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O balanço socioeconômico do primeiro semestre é novamente histórico. O 
setor automobilístico vende o que produz e com fila de espera. O setor 
imobiliário vive momentos de euforia, do alto padrão ao popular. O co-
mércio palpita como um coração desatinado. De 2003 para cá, o estoque 
de empregos com carteira assinada subiu de 18 milhões para mais de 22 

milhões. A massa salarial cresceu de 91 bilhões de reais para 109 bilhões. O volume de 
crédito saltou de 26% do PIB para os atuais 32%, com os bancos projetando 37% ao 
final deste ano. Nessa nova economia surgem 19 novos milionários por dia. Além des-
ses novíssimos ricos, há ainda um contingente de executivos e diretores, trabalhadores 
com rendas superiores a 1 milhão de reais por ano.

Agora, não dá para aceitar passivamente a forma como o bolo cresce: os novos ricos, 
e os velhos de sempre, se esbaldam enquanto a maioria da população vai – embora um 
pouco mais satisfeita – se endividando, à forra das compras com a prestação que cabe 
no orçamento e sem se preocupar com juros ou o valor total a pagar. O momento exi-
ge muito debate sobre o futuro do país e as contrapartidas sociais que o crescimento 
econômico pode produzir. A começar pelos salários e acessórios que compõem a re-
muneração da força de trabalho brasileira, principal fermento desse bolo que não pára 
de crescer e, ainda, uma das mais mal pagas do mundo. Passando pela reconstrução da 
educação pública, de modo a torná-la capaz de proporcionar oportunidades à juventu-
de e de produzir pensamento crítico.

Num Brasil socialmente maduro, moderno e justo que a maioria luta para cons-
truir, não terão espaço os que operam pelo retrocesso. Nem para os que fazem de 
desastres como o de Congonhas um espetáculo de sensacionalismo para vender 
notícia e fazer luta política das mais baixas, não importando a verdade nem a dor 
das pessoas. No Brasil sonhado pelos irmãos Betinho, Henfil e Chico Mário e de-
senhado por Elifas Andreato – celebrados nesta edição – essa elite retrógrada e 
preconceituosa terá, ela própria, de pensar uma forma mais digna de coexistir na 
democracia com povo. 

Carta ao Leitor

Os ricos e os endividados

Conteúdo
Economia 8
Inflação e reajustes baixos ditam 
nova pauta para mesas de negociação

História 12
Vidas marcadas pelo acidente com 
o césio-137, duas décadas depois

Educação 16
Participação comunitária na escola 
compensa penúria do ensino público

Capa 22
o Rio de Janeiro continua lindo, mas 
a violência mexe com a alma carioca

Mídia 26
Bernardo Kucinski analisa jornalismo 
brasileiro em situações de desastre

Consumo 28
Comida orgânica: bem mais saudável, 
saborosa, sustentável... e cara

Entrevista �2
Causos de Pena Branca, o mano mais 
véio de Xavantinho, e a MPB caipira

Perfil �6
Elifas andreato ilustrou sonhos e 
tornou-se ícone da cultura brasileira

Documento 40
Betinho, Henfil e Chico: três irmãos 
de sangue e de atitudes pela vida

Viagem 44
Berlim dos recantos desconhecidos 
e dos heróis anônimos da história

Rita: gerando empregos e qualidade 
de vida com produção de orgânicos

M
a

u
RI

C
Io

 M
o

Ra
Is

Cartas 4

Ponto de Vista 5

Resumo 6

Curta essa dica 48

Crônica 50

sEçõEs

Va
Lt

ER
 C

a
M

Pa
n

at
o

/a
BR

Manifestação de moradores próximos a Congonhas: cobertura da mídia foi outra tragédia



4     REVIsta Do BRasIL    agosto    2007

Núcleo de planejamento editorial 
Cláudia Motta, Flávio aguiar, 

José Eduardo souza, Krishma Carreira
e Paulo salvador 

Editores
Paulo Donizetti de souza

Vander Fornazieri 
Assistente editorial

Xandra stefanel
Revisão

José Batista de Carvalho
Redação

Rua são Bento, 365, 19º andar, 
Centro, são Paulo, CEP 01011-100

tel. (11) 3241-0008
Capa

Foto de Rodrigo Queiroz
Departamento comercial

 (11) 3106-9178
Adesão ao projeto

 (11) 3241-0008
Impressão

Bangraf (11) 6940-6400
simetal (11) 4341-5810

Distribuição
gratuita aos associados 

das entidades participantes
Tiragem

360 mil exemplares 

Informação que transforma

Cartas
Amostra 
grátis
Parabéns pela 
abordagem so-
bre o uso da ca-
misinha trata-
do na edição nº 
14. Em Brasí-
lia, encartamos 
nas 6 mil revis-
tas distribuídas 

a nossos associados preservativos ce-
didos pelo Ministério da Saúde. Conti-
nuem discutindo com seriedade e sem 
hipocrisia os temas relevantes do mundo 
contemporâneo.
Rodrigo Britto, presidente do Sindicato 
dos Bancários de Brasília

Certo e errado
A edição número 14 apresenta na capa 
uma jovem exibindo uma camisinha com 
a seguinte legenda: “Thaís Gimenes e seu 
namorado não abrem mão do preserva-
tivo”. Considero uma apologia ao sexo 
ilegal, namorados não praticam ou não 
deveriam praticar sexo. Não estou de-
sinformado a respeito do mundo “mo-
derno”, apenas indignado por saber que 
a matéria pode levar a grande número de 
pessoas compreensão equivocada e con-
trária à orientação que abençoa o sexo 
dentro do casamento. A despeito do “an-
tigo” e do “moderno”, o certo e o errado 
para Deus não mudam. Sobre o que fizer-
mos ou dissermos um dia daremos conta 
ao Criador.
Marcos Lúcio, Macaé (RJ)
mlucio@petrobras.com.br

Médico e monstro
Concordo com o professor Pasquale Ci-
pro Neto quando diz “médicos que não 
conversam com pacientes, que não to-
cam, que não têm visão humanística, que 
não sabem que do outro lado, antes de 
carne e osso, há alma” (edição 13). Quan-
do ia a meu médico ele mal me olhava na 
cara e dizia: “Pode ir falando”. A matéria 
ajudou-me a decidir mudar de médico, 
procurar um profissional que se preocu-
pe e respeite mais os pacientes.
Mary Barreto Silva, Cuiabá (MT)
meirinhabarreto@pop.com.br

Mãos sujas
Numa das declarações do Renan Calhei-
ros, ele disse que seria necessário sujar as 
mãos para tirá-lo do poder. Eu gostaria 
de sujar minhas mãos. Não há como fa-
zer um megaabaixo-assinado para der-
rubá-lo por meio da internet? Eu seria a 
primeira da lista.
Marcia Regina S. Hergert, Limeira (SP)
mrshergert@yahoo.com.br

Prazer em ler
Parabéns pela reportagem a respeito do 
trabalho dos educadores de Taubaté e 
Jambeiro envolvidos nas ações propostas 
pelo Projeto Entre na Roda (“Roda Viva”, 
edição 14). A matéria retrata bem o em-
penho em promover entre crianças, ado-
lescentes e adultos o prazer da descoberta 
do mundo fabuloso da leitura. Gostaria, 
porém, de fazer uma retificação: a coor-
denadora do Cenpec é Maria do Carmo 
Brant de Carvalho. Sou coordenadora do 
Entre na Roda.
Maria Alice Armelin, São Paulo (SP)
armelin@cenpec.org.br

Apegado
Estou alucinado por esta revista. Não sei 
que mágica me ocorreu. Logo eu, que não 
me apego tão fácil. Só existe uma respos-
ta: quanta qualidade! Pelo site imprimi 
todos os números. Casualmente tomei 
conhecimento de um exemplar e pronta-
mente desejei tornar-me um assinante.
Marcio Simões da Silva, Santos (SP)
Msimoes80@gmail.com

Unanimidade
A Câmara Municipal de São José dos 
Campos aprovou por unanimidade 
requerimento de autoria do vereador 
Wagner Balieiro parabenizando a Revista 
do Brasil pelo primeiro aniversário 
(em junho), considerando-o “valiosa 
ferramenta pela democratização da 
informação em nosso país”.

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
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Crises políticas não surgem 
por acaso. São construídas 
pelos interesses econômi-
cos. Por mais que os cien-
tistas políticos teorizem, o 

problema fundamental do mundo é o 
egoísmo dos ricos, que querem sempre 
mais e nunca pagam salários justos. Os 
pobres, é a velha constatação dos huma-
nistas, não têm outra coisa a vender se-
não a sua inteligência e força de trabalho. 
Em razão disso, devem se organizar e re-
sistir. A partir dessa realidade é possível, 
por exemplo, entender a crise nos trans-
portes aéreos brasileiros, que levou quase 
400 pessoas à morte em dois grandes aci-
dentes – o do vôo 1907 da Gol, em colisão 
com o jato Legacy, em 29 de setembro do 
ano passado, e o da TAM, no aeroporto de 
Congonhas, no último 17 de julho.

Para o bem e para o mal, os Estados 
Unidos servem de modelo para o mun-
do. Seus cientistas e técnicos determi-
nam o desenvolvimento tecnológico dos 
aviões e a organização dos transportes 
aéreos. Partem do princípio básico do 
capitalismo, a lei do lucro máximo. Os 
aviões devem ser sempre maiores, para 
transportar mais passageiros, e ter o mí-
nimo de tripulantes, a fim de gastar me-
nos com salários.

É a mesma lógica que os trabalhadores 
das fábricas, dos bancos e das lojas co-
nhecem: ter de produzir mais com me-
nos custos. Por isso, e para isso, assim 
como a tecnologia não serviu para re-
duzir o preço dos automóveis ou o custo 
dos serviços bancários para os consumi-
dores, os computadores passaram a to-
mar o lugar dos tripulantes, em vez de ter 
como função primordial melhorar suas 
condições de trabalho. Os grandes aviões 

só precisam de dois pilotos. Para concen-
trar os comandos em pequenas alavan-
cas, suprimiram-se os manches. O piloto 
não pilota; dá ordem aos computadores 
para que pilotem. E, como os computa-
dores só fazem aquilo para que estão pro-
gramados, ignoram ordens imprevistas. 
Assim ocorrem as tragédias.

