance a 
campanha da seleção brasileira tricampeã no México. A fotografia e as atuações de 
Joelsas, da menina Hanna (Daniela Piepszyk) e do velho Shlomo (Germano Haiut), 
guardião do garoto, são primorosas. O filme merece ser visto e revisto.

Copa, ditadura e Bom Retiro

Fidel Castro: Biografia a Duas Vozes (Boitempo, 624 páginas), do escritor e jornalista Ignacio Ramonet 
(Cien Horas con Fidel, em espanhol), é resultado da mais longa entrevista já concedida pelo líder 
cubano. Fala de globalização, Tony Blair, George W. Bush, terrorismo, meio ambiente, Alca, América 
Latina e planos para o futuro. As conversas com Ramonet foram gravadas antes do adoecimento do 
líder cubano. “O volume de informações é uma referência permanente para quem quiser entender 
melhor a história desse homem e de sua revolução”, destaca Fernando Morais, na apresentação. R$ 66.

Cem horas com fidel

Roberto Buzzo 
começou na 
Estrada dos 
Romeiros, em 
Santana do 
Parnaíba (Grande 
SP), e terminou 
em Fernandópolis, 
cruzando o estado 
no sentido sudoeste-
nordeste. “Fiz o Caminho 
do Sol, de 270 quilômetros, 
e no final resolvi esticar e 
visitar meus pais”, conta. O 
que viu, ouviu e sentiu está 
relatado no bem-humorado 
Diário de um Bandeirante 
Ligeiramente Atrasado e 
Totalmente Desarmado, cujo 
prefácio anuncia: “Deixai 
toda a frescura, ó vós que 
entrais”. Nada de metáforas 
de auto-ajuda: o livro traz 
85 crônicas das experiências 
vividas por um andarilho que 
se vestia como astronauta, 
recusou caronas, tomou 
café em delegacia de polícia, 
enfrentou cachorros, cruzou 
culturas e desafios. Por duas 
vezes, atravessou 32 cidades e 
17 povoados em 14 dias, três 
dormidos em hotéis e 11 na 
beira da estrada. Patrocinado 
pelo programa Cultura da 
Gente, do Banco do Nordeste, 
o livro foi produzido pela 
editora-laboratório da 
ECA/USP. Vendas: 
sambuz@uol.com.br. R$ 15.

Caminhada de 
640 quilômetros

orfeu, o primeiro encontro
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cena de O 
Dia em Que 
Meus Pais 
Saíram de 
Férias
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O filme de Sofia Coppola, que conta a história 
da menina austríaca que virou rainha da 
França, não é grande coisa, mas a trilha sonora 
de Marie Antoinette é. As 26 faixas do CD duplo 
trazem, entre outros, Cure, Gang of Four, New 
Order, Malcolm McLaren (Sex Pistols), Strokes, 
Siouxsie and The Banshees. Os artistas fora do 
mundo pop também são de grande qualidade, 
como a cravista norte-americana Patricia 
Mabee e o pianista Dustin O’Hallopran. A 
partir de R$ 40.

Pop e erudito na trilha

Chega aos cinemas em maio documentário que retrata a vida e a 
obra de um dos mais controversos artistas brasileiros. Fabricando 
Tom Zé tem como fio condutor sua turnê pela Europa em 2005, 
alternando narrativas das diversas fases de sua vida: do início de 
sua carreira musical – saído de Irará, na Bahia – ao Tropicalismo, 
passando pelo período em que se manteve no esquecimento até que 
o talking head David Byrne o “desenterrou de um túmulo que tinha 
por cima um prédio de 15 andares”, conforme afirma. Além de Byrne, 
o documentário traz depoimentos de Neusa Martins, sua eterna 
companheira; Roberto Santana, produtor musical; Henry Laurent, 
executivo da gravadora BMG da França; Gilberto Gil e Caetano Veloso, 
companheiros de Tropicalismo. A direção é de Decio Matos Jr.

tom Zé nas telas

o artista curitibano
O Museu Oscar Niemeyer apresenta mostra do pintor Luiz Carlos de 
Andrade Lima (1933-1998). São cerca de 70 pinturas e desenhos da década 
de 50 à de 90, ilustrando os mais diversos temas populares e cotidianos: de 
Cristo e São Francisco a bares e mulheres. O “cronista de Curitiba”, como 
ficou conhecido, foi pintor, desenhista, gravador, escultor, ilustrador e poeta. 
Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico, Curitiba, tel. (41) 3350-4400. 
Terça a domingo, 10h às 18h. Até 17 de junho. R$ 4 e R$ 2 (estudantes).

Autobiografia, ficção, boa mistura? Um Sonho no Caroço do Abacate, de Moacyr Scliar, é uma obra-prima 
contra o preconceito. Em apenas 75 deliciosas páginas, trata de temas como preconceito, ética, amor, 
amizade, dor. O livro conta a história do jovem Mordoqueu Stern, que, como o autor, é descendente 
de judeus. “Tive sorte de nascer no Brasil. Se meus pais não tivessem emigrado, se tivessem ficado na 
Europa, eu poderia nem ter nascido – ou poderia virar cinza num forno crematório, como aconteceu 
a muitas crianças. Escapei desse destino e por isso sou grato ao nosso país. Que, no entanto, não está 
totalmente livre da intolerância”, destaca Scliar. Coleção Jovens Inteligentes, da Global Editora. R$ 19.