No governo Reagan, nos Estados Uni-
dos, sob pressão das grandes empresas, 
afrouxou-se a fiscalização sobre o setor 
aéreo de tal maneira que, de acordo com 
a imprensa internacional nos anos 90, as 
empresas estavam “recuperando”, em ofi-
cinas na Turquia, peças usadas e as reutili-
zando. E os aviões começaram a cair.

Seguindo o neoliberalismo, o governo 

de Fernando Henrique Cardoso criou as 
agências reguladoras. Embora tenha sido 
implantada no atual governo, a Agência 
Nacional da Aviação Civil (Anac) já vinha 
sendo construída desde o governo dos tu-
canos. Sob a mesma concepção e leis que 
criaram agências semelhantes, como a das 
telecomunicações (Anatel), a da energia 
elétrica (Aneel), das águas (ANA).

Em tese, elas deveriam regular o fun-
cionamento de serviços públicos que o 
Estado confere ou transferiu ao setor 
privado, com a participação de gover-
no, usuários e empresas. Na realidade 
elas só atendem ao interesse dos empre-
sários. Como a própria Anac confessou, 
seus fiscais estavam viajando com passa-
gens fornecidas pelas empresas. Os usuá-
rios, tanto do transporte aéreo como dos 
outros serviços públicos, ainda que pu-
dessem participar de todas as decisões 
dessas agências, não dispõem do mesmo 
poder de fogo dos capitalistas. 

Mais uma vez, tentam criar uma crise 
para desgastar um governo eleito e obri-
gá-lo a concessões contrárias ao interesse 
nacional. Desta vez não será tão fácil um 
golpe, como em 1964. Não temos crise 
econômica, o desemprego está em queda 
e a inflação, sob controle. Não depende-
mos do FMI, os juros estão caindo, ven-
demos mais do que compramos e o saldo 
em divisas supera a dívida externa.

Além de tudo, o governo federal gas-
tou quase 3 bilhões de reais nos últimos 
cinco anos com reformas nos principais 
aeroportos brasileiros. Se houve desvios 
de verbas nas obras é preciso pôr os la-
drões na cadeia. Mas o que desejam os 
oposicionistas não é a moralidade. O que 
tentam é tirar proveito da tragédia, com a 
cumplicidade de parte da mídia. 

Por Mauro santayanaPonto de Vista

Mauro santayana é jornalista, 
colunista da Revista do Brasil

Como fazer uma crise decolar

Há momentos em que 
recursos tecnológicos e 
agências reguladoras têm 
pelo menos uma coisa em 
comum: estão mais para 
os interesses privados do 
que para o atendimento e 
o interesse público
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O Brasil tem taxa anual de mor-
talidade no trabalho de 14,8 pes-
soas a cada 100 mil trabalhadores, 
bem mais que em alguns países de-
senvolvidos que estimulam a pre-
venção. Na Espanha, o índice é 
de 8,3; no Canadá, 7,2; na Fran-
ça, 4,4 por 100 mil. Os dados fo-
ram apresentados no Fórum Eco-
nômico Mundial de Davos e têm 
sido repetidos para estimular em-
presas a rever seus conceitos de se-
gurança. A partir do ano que vem 
o Ministério da Previdência deve 
mudar as contribuições recolhidas 
conforme o grau de risco da ativi-
dade das empresas. Quem regis-
trar menos ocorrências, terá alí-
quota da seguridade social sobre 
a folha de pagamentos reduzida. A 
idéia é cutucar as empresas a per-
ceber que melhorar as condições 
de trabalho faz bem para a pro-
dutividade.

Pé quente 
Fabiana Murer atingiu os 4,60 metros no salto em altura e ficou com o ouro. A preten-

dida marca – recorde pan-americano – havia sido informada pela atleta à Revista do Bra-
sil, durante sua participação no troféu de atletismo em São Paulo, e publicada na seção 
“Retrato” da edição de julho. As moças que fizeram o público lotar o Maracanã também 
sambaram no topo do pódio. “Favoritas anônimas do Pan”, foi o título da reportagem da 
edição de maio, abordando as chances da seleção feminina de futebol vencer em casa. 
Apesar da situação de penúria das atletas e do abandono da modalidade pelos clubes e 
cartolas, o futebol arte não morreu.

Bioadversidades
Estudo do engenheiro de produção Paulo José Adissi, professor da Universidade Fede-

ral da Paraíba (UFPB), constata que a pressão pela produtividade dos cortadores de cana é 
assustadora. A média diária de corte por trabalhador dobrou de seis para 12 toneladas em 
São Paulo. “A cana está mais 20% leve. Então ele corta mais para atingir o mesmo peso. Para 
conseguir atingir o patamar de produção atual, foi preciso dobrar a quantidade de movi-
mentos. E quem tem produtividade mais baixa não é mais contratado”, diz o pesquisador, 
cuja entrevista está na página da ONG Repórter Brasil – www.reporterbrasil.com.br. Para 
avaliar as condições de trabalho na produção dos biocombustíveis, foi criado por sugestão 
da CUT um grupo de trabalho específico para o tema dentro do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (CDES).

É melhor prevenirA média diária de corte 
por trabalhador dobrou 

em são Paulo
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novos estudos 
sobre as eleições
de 2006

O sociólo-
go e jornalis-
ta Venício A. 
de Lima, pro-
fessor da Uni-
versidade de 
Brasília, é o 
organizador 
de uma série 

de análises em torno do compor-
tamento dos meios de comunica-
ção no ano passado. Os estudos 
acabam de ser reunidos no livro A 
Mídia nas Eleições de 2006 (Edito-
ra Fundação Perseu Abramo), que 
traz textos de 15 jornalistas, inte-
lectuais e pesquisadores como Pau-
lo Henrique Amorim, Luís Nassif, 
Marcos Coimbra, Renato Rovai, 
Sérgio Amadeu da Silveira e Ber-
nardo Kucinski – que aliás faz uma 
análise do jornalismo em situações 
de desastre em artigo à página 26 
desta edição.
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aspirinas e urubus
O acidente com o Airbus da TAM, no dia 17 de julho, proporcionou 

muitas peças para a antologia dos golpes da imprensa destinados a pro-
duzir mais dores de cabeça ao governo. Entre eles está o texto do psi-
canalista Francisco Daudt com chamada de capa na Folha – “Governo 
assassina mais de 200 pessoas” – dois dias depois do acidente e muitas 
semanas antes dos laudos conclusivos. A tentativa de assassinato parece 
ter sido persistente, uma vez que a TAM já havia aterrissado duas vezes 
sua aeronave A320, no dia do acidente, uma delas com o triplo de água 
caindo dos céus de Congonhas sobre a sua pista principal. Em nenhuma 
delas com registro de reclamações ou temores, nem com relação à capaci-
dade de aderência da pista escorregadia, nem a problemas mecânicos.

Vigília e urubus
Quieto demais nas últimas semanas, especialmen-

te as que se seguiram ao acidente da TAM, Lula pa-
rece deixar o calor dos debates para a platéia. Perce-
beu, pelo comportamento da mídia de sempre que 
chafurdou nos escombros da tragédia, que o sonho 
golpista iniciado em 2005 não acabou, e acautela-se 
excessivamente diante dos próximos lances do xadrez 
político. Os grã-finos não dormem enquanto não con-
fiarem que Lula não faça seu sucessor em 2010. Em 
jogo, não está um mero resultado eleitoral, mas a de-
volução do país à rota em que se tentou metê-lo na 
década passada.

A escolha de Nelson 
Jobim para o lugar do 
sério, íntegro e injusti-
çado Waldir Pires não 
foi ponto sem nó. Mais 
que renovação no co-
mando do setor aéreo, 

Lula viu no peemedebista eclético uma forma de in-
jetar vigor na base aliada em tempos de gelatinização 
do poder de Renan Calheiros. A orquestra logo deu 
sinais de alguma afinação. Antes de pôr a PF para pa-
trulhar as barbeiragens das companhias aéreas contra 
os consumidores – o que a mídia chamou de passar por 
cima da Anac –, o ministro da Justiça, Tarso Genro, 
consultou Jobim, seu adversário na política gaúcha, e 
hoje companheiro, que assinou embaixo.

Movimento pensado

Ônibus passa em 
frente prédio atingido 
pelo Airbus

Jobin e 
Pires
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E C O N O M I A

Crescem os
Nos últimos anos o trabalhador passou a 
conviver com reajustes que, apesar de abaixo 
de um dígito, já superaram a inflação. Mas 
a sensação de que os assalariados ganham 
menos do que deviam ainda persiste

Por Vitor Nuzzi

A boa notícia. Os salários co-
meçaram a virar o jogo con-
tra um velho adversário, a 
inflação, e continuam se 
recuperando. Ano passa-

do, 85,7% dos acordos pesquisados pelo 
Dieese apresentaram reajuste acima do 
INPC-IBGE. Incluídos os que consegui-
ram ao menos empatar, chega-se a 96,4%. 
Foi o melhor resultado desde o início do 
estudo, em 1996 – década em que o Dieese 
analisou 5.187 acordos coletivos.

Ao divulgar o resultado do Produto 

Interno Bruto (PIB) do primeiro trimes-
tre deste ano, o IBGE também trouxe 
uma informação pouco percebida, mas 
reveladora. Dos 596,168 bilhões de reais 
de PIB a valores de mercado, 368,210 bi-
lhões vieram do consumo familiar. “Um 
dos fatores que contribuíram para esse 
resultado foi a elevação de 6,4% da mas-
sa salarial no trimestre”, diz o IBGE. Na 
Pesquisa Mensal de Emprego, do mes-
mo instituto, a massa de rendimentos 
nas regiões metropolitanas de seis ca-
pitais analisadas (de SP, RJ, BH, BA, DF, 
PE) somou 22,9 bilhões de reais em maio 
deste ano, crescimento de 5,9% na com-

paração com o mesmo mês de 2006.
A má notícia: os salários continuam, 

sim, ainda baixos, resultado de anos de 
pacotes, inflação descontrolada e polí-
ticas desfavoráveis ao emprego. A recu-
peração recente da economia ainda não 
refletiu plenamente no bolso dos assala-
riados. Por isso, muita gente desconfia 
dos índices inflacionários, com a sensa-
ção de que os baixos percentuais não cor-
respondem à realidade. Afinal, a inflação 
do ano passado inteiro – 2,81% – perde 
de longe para a de um único mês há exa-
tos 15 anos: em junho de 1992 o mesmo 
INPC passou de 20%.

salários?
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“É uma situação paradoxal”, concor-
da o professor Hélio Zylberstajn, da Fa-
culdade de Economia e Administração 
(FEA) da USP. “É como se a poeira ti-
vesse baixado, e agora todo mundo es-
tivesse vendo como o salário no Brasil é 
baixo. A distribuição funcional da renda 
ainda é muito desfavorável ao trabalha-
dor”, observa.

Então acontece o que o economista José 
Silvestre Prado de Oliveira, do Dieese, cha-
ma de “desilusão monetária”. A ilusão era 
o reajuste em tempo de inflação elevada, 
que podia chegar a 100%. “Hoje você vive 
o processo inverso. Tem inflação de 4% 
e acordos de 6%. Houve ganho real”, ob-
serva. Mas existe a percepção de que os 

índices de inflação não refletiriam a reali-
dade. Como os índices são médias de va-
riações de preços, a sensação de cada fa-
mília varia conforme o peso de cada item 
em seu orçamento.

Falta alguma coisa
No Índice de Custo de Vida (ICV) cal-

culado pelo Dieese para São Paulo, por 
exemplo, a alimentação pesa 25%. De-
pendendo do mês, um item pode subir e 
outro cair, refletindo na média geral. “A 
medida de variação dos preços tem alcan-
çado taxas tão baixas, no período recente, 
que chega a provocar, em diversas pessoas, 
uma reação de incredulidade”, diz estu-
do do Dieese divulgado no ano passado. 
“Parte dessa reação se deve ao fato de que, 
em anos anteriores, houve queda no ren-
dimento real dos assalariados e também 
crescimento do desemprego, que diminui 
a renda familiar disponível, ocasionando 
queda no nível de consumo das pessoas.”

Um exemplo? Em junho, o ICV ficou 
em 0,15%. A alimentação, sozinha, su-
biu 0,99% – e um de seus itens, o feijão, 
14,85%. Acontece que o transporte caiu 
1,17%, por causa da redução do preço dos 
combustíveis (-2,86%, chegando a -9,78% 
no caso do álcool). Pelo menos em junho, 
a alimentação subiu, o transporte caiu, e 
os componentes do índice, de certa forma, 
compensaram um ao outro. Outro exem-
plo? O IPCA-15, calculado pelo IBGE, ter-
minou julho com variação de 0,24%. Mas 
a alimentação, de novo ela, registrou au-
mento de 1%. Só o grupo formado pelo 
leite e seus derivados subiu 9,25%.

Para o analista de suprimentos Mário 
José Rodrigues, de 56 anos, existe mesmo 
uma sensação de estar recebendo pouco. 
“Mesmo porque os salários estão defasa-
dos. Mas sabendo que o poder de com-
pra do salário no final do mês é pratica-
mente o mesmo dá para controlar mais”, 
diz o funcionário da Elektro, de Campi-
nas (SP), que está no mercado de traba-
lho há 40 anos. Para ele, a composição 
de despesas também mudou. “Hoje todo 
mundo tem gastos que não tinha, como 
celular, TV a cabo”, constata. “O celular 
dos quatro (ele, a mulher e duas filhas) 
pesa”, lembra o analista, que tem ainda 
o desembolso das faculdades das filhas. 
O corte de gastos é feito, principalmente, 
em lazer e cultura. “Não é toda hora que 
dá para ir ao teatro, ao cinema.”

Inflação (%)
Ano INPC-IBGE ICV-Dieese

1990 1.585,18 1.804,37

1991 475,10 497,99

1992 1.149,06 1.146,74

1993 2.489,11 2.579,33

1994 929,32 1.130,45

1995 21,98 27,43

1996 9,12 9,93

1997 4,34 6,12

1998 2,49 0,49

1999 8,43 9,57

2000 5,27 7,20

2001 9,44 9,42

2002 14,74 12,93

2003 10,38 9,55

2004 6,13 7,70

2005 5,05 4,39

2006 2,81 2,57

Reajustes salariais  X  inflação
Fonte: Dieese e IBGE
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Fonte: Dieese

Ano Acordos acima  Acordos iguais  Acordos abaixo
 do INPC-IBGE ao INPC-IBGE do INPC-IBGE

1996 120 (51,9%) 9 (3,9%) 102 (44,2%)
1997 184 (39,1%) 73 (15,5%) 213 (45,3%)
1998 141 (43,5%) 64 (19,8%) 119 (36,7%)
1999 111 (35,1%) 46 (14,6%) 159 (50,3%)
2000 190 (51,5%) 56 (15,2%) 123 (33,3%)
2001 214 (43,2%) 97 (19,6%) 184 (37,2%)
2002 123 (25,6%) 134 (27,9%) 223 (46,5%)
2003 103 (18,8%) 125 (22,8%) 320 (58,4%)
2004 361 (54,9%) 171 (26,0%) 126 (19,1%)
2005 459 (71,7%) 104 (16,3%) 77 (12,0%)
2006 562 (85,7%) 70 (10,7%) 24 (3,7%)

jornada longa
Giselle teve reajuste de 6% em 

junho e achou pouco: “Gasto 
muito com alimentação e 

despesas da casa. Lazer no 
máximo duas vezes por mês 

e nada de viajar”
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a partir dos anos 
80, os salários foram 
embrulhados de 
diferentes formas. a 
lógica: tirar dinheiro 
da economia para 
deter a inflação. tese 
errada. a inflação 
atingiu 2.500% ao ano 
em 1993.

1�8�/1�85
Foram vários decretos-
lei, comuns na época. um 
primeiro estabelecia reajustes 
escalonados. o seguinte determinava 
reposição integral da inflação até a 
faixa de sete salários. outro limitou os 
aumentos a 80% do InPC para todos. 
Mas os efeitos do arrocho salarial 
não se concretizaram. a inflação 
atingiu 170% em 1983 e passou de 
200% nos dois anos posteriores.

1�86/1�87
o Plano Cruzado (fevereiro de 
1986) congelou preços. os salários 
tiveram reajuste pela média do 
semestre anterior e “abono” de 8%. 
um “gatilho” seria acionado cada 
vez que a inflação atingisse 20%. na 
data-base, o reajuste seria de apenas 
60% da inflação oficial; os outros 
40% dependeriam de negociação. no 
final do ano, o Cruzado 2 autorizou 
aumentos de preços e trocou o 
índice salarial, retardando o disparo 
do tal gatilho. a inflação saiu do 
controle, e os gatilhos acabaram em 
balas perdidas na economia.

1�87/1�8�
Fase do Plano Bresser, de reajuste 
baseado na unidade de Referência de 
Preços (uRP), calculada pela média 
geométrica do IPC acumulado do 
trimestre anterior. a inflação de junho 
de 1987 (26,06%) foi “esquecida”. 

1�8�/1��0
Em fevereiro de 1989, os salários 
foram convertidos pela média real 
do ano anterior – a essa média seria 
aplicada a uRP de janeiro (26%), 
posteriormente trocada pelo IPC 
(35,48%). Depois de uma greve geral 
em março, o fator de atualização foi 
alterado para 53,27%. De junho de 
1989 a março de 1990, a legislação 
estabeleceu reajustes mensais para 
a faixa equivalente a três salários 
mínimos. De três a 20 mínimos 
haveria antecipações mensais, com 
ajuste no final de cada trimestre.

lembrando outros novos itens que pas-
saram a ter peso na despesa doméstica, 
como internet (antes discada, agora ban-
da larga), cheque especial e cartão de cré-
dito (ou seja, juros). “As últimas Pesqui-
sas de Orçamento Familiar não captam 
essas coisas mais recentes.”

Reajuste de 45%: vaias
Adi lembra até hoje daquele 2 de maio 

de 1989. Em cima de um carro de som em 
São Bernardo, o Barão de Tefé, diante de 50 
mil pessoas, ele foi um dos oradores a de-
fender o acordo que previa reajuste de 45% 
– a reivindicação inicial era de 84%. Todos 
os que falaram naquele dia foram impla-
cavelmente vaiados. “Escuto aquela vaia 
até hoje”, brinca o hoje secretário-geral da 
CUT de São Paulo, o metalúrgico Adi dos 
Santos Lima. Ano passado, o acordo in-
cluiu reajuste de 4,15%. Sem vaias. 

despesas extras
Mário: “Hoje todo 

mundo tem gastos 
que não tinha, como 

celular, TV a cabo”
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País dos pacotes Maquininha
Há um ano na multinacional france-

sa SDV Brasil, a coordenadora de ex-
portação marítima Giselle Avanzi, de 
33 anos, recebeu em junho um reajuste 
de 6%. Achou pouco e que vai conti-
nuar com dificuldades para controlar o 
orçamento. “Gasto muito com alimen-
tação e as despesas da casa. Lazer no 
máximo duas vezes por mês e nada de 
viajar”, lamenta Giselle, que recebe bene-
fícios como assistência médica e odon-
tológica, vale-refeição, transporte e par-
ticipação nos lucros e resultados. Mas 
enfrenta um ritmo intenso de trabalho e 
jornadas bem acima de oito horas diárias. 
“Lido com deadline e emissão de docu-
mentos, uma responsabilidade enorme, 
qualquer tipo de erro gera altos custos 
para a empresa.”