Lições de Moacyr Scliar
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Por Flávio AguiarCrônica
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A invenção do 
churrasco

A primeira churrascada de que se tem notícia foi 
Noé quem fez. Quando saíram da arca, ele pegou 
as aves e reses que boiaram com ele por 40 dias 
e noites e, até hoje ninguém sabe muito bem por 
quê, assou-as numa gigantesca fogueira. Conta o 

Texto Sagrado que o Criador apreciou o “suave cheiro”. Em se-
guida, instituiu a sucessão das sementes e das searas, do frio e 
do calor, do verão e do inverno e do dia e da noite. O que pro-
va que: 1) o churrasco tem poderes civilizatórios; 2) o univer-
so, antes do dilúvio, devia ser meio bagunçado; e 3) o Criador 
tinha um pé no pampa.

O pampa sul-americano tornou-se território por excelência do 
churrasco graças a uma Opera Ad Maiorem Dei Gloriam, Obra 
para Maior Glória de Deus. Foram os jesuítas, no século 17, que 
introduziram naqueles campos sem fim o gado. E eles (os ani-
mais) fizeram como os que por milagre escaparam das brasas de 
Noé: cresceram e multiplicaram-se. Os religiosos reuniam índios 
em missões, povos ou reduções – que vem do verbo em latim re-
ducere, reconduzir –; os jesuítas acreditavam que os nativos das 
Américas tinham simpatia pelo Diabo e deveriam, portanto, ser 
“reconduzidos” à fé cristã. Cada redução dispunha de uma estân-
cia, onde cavalos e reses medravam à solta e era apresados con-
forme a necessidade. Daí se tem uma primeira e saborosa notícia 
de churrasco à barbacoa, ou de fogo de chão.

Quem conta é o padre Antonio Sepp, austríaco que aqui che-
gou no final do século 17, com 30 e poucos anos, e ficou para 
sempre. Agauchou-se, seguindo o exemplo de Noé. Um dos 
padres da Missão de Yapeyú, do lado de lá do Rio Uruguai, re-
compensou um nativo por seu labor e bom exemplo com um 
boi e um arado para prover seu futuro. Sabiamente, o nativo não 
pensou em futuro nem nada. Chamou a mulher, os filhos, e pi-
cotou o arado e o boi. Com o primeiro fez uma fogueira. Usou 

da primeira fornada feita por noé ao fogo 
de chão, a história é repleta de indícios: o 
Criador tem um pé no pampa. e é solene 
como um ser solitário diante de um 
assado regado a mate e canha

a graxa do boi para alimentar o fogo (como fizera outrora, na 
Grécia Antiga, o tal de Prometeu, outro gaúcho desgarrado na 
antiguidade, que deu aos homens o fogo). Cravou os pedaços 
do boi em espetos e enfiou-os no chão. Quando um dos lados 
tostava, ele virava o espeto. E ia tirando lascas do lado bom, 
seguido pela mulher e pelas crianças. Apesar de escandaliza-
do, o bom servo do Senhor não deixa de descrever a alegria 
dos pequenos, com as bochechas e os dedos escorrendo a far-
ta gordura. Talvez por esquecimento, só faltou ao padre Sepp 
descrever a farinha de mandioca.

Mesmo os nativos que não iam às reduções, como os bravos 
minuanos, charruas, guaicurus e outros, foram cativados pelo 
hábito. Portugueses e espanhóis que se punham a caçar aquela 
gadaria sem fim tinham predileção por aproveitar-lhes o couro. 
Os nativos, então, assavam a carne desprezada como fizeram 
o guarani e sua família, comiam a não mais poder e, depois de 
beber muita água, iam dormir nas florestas. Trocando a água 
por cerveja ou vinho e a floresta por uma rede ou cama, ainda 
hoje a história se repete.

Mais tarde, as sucessivas guerras continuariam disseminan-
do a prática desses assados. Batalhões eram divididos em “fo-
gões” que congregavam até dez homens. Um deles levava o 
charque (a carne salgada), providenciava o abate de uma rês, 
em geral confiscada. Levava sal grosso e uma trempe (grelha 
com pernas). Entre batalha e outra, o assado era feito na hora 
e devorado imediatamente. E assim o churrasco se consagrou 
como cozinha prática e, sobretudo, masculina.

É claro que o churrasco é festeiro. Mas sempre há uma hora 
em que, sozinho, diante das estrelas, “uno”, como se diz na 
linguagem internacional do pampa, o vivente prepara-se para 
assar seu naco de carne, munido de cuia de chimarrão e de 
um trago de canha. É aí, nessa solidão vasta do mundo, que 
se encontra naquela situação que minha vó pampeana descre-
via assim: solito y Dios. Nessa hora, a gente consegue entender 
o gesto de Noé, pois até mesmo para um ateu não-praticante 
como eu Deus fica solene. 