Dos tempos de inflação alta Giselle 
pouco recorda. “Lembro que os merca-
dos viviam com aquelas maquininhas de 
remarcar preço.” Ela vê a situação melhor 
com inflação baixa, mas considera que os 
salários podiam ser maiores. “Apesar de 
tudo, vejo que o poder aquisitivo melho-
rou nos últimos tempos. Acho que isso é 
reflexo da maior qualificação das pessoas 
e de uma preocupação dos governos com 
o equilíbrio econômico.”

Para o bancário carioca Paulo Roberto 
Dias Pires, 54 anos, há 30 na mesma em-
presa – antes Banerj, hoje Itaú –, a PLR 
se somou à lista de prioridades nas cam-
panhas salariais. “O trabalhador já sabe 
que o índice vai ser baixo, mas mesmo 
assim tem mais tranqüilidade na hora de 
fazer as contas domésticas”, avalia. “Eu fa-
zia orçamento todo mês, era uma loucu-
ra”, lembra Paulo, que passa vários me-
ses sem alterar a sua estrutura de gastos. 
Entre os novos itens de despesa, ele cita 
a previdência privada, que consome por 
volta de 15% de seu salário bruto.

José Silvestre, do Dieese, observa que 
alguns serviços públicos passaram a ser 
privados, como telefone e energia elétri-
ca. “Eram preços administrados, que ti-
veram aumento acima da inflação.” Além 
disso, o desemprego também influencia 
na renda familiar. “De certa forma, a ro-
tatividade burla o reajuste. Inflação baixa 
é um aspecto, mas a questão é que, mes-
mo com reajuste o salário continua bai-
xo pois os rendimentos foram achatados 
ao longo dos anos”, reforça o economista, 
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Para o petroleiro aposentado Ricar-
do Gerbelli, que trabalhou durante 22 
anos na Refinaria de Capuava (Recap), 
em Mauá, a situação mudou bastante 
em relação ao período que ele chama de 
planos mirabolantes. “O reajuste era ilu-
sório. Tudo subia de novo. Hoje você se 
planeja. Se entra num consórcio, a pres-
tação é fixa”, compara.

O presidente do Sindicato dos Bancá-
rios de São Paulo, Osasco e região, Luiz 
Cláudio Marcolino, vê mudança de di-
nâmica na negociação coletiva. “Saímos 
de um processo em que se brigava contra 
a redução de direitos”, lembra, citando a 
perda do adicional por tempo de serviço 
e o ganho de cláusulas de maior indeni-
zação, assistência médica, igualdade de 
oportunidades e verba de qualificação. 
“Hoje, fortalecer a renda do trabalha-
dor inclui, além da valorização salarial, 
discutir a remuneração que é variável.” 
O dirigente considera que as relações de 
trabalho incorporam ainda preocupa-
ções como controle do assédio moral e 

de metas abusivas. “A inflação controla-
da permite trabalhar outros temas.” No 
início dos anos 90, lembra, o slogan era 
“sobra mês no fim do meu salário”.

O vice-presidente do Sinergia (que in-
clui eletricitários e trabalhadores no setor 
de gás), Wilson Marques de Almeida, re-
conhece que é difícil “fazer greve de um 
dia por 0,5%” e que os itens sociais e a PLR 
ganharam peso. Outro sinal de mudan-
ça em negociações ocorreu no setor de 
construção. O presidente do sindicato da 
categoria em São Bernardo e Diadema, 
Cladeonor Neves da Silva, conta que ha-
via insatisfação com a cesta básica e que 
na campanha deste ano a cesta perdeu al-
guns quilos mas ganhou mais produtos, 
como o popular jabá. Cladeonor partici-
pou pela primeira vez de uma campanha 
salarial em 1978, quando era metalúrgi-
co. “Tomei uma borrachada da polícia e 
fiquei 49 dias afastado”, lembra.

“Negociar em uma conjuntura de cres-
cimento econômico e aumento do empre-
go é diferente do que acontecia até 2001, 

com férias coletivas, demissões, queda 
na produção. No máximo, você conse-
guia repor a inflação”, diz Adi, da CUT 
de São Paulo. De lá para cá, foi possível 
negociar questões como controle das ho-
ras extras e terceirização. “Sobra tempo 
para mobilizar para outras coisas ligadas 
à qualidade no emprego.”

Para Hélio Zylberstajn, da USP, essa é 
uma tendência. “As pautas vão ficando 
mais ricas”, acredita. Segundo ele, existe 
uma pauta comum a empregados e em-
presas. “Como se poderia, por meio da 
negociação coletiva, aumentar a produti-
vidade? Eu arriscaria a dizer que vamos 
ter progressos nessa área.” É um momento 
de ajuste de agenda, concorda Silvestre, do 
Dieese. “Que novos balizadores podem ser 
levados à mesa de negociação? A produti-
vidade? O PIB?”, provoca. “O trabalhador 
já percebeu que a inflação está dada. Ele 
agora quer discutir acima disso.” O jogo 
não acabou, mas começou a virar. 

Colaborou Xandra stefanel

segurança Paulo: “O trabalhador já sabe que o índice vai ser baixo, mas tem mais tranqüilidade na hora de fazer as contas domésticas”
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Vinte anos depois do acidente radiológico 
com o césio-137, em Goiânia, vítimas ainda procuram 

ter seus direitos reconhecidos e vivem de luto, 
sem saber ‘quem será o próximo’

Um brilho no escuro
Por Rubem Roschel. Fotos de Augusto Coelho

N
um momento em que o Brasil rediscute programa nuclear, o país 
ainda se ressente de uma perturbadora ferida aberta há 20 anos, 
quando a cidade de Goiânia viveu um pesadelo sem precedentes 
após o rompimento de uma cápsula de césio-137. A vida de mi-
lhares de pessoas foi afetada pelo vazamento de 19,6 gramas do pó 

radioativo. O atendimento às vítimas desse acidente não serviu de referência 
para casos futuros. Erros, desinformação e inabilidade no trato com a substân-
cia puseram em risco a vida de milhares de pessoas. O tratamento e o acompa-
nhamento dos acidentados e a forma de armazenamento das 13,5 toneladas de 
lixo radioativo recolhidas após o acidente ainda são questionados.

Não há precedentes na história nem parâmetro que permitam avaliar a atuação 
da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) e das autoridades da área de 
saúde. Diferentemente de casos como o das usinas de Three Miles Island (EUA) 
e de Chernobyl (Ucrânia), de características nucleares e que atraíram a atenção 
de pesquisadores do mundo todo, o caso de Goiânia – o maior acidente radio-
lógico do mundo – é pouco lembrado no Brasil. “É como se quisessem varrer 
o lixo para debaixo do tapete”, compara Odesson Alves Ferreira, presidente da 
Associação das Vítimas do Césio-137 e do Conselho Estadual de Saúde de Goiás. 
Para ele as autoridades têm interesse nesse silêncio para que o assunto perca 
força e não haja reparação. “Fiquei impedido de trabalhar e ainda sofro todo 
tipo de discriminação. Não pude mais pensar em futuro.”

A história do acidente começa em 1985, quando foi demolido o prédio do Ins-
tituto Goiano de Radiologia, que passara ao Instituto de Previdência e Assistên-
cia Social de Goiás. Nenhum dos institutos e tampouco a Cnen se lembraram de 
retirar dali um aparelho de radiografia carregado com uma bomba de césio-137. 
Em setembro de 1987, Roberto Alves e Wagner Mota entraram nas ruínas e re-
tiraram de lá a peça cilíndrica de chumbo para vender como sucata. “O local es-
tava abandonado. Retiramos a peça e a levamos em um carrinho de mão”, conta 
Roberto. Do local, onde hoje funciona o Centro de Convenções de Goiânia, eles 
caminharam cerca de 500 metros até sua casa e iniciaram a desmontagem.

H I s T ó R I A
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sobrevivente
Roberto Alves lembra 

da luz azulada do césio 
em sua mão. O episódio 

custou-lhe o braço direito
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‘Olha lá os irradiados’
Passaram mal, com dor de cabeça, fe-

bre, diarréia e vômitos. Decidiram vender 
a peça ao ferro-velho de Devair Alves Fer-
reira para comprar remédios. Lá a cápsula 
de chumbo seria aberta. Ao seu núcleo se 
prendia um recipiente semelhante a uma 
marmita metálica. Dentro, uma pequena 
quantidade de pó branco, parecido com 
sal de cozinha empedrado, chamava a 
atenção por emitir um brilho azulado, so-
bretudo no escuro. “Era o brilho da morte”, 
disse na ocasião Devair, que morreu anos 
depois com câncer no fígado.

Ivo, irmão de Devair, levou uma “pedri-
nha” para casa. Sua filha Leide das Neves, 
de 6 anos, passou um bom tempo brin-
cando encantada com o brilho. “Ela co-
meu um ovo cozido enquanto brincava. 
As mãozinhas estavam sujas e ela acabou 
ingerindo aquele pó”, conta Lurdes das 
Neves Ferreira, mãe de Leide. “Em pouco 
tempo a boquinha dela ficou roxa”, lem-
bra. O mal-estar que acometeu várias pes-
soas foi creditado a intoxicação alimentar 
e, posteriormente, a doença contagiosa. 
Hospitais e farmácias da região próxima 
ao centro de Goiânia passaram a ter gran-
de procura. No dia 28 de setembro, Maria 
Gabriela, mulher de Devair, levou parte do 
cilindro ao Serviço de Vigilância Sanitária 
de Alimentos. No dia seguinte, 16 dias de-
pois do vazamento, chegou-se à conclu-
são: todos foram expostos à radiação.

A Comissão Nacional de Energia Nu-
clear montou uma operação de guerra. 
Milhares de pessoas foram levadas para 
o Estádio Olímpico. As com índices mais 
elevados de irradiação foram colocadas 
em quarentena no prédio onde funcio-
nava a Febem. A Cnen examinou 112 
mil pessoas. Das 129 que apresentaram 
contaminação interna e externa e desen-
volveram sintomas, 49 foram internadas 
e 21 submetidas a tratamento intensivo. 
Quatro morreram. Leide foi a primeira, 
pouco mais de um mês depois.

Alguns se escondiam da truculência e 
do preconceito. O filho de Joanita Santa-
na Silva, Divino Nunes, morreu nessa si-
tuação. “Meu menino trabalhava ao lado 
do ferro-velho, era pintor de carro e não 
quis contar pra ninguém que tinha sido 
contaminado. Ficou com medo que fal-
tasse serviço pra ele. Todo mundo passa-
va criticando, dizendo: ‘Olha lá, os irra-
diados’”, conta.

Oficialmente, até hoje foram reconhe-
cidas 14 mortes em decorrência da ex-
posição ao césio-137. Esses números são 
contestados pela Associação das Vítimas 
do acidente e pelo Ministério Público de 
Goiás, que contabilizam 66 mortes. 

Os organismos entendem também 
que o número de pessoas contaminadas 
e irradiadas é muito maior do que os es-
tabelecidos pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear . Uma pesquisa realiza-
da pela associação, em 2004, localizou 
mais 23 diagnósticos de câncer em pes-
soas que viviam em um raio de 200 me-
tros do ferro-velho de Devair.

o que é
o césio-137 é um elemento resultante 
da fissão nuclear do urânio. o núcleo 
é constituído por 55 prótons e 82 
nêutrons. a soma desses números é 
a massa atômica, 137, composição 
que dá instabilidade ao césio, isto é, 
exige que libere excesso de energia. 
o césio-137 só começa a perder sua 
radioatividade em aproximadamente 
30 anos. Essa radioatividade pode 
ter efeito devastador no organismo 
humano. Começa a destruí-lo de 
dentro para fora, primeiro a camada 
muscular e os vasos sangüíneos, 
depois atinge a camada de gordura, 
até chegar à pele.

Busca de reconhecimento
“Comecei a fazer essa pesquisa por-

que via vizinhos morrendo de câncer, 
mesmo não fazendo parte dos grupos 
de controle”, conta Sueli Lina de Moraes 
Silva, da associação. “Mais recentemen-
te fizeram outro trabalho, mas utiliza-
ram o material que conseguimos cole-
tar para servir de base sem aprofundar 
a pesquisa”, critica. Sueli refere-se ao tra-
balho feito em 2006 pela Secretaria da 
Saúde de Goiás (Sesgo), por intermédio 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
conduzido pelo epidemiologista Sérgio 
Koifman.

O monitoramento aponta que “não 
existem características que diferenciem 
os grupos expostos ao césio”. Anterior-
mente o Ministério da Saúde havia reco-
nhecido que a incidência de câncer entre 
os habitantes da área próxima ao aciden-
te era até 5,4 vezes maior se comparada à 
média da população de Goiás.

O médico José Ferreira Silva, da Supe-
rintendência Leide das Neves (Suleide), 
criada para atender as vítimas, não acre-
dita na potencialização de doenças decor-
rentes do acidente. “Não temos observa-
do nesse grupo nada de diferente do que 
ocorre na população normal. Muita gente 
busca a Suleide com doenças que dizem 
ser decorrência do césio. Mas é preciso que 
haja nexo causal, que essas pessoas tenham 
sido expostas à radiação”, explica.

levada pelo brilho
Meiriele segura o retrato de sua amiga 
de infância Leide, de 6 anos, primeira a 
morrer contaminada pelo césio
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“Pesquisadores de renome internacio-
nal vieram, fizeram exames, mas na hora 
de voltar não dizem o que acontece com 
a gente. De que adianta?”, questiona Mei-
riele Fabiano, que tinha 6 anos à época do 
acidente. “Não há seqüência de tratamen-
to. Cada dia é um médico diferente. Não 
desmereço o trabalho da Suleide, mas é 
laboratório de pesquisa para o acidente, 
não para as vítimas”, desabafa.

Discriminação, a pior doença
O psicólogo Júlio Nascimento, do Fórum 

Permanente de Prevenção e Controle de 
Acidentes Radiológicos e Nucleares, avalia 
que o acidente levou aquelas pessoas a as-
sumir, de uma hora para outra, uma nova 
identidade. “Elas não têm informações, fo-
ram expostas à curiosidade pública e tra-
tadas como cobaias. Tornaram-se uma es-
pécie de sub-raça, religião maldita, sofrem 
discriminações desumanas”, dispara.

De acordo com o psicólogo, as vítimas 
têm um sofrimento atípico, uma vez que 
efeitos mais evidentes do césio só pode-
rão ser relatados daqui a dez anos. “Elas 
estão de luto permanente. ‘Quem será o 
próximo?’, interrogam-se quando morre 
um conhecido. A situação é difícil de se 
levantar até economicamente. Perderam 
casa, emprego e seus sonhos. A ciência 
não reconhece a relação quando uma ví-
tima adoece nem dá uma resposta sobre o 
que pode acontecer amanhã”, relata.

O promotor Marcus Antônio Ferreira 
Alves, do Ministério Público de Goiás, re-
colhe denúncias dos que trabalharam na 
área atingida pela radioatividade. “O go-
verno de Goiás colocou servidores para fa-
zer a descontaminação. Foram utilizados 
400 homens do Consórcio Rodoviário In-
termunicipal (Crisa), contratados outros 
120 da Construtora Andrade Gutierrez e 
mais trabalhadores braçais avulsos, para 
demolir, retirar asfalto, movimentar má-
quinas. Esse pessoal não foi computado 
como vítima”, sentencia o promotor.

Essa falha ainda pode ser reparada se 
virar lei um projeto já aprovado pela Co-
missão de Constituição e Justiça do Sena-
do que amplia o número de indenizados 
como vítimas do césio-137. O Ministério 
da Saúde atesta que 221 servidores do Cri-
sa desenvolveram algum tipo de agravo e 
oito morreram. Na Polícia Militar foram 
189 atingidos, três mortes. Na Compa-
nhia Municipal de Urbanização de Goiâ-
nia dois servidores desenvolveram doen-
ças. Outros 17 casos foram constatados 
nos Bombeiros, com uma morte.

Odesson Ferreira, da Associação das 
Vítimas, é categórico: “Só consegui voltar 
a ter forças fazendo reciclagem política, 
buscando direitos. Não os meus, mas de 
todos os radioacidentados. Abracei a cau-
sa e queremos resgatar a cidadania dessas 
pessoas, o direito de viver”. O trabalho é 
árduo. “Já fomos a todas as instâncias, ao 
Conselho Nacional de Direitos Humanos, 
ao Ministério Público, às ONGs, à impren-
sa, estou desanimado principalmente com 
a Justiça. Não sei se é lenta ou tendenciosa. 
Pela ciência, quando vemos o que é feito 
com vítimas de Hiroshima e Chernobyl, 
nos sentimos mais desamparados”, cons-
tata. Após 20 anos, as vítimas aguardam 
que o dia de amanhã traga alguma respos-
ta para tantas perguntas que ainda po-
voam seu triste cotidiano. 

busca de respostas sueli e o símbolo 
da radioatividade: vizinhos morrendo de 
câncer indiscriminadamente

discriminação
Dona Joanita e a família: 

vítimas do césio e também 
da falta de solidariedade
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Por Cida de Oliveira e Vitor Nuzzi
 

A escola pública ainda é vis-
ta pela maioria dos brasi-
leiros como propriedade 
do governo ou dos direto-
res, professores e funcioná-

rios. Os pais, por não se apropriar do es-
tabelecimento como bem público, nem 
sempre participam para cobrar ou me-
lhorar a qualidade do ambiente educa-
cional. E, quando isso acontece, os resul-
tados são visíveis mesmo diante da falta 
de verbas e das dificuldades. A escola mu-
nicipal Aracy Muniz Freire, no bairro do 

Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, 
é um exemplo. Ali os pouco mais de 300 
alunos, pais, professores e funcionários 
ainda estão em festa por causa da mais re-
cente conquista, a quadra esportiva, que 
será inaugurada neste mês, resultado de 
mais de três anos de mobilização. É as-
sim, coletivamente, que as questões são 
tratadas na Aracy. E são muitas as ativi-
dades, de cafés literários a reuniões do 
conselho de escola.

A última eleição do grêmio estudantil 
teve 18 chapas concorrentes. “Aqui é um 
teste para o que vai ser lá fora”, explica 
Rodrigo, de 8 anos, que atuou como pri-

meiro-secretário da comissão eleitoral – 
e quer ser jogador de futebol ou botâni-
co. Natália, também com 8 anos, uma das 
representantes e possível futura profes-
sora de Português, explica a sua função: 
“Tem de tomar conta da turma quando 
a tia está fora”. João Manuel conta qual 
foi uma de suas promessas de campanha: 
“Prometi que ia falar com a diretora para 
ir mais rápido”, diz, referindo-se às obras 
da quadra.

Para chegar a esse nível de participa-
ção, incluindo das crianças, foi preciso 
percorrer um longo caminho. A dire-
tora Fátima Lima lembra as greves na 

a escola pública está 
asfixiada pela falta de 
investimentos e pela 
ineficiência. Mas, quando 
existe participação 
da comunidade, o 
desempenho de seu papel 
de ensinar fica mais fácil

o povo 
faz bem 
à escola
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educação no começo dos anos 80 como 
ponto de partida. “É uma experiência 
que se renova a cada dia. A nossa vi-
são é de que o aluno seja o foco”, com-
plementa a coordenadora pedagógica, 
Fátima Estanislau Affonso.

Nada é fácil. Entre os desafios Fátima 
cita a falta de tempo para promover a for-
mação continuada dos professores e a ca-
rência de profissionais de educação, sem 
contar a crônica questão salarial. A escola 
– municipal – também lida com recursos 
escassos. Os recursos da prefeitura vão 
sendo complementados à medida que se 
comprove a necessidade. Do governo fe-

deral chegam 2.900 reais – menos de 9 
reais por aluno. Por ano.

A participação da comunidade faz a di-
ferença. Um gari que trabalhava no bair-
ro chegou a fazer toda a ornamentação 
para uma festa. Uma servente costuma 
fazer origamis. A escola é limpa, bem cui-
dada e sem pichações. “Há um sistema de 
defesa da escola”, observa a diretora.

Elvira Maria Tinoco de Souza, mãe 
de aluno, sabe de seu papel. “Construir 
a gestão democrática foi um trabalho de 
formiguinha. Basta ter vontade. E a qua-
lidade no ensino público aparece”, diz, ci-
tando o exemplo da quadra como um dos 

mais felizes de sua vida. “É um diamante, 
ninguém toca. Os próprios alunos a pro-
tegem.” O nome escolhido pelas crianças 
para a quadra é o do missionário irlandês 
João Cribbin, que está há 44 anos naque-
la comunidade. O futuro espaço fica nos 
fundos da escola e bem ao lado tem uma 
goiabeira.  

Para o professor de Filosofia Rosaldo 
Peixoto, diretor do sindicato dos profis-
sionais de educação do Rio de Janeiro 
(Sepe), a democracia é um processo di-
fícil, de avanços e recuos. “Os conteúdos 
escolares estão mais avançados. A rela-
ção professor/aluno ficou menos autori-
tária”, avalia.

Entretanto, as intervenções da comu-
nidade nas redes públicas de ensino ainda 
são exceção. Embora a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, promulgada há 10 

anos, estabeleça a democratização da ges-
tão escolar, ela só acontece onde há boa 
vontade dos gestores e não há acomoda-
ção dos pais. Caso contrário, a história 
que se repete pelo Brasil afora é a de um 
ensino público precisando urgentemente 
ficar de recuperação.

Notas vermelhas
O turista que há dois anos se hospe-

dou naquela pousada com preços módi-
cos, no km 17 da rodovia PE-28, caminho 
para as praias de Gaibu, Cabo de Santo 
Agostinho, litoral sul de Pernambuco, 
não poderá mais repetir a dose. No ano 

Quadra nova
A escola municipal 

Aracy Muniz Freire, no 
bairro do Realengo, 

zona oeste do Rio 
de Janeiro, celebra a 

conquista coletiva. 
Natália adorou
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passado a casa foi alugada pela Secreta-
ria de Educação do estado, virou escola. 
Derrubadas algumas paredes, 20 aparta-
mentos foram transformados em 10 sa-
las de aula. Nenhuma outra adaptação 
foi feita para abrigar os 700 estudantes 
de 5ª a 8ª série, ensino médio e de jovens 
e adultos.

Não há biblioteca, laboratório nem sala 
para os computadores que estão chegan-
do. Sem quadra esportiva, os alunos têm 
aula de educação física na escola vizinha. 
Espaço para construir tudo isso não falta. 
“O dinheiro é curto e muitas obras não são 
autorizadas pelo proprietário”, diz o dire-
tor-adjunto, Aliomar Câmara de Oliveira.

Em Ipojuca (PE), região metropolita-
na do Recife, a Escola Albertina da Costa 
Soares tem cerca de mil alunos de 5ª a 8ª 
série e ensino médio. Com cinco salas de 
aula, acomoda 60 estudantes por turma 
de colegial. “Há muito calor e desconfor-
to”, diz o diretor, José Genivaldo Siqueira 
Campos. Como em Gaibu, não há qua-
dra, biblioteca nem laboratório. Por ser 
a única a ter ensino médio na cidade, 50 
alunos estão na lista de espera por uma 
vaga. Para o próximo ano a projeção é a 
fila chegar a 150.

As escolas pernambucanas aparecem 
mal no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb). Enquanto a mé-

dia brasileira é 3,8 para as quatro primei-
ras séries, lá cai para 3,2. Já para 5ª a 8ª, a 
média nacional é 3,5 e a pernambucana, 
2,7. Das cerca de 2.400 escolas estaduais 
e municipais avaliadas, 180 tiveram de-
sempenho igual ou acima da média brasi-
leira. Divulgado em abril pelo Ministério 
da Educação, esse indicador combina cri-
térios de desempenho escolar numa esca-
la até 10. A meta é elevar a média nacional 
para 6 até 2022.

Os alunos chegam à 4ª série sem sa-
ber ler nem escrever um texto simples. 
E mais: nove em cada 10 estão abaixo 
do patamar esperado. O Programa In-
ternacional de Avaliação de Estudantes 

Falta espaço Em Ipojuca (PE), a escola Albertina soares acomoda 60 estudantes por turma, reclama o diretor José Genivaldo (ao lado)
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(Pisa) aplica provas em 41 países, de três 
em três anos. Em 2003 o Brasil ficou em 
último lugar em Matemática, penúltimo 
em Ciências e foi o quarto pior em leitu-
ra. Os resultados da edição mais recente 
do teste, ano passado, serão conhecidos 
no final deste ano.

Problemas de caixa
O fato de a educação nacional viver ti-

rando nota vermelha em tudo quanto é 
prova tem muitas explicações. A princi-
pal delas é o financiamento. O presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores em Edu-
cação de Pernambuco, Heleno Araújo, 
diz que no primeiro quadrimestre o go-

verno investiu apenas 18,9% de sua recei-
ta líquida em educação, contra o mínimo 
de 25% estipulado por lei.

No resto do país a história se repete. “A 
Unesco recomenda de 10% a 11% do PIB. 
O governo brasileiro injeta 3,4%”, com-
para Carlos Ramiro de Castro, presidente 
da Apeoesp, o sindicato dos professores 
da rede estadual paulista. O orçamento 
afeta salários e equipamentos escolares. 
Para contornar parte do problema algu-
mas escolas fazem malabarismos.

E muitos profissionais acabam pagan-
do o pato. Foi o caso da diretora Iael Si-
mone Lombardi, da Escola Estadual Ma-
ria da Glória Costa e Silva, na região de 

Fonte: Caqi/Campanha pelo Direito à Educação

Condições mínimas de ensino

 Creches Pré-escola 1ª a 4ª  5ª a 8ª  Ensino 
   série série médio

Nº de alunos por professor  12 22 25 30 30

Permanência na escola 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas

Jornada de trabalho docente: 40 horas semanais, sendo 32 com os alunos 
e oito dedicadas a atividades de planejamento. o ideal é que a dedicação 
seja exclusiva a uma escola. 
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Sapopemba, zona leste de São Paulo. Ela 
está sendo processada pelo governo do 
estado por “corrupção passiva”. Motivo: 
pedir a contribuição de 1 real por aluno 
para custeio de uma prova para avaliar o 
desempenho escolar. No dia 19 de junho 
o telejornal SPTV, da Rede Globo, exi-
biu uma reportagem na qual uma mãe 
e uma aluna “denunciavam” a cobrança. 
Minutos depois o governador José Ser-
ra mandou afastar a diretora. E anunciou 
que a punição seria estendida a todos os 
professores e diretores flagrados fazendo 
“cobranças indevidas”.

A punição gerou protestos na comu-
nidade escolar e na internet. No dia 29, 
depois de manifestações em frente à Se-
cretaria de Educação, a diretora foi rein-
tegrada. Mas o inquérito prossegue. A 
mídia sistematicamente poupa a gestão 
educacional catastrófica, como de resto 
qualquer medida do governo tucano, e 
ignora que a falta de recursos e as “vaqui-
nhas”, espontâneas entre a comunidade, 
são comuns em todo o estado.

Elite do saber
Em abril o governo federal lançou 
o Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE). o objetivo, nas 
palavras do presidente Lula, é 
inaugurar “um novo século da 
educação”, no qual existirá uma 
elite da competência e do saber, e 
não apenas “uma elite do berço e 
do sobrenome”. o plano foi elogiado 
pelos mais diversos setores, embora 
entidades de educadores considerem 
o piso salarial estabelecido, 850 reais 
para jornada de 40 horas semanais, 
aquém do reivindicado. Como o plano 
ainda está em fase de aplicação, 
seu real impacto na qualidade do 
ensino público só poderá ser avaliado 
a partir do próximo ano. a RdB vai 
acompanhar.

O episódio trouxe medo a direto-
res e professores em toda a rede. Mui-
tas opiniões, porém, podem ser conferi-
das na internet. Criada pela professora 

Marta Diogo, a comunidade “profissão 
professor(a)”, no site de relacionamentos 
Orkut, reunia quase 60 mil membros no 
final de julho.

Buraco é mais embaixo
Para o economista Gustavo Ioschpe, 

autor do livro A Ignorância Custa Um 
Mundo – O Valor da Educação no Desen-
volvimento do Brasil, o problema educa-
cional não seria orçamentário. “Tanto faz 
se é 5% ou 8% do PIB. A China investe en-
tre 2% e 3% e seus resultados são fantásti-
cos. Na Coréia do Sul, que destina 3,5%, 
idem”. Em março, em artigo numa revis-
ta semanal, Ioschpe chamou de “mitos” 
as principais justificativas dos professo-
res para o fracasso escolar brasileiro: que 
o Tesouro investe pouco no setor e que a 
categoria é mal remunerada.

O autor, que cursou ensino básico em 
escola particular de Porto Alegre, fez gra-
duação e pós nos Estados Unidos, admi-
te não conhecer teoria pedagógica nem 
organização curricular. Sua especialida-
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Filme retrata contrastes regionais

Entre 2004 e 2005 o documentarista 
João Jardim percorreu escolas públicas 
nas cidades de Manari (PE), Duque de 
Caxias (RJ), Itaquaquecetuba (sP) e uma 
particular, no alto de Pinheiros, bairro 
nobre da capital paulista. a idéia era 
captar as inquietações de brasileiros 
com 15, 16, 17 anos. a iniciativa resultou 
num retrato subjetivo desses jovens, 
tendo a educação como pano de 
fundo. Pro Dia Nascer Feliz aborda com 
eficiência o impacto das desigualdades 
sociais no ambiente educacional. 
ganhou nove prêmios, entre eles o de 
melhor filme nas categorias Crítica e 
Júri Popular no Festival de gramado. E 
acaba de sair em DVD.

no mesmo período, coordenadas pelo 

Instituto Brasileiro de análises sociais e 
Econômicas (Ibase), entidades ligadas 
à educação ouviram 8 mil jovens de 
15 a 24 anos nas oito maiores regiões 
metropolitanas do país. a maioria 
dos pesquisados não estudava (53%), 
nunca participou de associações 
estudantis (75%) nem de nenhum tipo 
de movimento social (92%) e, embora 
conceba a educação como essencial 
para alcançar melhores condições 
de vida, identifica a escola com infra-
estrutura ruim, aulas nada atraentes, 
violência no entorno e ausência de 
diálogo. a pesquisa foi compilada 
no relatório Juventude Brasileira e 
Democracia – Participação, Esferas 
Políticas e Públicas.
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de é cruzar resultados educacionais com 
econômicos. Segundo ele, o professor re-
cebe salário equivalente ao de outros tra-
balhadores com igual formação. Ao com-
parar o desempenho dos alunos depois 
da implementação do Fundo para o De-
senvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério, em 1997, que 
elevou salários de professores em muni-
cípios onde eles nem sequer recebiam sa-
lário mínimo, constatou que o aproveita-
mento escolar não melhorou. 

O presidente da Apeoesp chegou a es-
crever artigo contestando os argumen-
tos do economista. Mas com algum 
esforço de análise é possível achar al-
guma convergência entre eles. Ambos 
concordam, por exemplo, que a forma-
ção docente é inadequada. Ioschpe diz 
que os cursos de licenciatura ensinam 
muita teoria e carregam na doutrinação 
ideológica. E cita pesquisa da Unesco 
em que para apenas 9% dos docentes 
a prioridade é proporcionar conheci-
mentos básicos ao estudante; para os 
demais, é formar cidadãos críticos e 
conscientes. “Como um brasileiro qua-
se analfabeto vai ter postura crítica?”, 
provoca.

Carlos Ramiro concorda em parte, mas 
pondera que é difícil para o professor 
cumprir seu papel – ensinar a ler, escre-
ver, calcular e despertar o senso crítico do 
aluno – em condições tão desfavoráveis e 
com formação precária desde o seu pró-
prio ensino básico. Observa ainda que o 
profissional não é estimulado a participar 
de programas de formação continuada. 
Pelo atual plano de carreira do governo 
paulista a evolução é lenta e só partici-
pam dos cursos e concorrem a bolsas de 
mestrado os professores efetivos – e 40% 
da rede são admitidos em caráter tem-
porário.

Ambos concordam também que a es-
cola privada não é tão superior à pública, 
salvo raríssimas exceções. Estudos mos-
tram que somente a sala de aula particu-
lar é pouco responsável pelo brilhantis-
mo de seus alunos. O que faz a diferença 
é o acesso a bens culturais e o ambiente 
letrado em que vivem. Na maioria das 
escolas públicas, em especial na perife-
ria das grandes cidades ou regiões mui-
to pobres, a realidade é outra, marcada 
por miséria, fome, analfabetismo, exclu-
são e violência.

Cena de Pro Dia 
Nascer Feliz

Para a Campanha Nacional pelo Direi-
to à Educação, diferentemente do conceito 
neoliberal (de preparar o aluno para a com-
petitividade e para o mercado), o sentido de 
qualidade que deve permear o 
da educação é a qualidade so-
cial. Na prática isso significa 
creches e escolas com infra-es-
trutura e equipamentos ade-
quados, docentes qualificados 
e bem pagos que se dedicam 
exclusivamente a uma escola, 
planejando atividades, visitan-
do famílias dos alunos e ava-
liando o próprio trabalho para 
aprimoramento constante.

Tais condições são determi-
nadas pela Constituição, mas tirá-las do 
papel não é fácil. Para isso a Campanha – 
movimento que reúne mais de 120 ONGs 
nacionais e internacionais, sindicatos, 
universidades, secretárias e secretários 

de educação e organizações estudantis e 
da juventude – defende a mobilização da 
sociedade e a pressão sobre as autorida-
des. Nessa direção lança em setembro o 

livro Custo Aluno-Qualidade 
Inicial (Caqi) – Rumo à Edu-
cação Pública de Qualidade 
no Brasil. O estudo, inédito, 
feito ao longo de três anos 
com financiamento de enti-
dades internacionais como 
Save the Children e Action 
Aid, recomenda quanto e 
como deve ser investido por 
aluno de cada nível e moda-
lidade de ensino, em confor-
midade com a legislação vi-

gente, para garantir um padrão mínimo 
de qualidade. “O custo cabe perfeitamen-
te no orçamento. Basta vontade política 
para aplicá-lo”, adianta Daniel Cara, pre-
sidente da campanha. 

É difícil para 
o professor 
cumprir seu 
papel em 
condições tão 
desfavoráveis 
e com 
formação 
precária 
desde o 
seu próprio 
ensino básico
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Num cenário de 
maravilhas manchado 
pela violência, o 
carioca resiste com 
sua auto-estima, sua 
riqueza cultural e sua 
vocação para a alegria 
ao medo que já abala 
sua alma

o Rio 
de Janeiro 
continua...

Por Luciana Ackermann 
Fotos de Rodrigo Queiroz

Os mil encantos da cidade maravilhosa já não bas-
tam. É impossível ficar imune ao cenário de vio-
lência que agride o Rio de Janeiro. De um lado 
o Cristo, a praia, o futebol, as ruas musicais e a 
riqueza cultural ainda enchem os cariocas de or-

gulho. De outro, tiroteios, balas perdidas, jovens armados com 
fuzis em bairros controlados por facções criminosas cada vez 
mais dominam a cena. Tantas contradições afetam desde os 
que relutam a admitir os riscos aos que pensam em arrumar as 
malas. Como a estudante Vivian Guimarães, de 19 anos. Mes-
mo recém-aprovada no vestibular da PUC-RJ, com que tanto 
sonhava, ela já cogita seguir os passos da mãe em direção ao 
exterior.

Moradora do Leblon, bairro nobre da capital fluminense, Vi-
vian já perdeu a conta de quantas vezes foi assaltada. Numa 
ocasião ela e a família ficaram quatro horas reféns de bandidos 
durante assalto à casa da avó, na Tijuca, zona norte. No início do 
ano, outro susto, quando foi perseguida a caminho do trabalho 
em São Cristóvão por um carro com vidro escuro, em plena luz 
do dia. “O carro colava, não me deixava mudar de faixa, parecia 
me forçar a entrar na Linha Vermelha. Graças a Deus vi um pos-
to de gasolina e consegui encostar. Aí eles saíram em disparada. 
Eu amo o Rio, aqui é lindo, mas vivo com medo o tempo todo”, 
descreve a estudante, para quem a intenção de operações poli-
ciais como a no Complexo do Alemão é correta, mas é terrível 
para os moradores das favelas que formam o complexo.

Já a cantora, apresentadora de tevê e surfista Dora Vergueiro, 
de 31 anos, garante que nunca deixou de fazer nada por causa 
da violência, apesar de já ter presenciado tiroteios. “Acredito que 
a vida é um risco em qualquer lugar o tempo todo. O controle 
não está na nossa mão. Claro que é preciso ter bom senso, mas 
nada escravizante. A vida é feita de pontos de vista antagônicos 
desde que o mundo é mundo. Conviver com isso não é novida-
de, é um exercício diário”, opina. 

O ex-lateral do Flamengo e da seleção brasileira Leovegildo 
Lins Gama Júnior, o Júnior, de 53 anos, concorda. O craque do 
futebol de areia, que se mudou ainda menino da Paraíba para o 
Rio de Janeiro, absorveu o espírito do carioca. Não deixa de ir aos 
sambas, ao Maracanã nem de andar com seus cordões e relógios. 
“Ao mesmo tempo que procuro evitar alguns trajetos.” Como vive 
na Barra da Tijuca, está acostumado a passar pela Rocinha ou 
pelo Vidigal. Ele persiste com suas saídas, mas nota alguns dos 
redutos da boemia mais vazios nos últimos tempos. 

Pulou o muro
O sociólogo Geraldo Tadeu Moreira Monteiro, professor da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), reforça, com 
pesquisas, a percepção do craque de que o comportamento do 
carioca passa por mudanças. “A violência urbana e a criminali-
dade já foram incorporadas em seu cotidiano. O espírito brin-
calhão e acolhedor vem dando lugar à desconfiança, ao receio”, 
avalia. Segundo levantamento feito no ano passado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Pesquisa Social, presidido por Monteiro, 63% 
dos cariocas dizem ter mudado de hábitos em função da violên-

C A PA

repeteco
Parece conversa 
de paulista, mas 
Vivian, moradora 
do Leblon, zona 
sul carioca, já 
perdeu a conta 
de quantas vezes 
foi assaltada
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cia – como deixar de sair de casa à noite, chegar mais cedo, evi-
tar algum lugar que costumavam freqüentar, trocar itinerários, 
sair em grupo ou mudar o meio de transporte. Mesmo quem 
não sofreu diretamente alguma violência adota postura mais 
defensiva. Questionados sobre a possibilidade de se mudar da 
cidade maravilhosa, 51% dos cariocas admitiram que, se tives-
sem chance, o fariam.

Entretanto, o psiquiatra Antônio Manoel de Araújo Barata, 
da Associação Brasileira de Psicanálise, pondera que a violência 
no Rio de Janeiro é semelhante à de outras grandes cidades do 
mundo e que o receio da criminalidade não tem sido problema 
freqüente levado pelos pacientes.

Paulo Lins, de 49 anos, autor de Cidade de Deus, livro que deu 
origem ao filme, vê a auto-estima do carioca em baixa. “A classe 
média e as elites estão mais abaladas porque a criminalidade pu-
lou os muros das favelas, e acho que, ao atingir as camadas mais 
elevadas da sociedade, deverá resultar em medidas mais efica-
zes no combate à violência”, avalia. Lins viveu até os 30 anos na 
favela Cidade de Deus, mora em Copacabana e conta que não 
dorme nas noites em que os filhos saem – e eles idem, quando 
o pai volta tarde. “Ao mesmo tempo que o carioca é um povo 
que anda e gosta da rua, o medo cresceu e está sempre junto da 
gente. Não chega a ser um medo que paralisa, mas é muito di-
ferente você viver com medo”, afirma o autor.

Complexidade
Nascido e criado na favela de São Carlos, no Estácio, o com-

positor Luiz Melodia, de 56 anos, também diz que sua maior 
preocupação não é consigo, mas com seus filhos. “Qualquer te-
lefonema mais tarde já assusta. Fico deprimido, por mim, pela 
minha família e por todos os moradores desta cidade tão bonita 
e, de repente, tão feia pela atitude do homem. Mas não dá para 
entrar na paranóia. A gente tem que tentar driblar essa situação 
porque o Rio é tão bonito. Não dá para deixar de ir às praias, ao 
Jardim Botânico ou ao Maracanã. Não podemos ficar à mercê 
da violência e viver numa prisão”, resume Melodia. 

cidade partida
Zuenir Ventura: “A 
taxa de violência 
no Rio de Janeiro 

é insuportável  
mas a cultura da 

cidade une o que a 
economia separa, 

porque a nossa 
vocação é para o 
encontro, para a 

celebração”
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Gustavo Ferreira, de 39 anos, corretor 
de seguros, morador de um condomínio 
na Gávea, reconhece a complexidade de 
lidar com os contrastes do Rio. “A vio-
lência está próxima à minha porta, isso 
porque sou um privilegiado por morar 
na zona sul. Há pouco tempo um amigo 
foi assassinado. Procuro não me expor e 
tento manter a normalidade. A gente tem 
que tocar a vida para frente.”

Para Michel Misse, sociólogo e coor-
denador do Núcleo de Estudos da Cida-
dania, Conflito e Violência Urbana da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), o excesso de informação violenta 
e a dramatização que os meios de comu-
nicação fazem em suas coberturas aumen-
tam o temor. “O sentimento das pessoas 
nada tem a ver com a realidade. O mora-
dor de Copacabana se sente mais insegu-
ro do que os de Bangu e Campo Grande, 
onde as taxas de homicídio são maiores. 
As pessoas têm acesso à informação sem 
experimentar a situação. Ou seja, existe 
a diferença entre a percepção real, que é 
como a realidade é interpretada, e a vio-
lência real. Por exemplo, a noite da Lapa 
está sempre cheia”, contesta Misse. 

Zuenir Ventura, jornalista e autor de vá-
rios livros, entre eles Cidade Partida, não 
considera invenção da mídia. “Vamos até 
admitir que a mídia dramatize, exagere, 
mas ela não cria a realidade. A taxa de vio-
lência na cidade do Rio de Janeiro é insu-

praia, maracanã, 
jardim botânico...
Melodia: “A gente tem 
que tentar driblar essa 
situação”

sem conFusão Eliane: “Gosto da Rocinha,  
tenho tudo aqui. Mas quando tem confronto  
com a polícia não saio de casa”
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portável. Existe um apartheid social em 
que as distâncias sociais são indecentes. 
Vivemos numa cidade partida do ponto de 
vista social que vem de muitos anos, desde 
a abolição da escravatura, por causa da for-
ma como foi feita”, afirma o jornalista, que 
mora em Ipanema, distante de favelas, e já 
encontrou uma bala em sua varanda. “Bala 
perdida não escolhe cabeça”, diz.

A economia separa, a cultura une
Para escrever Cidade Partida Zuenir 

acompanhou durante 10 meses o dia-
a-dia da favela de Vigário Geral, após a 
chacina que deixou 21 mortos em agos-
to de 1993. Ele destaca que hoje não se-
ria possível passar dez meses entrando na 
favela, aproximando-se do chefe do tráfi-
co, como fez na década de 90. “O tráfico 

a RdB procurou o 
governador do Rio de Janeiro, 
sérgio Cabral Filho (PMDB), 
para que comentasse a 
relação entre o ambiente de 
violência e a auto-estima dos 
cariocas. Por e-mail, Cabral 
respondeu que o carioca 
sempre soube driblar as 
adversidades com muito bom 
humor e mantém sua auto-
estima elevada e positiva. 
“nós vamos vencer a violência 
e estamos trabalhando 
firmemente nisso e já com 
resultados concretos. a 

operação no Complexo do 
alemão está sufocando o 
tráfico, que está com menos 
armamentos e menos dinheiro. 
Vou até o fim. nada me fará 
recuar da opção clara pelo 
caminho civilizatório”, afirmou.

Cabral disse que o 
governo trabalha dentro de 
uma política de segurança 
que valoriza a estratégia, 
a inteligência e o trabalho 
integrado entre Polícia Militar, 
Polícia Civil e Força nacional 
de segurança. “Posso garantir 
que vamos agir de maneira 

responsável, que não vamos 
nos deixar intimidar e que 
vamos resgatar a dignidade 
de muitas comunidades 

carentes do Rio de Janeiro, 
hoje entregues aos bandidos. 
o presidente Lula, por meio 
do PaC, liberou recursos no 
valor de 3 bilhões de reais, 
que serão aplicados em 
obras de urbanização das 
favelas cariocas. Vamos criar 
acessibilidade nesses locais, 
para que os cidadãos dali 
se sintam parte integrante 
da cidade. Há três pilares 
na política de segurança: 
a presença policial, a 
urbanização e as ações sociais 
nas comunidades.”

Cabral: “Vou até o fim”

Governador: � bilhões do PAC 
para urbanização das favelas
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mudou de escala, tem poderes econômi-
cos e políticos. A criminalidade se apri-
morou, possui armamentos modernos, 
não há mais a relação com a comunida-
de”, observa. “Estão mais cruéis, ousados. 
Trata-se de uma guerra econômica pós-
moderna em que há produto altamente 
rentável. É como se você pudesse comba-
ter o mercado dando tiro”, analisa. Critica 
ainda a política de segurança destinada 
aos morros, que é sempre a da repressão. 
Exemplo disso: a megaoperação no Com-
plexo do Alemão, onde “polícia entra na 
favela para matar” e que já resultou em 
dezenas de mortos e feridos, entre eles 
uma estudante que estava na sala de aula 
e uma criança. 

No morro ou no asfalto, vive-se uma 
privação de liberdades. O taxista e com-

positor de samba Hélio Gonçalves Pin-
to Júnior, de 43 anos, mora próximo ao 
Complexo da Providência e conta que a 
escola da filha, de 8 anos, já cancelou as 
aulas por três vezes porque a polícia en-
traria num morro próximo. “É triste ver 
que só a polícia chega às favelas. Por que, 
em vez da polícia, as autoridades não ofe-
recem cursos de teatro, de circo, de mú-
sica, posto de saúde?”

Eliane da Silva, de 46 anos, que há 13 
mora na Rocinha, diz que o medo da vio-
lência está em todos os lugares e não é 
diferente no Rio. “Sou caseira, não dei-
xo de fazer nada na vida e não passo por 
apuros. Evito ir ver confusões. Gosto da 
Rocinha, tenho tudo daqui. Mas quando 
tem confronto com a polícia, o que é raro, 
não saio de casa nem para trabalhar. Acho 
que a minha situação vai ser pior quando 
minha filha de 13 anos começar a sair à 
noite”, afirma Eliane.

Para Zuenir Ventura, a cidade conta 
com uma dinâmica própria de compen-
sação para suportar os inúmeros casos de 
violência: “Seja por meio da energia vital 
da natureza da cidade maravilhosa, seja 
por conta de um povo com uma vocação 
para alegria. O carioca e os brasileiros em 
geral são ciclotímicos. Temos a tendência 
de ir ao fundo do poço, ficar na maior de-
pressão, e logo após na euforia. Da mes-
ma maneira que vemos a indignação de-
pois de um episódio trágico, temos a festa 
do réveillon com concentração de 2 mi-
lhões de pessoas na rua. No Rio, a cultura 
da cidade une o que a economia separa, 
porque a nossa vocação cultural é para o 
encontro, para a celebração.” 

estado ausente Hélio: “Por que as autoridades não oferecem cursos, posto de saúde?”
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Uma análise do jornalismo brasileiro em situações de desastre 

Por Bernardo KucinskiMídia

Bernardo Kucinski é professor titular do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA/usP. Foi produtor e locutor no 
serviço brasileiro da BBC de Londres e assistente de direção na televisão BBC. É autor de vários livros sobre jornalismo

Da tragédia ao pânico

Duzentos mortos num único desastre é algo fora 
do comum. Por isso, desastres de aviões como 
o do Airbus da TAM traumatizam toda a so-
ciedade, que exige uma explicação. Qual a cau-
sa? Quem são os culpados? É na imprensa que 

o povo confia nesse momento crítico, não nas autoridades 
ou empresas. O tratamento da tragédia pela mídia pode ter 
efeito decisivo no julgamento das pessoas e mesmo desenca-
dear todo um novo comportamento coletivo. Daí a enorme 
responsabilidade do chamado “jornalismo de desastres”. Há 
até entidades internacionais, como o Dartcenter e a Alert-
Net, que se dedicam ao aperfeiçoamento do jornalismo nes-
sas situações.

Desastres são também grandes momentos do jornalismo nos 
quais se acirra a corrida contra o tempo. Mas o repórter não 
pode assumir o que diz o primeiro especialista 
que encontra. Precisa ser rigoroso na escolha 
dos entrevistados, deve hierarquizar e contex-
tualizar com muito cuidado as circunstâncias 
da tragédia e, acima de tudo, evitar o sensacio-
nalismo – em respeito às famílias dos mortos e, 
principalmente, para evitar pânico.

Não foi o que aconteceu na cobertura do de-
sastre do Airbus da TAM. Uma semana de no-
ticiário sensacionalista conseguiu justamente 
o pior: criar o pânico. Pilotos, empresas e até 
as autoridades aeroviárias que provavam com 
laudos técnicos a boa qualidade da pista per-
deram confiança em si e na própria ciência. E, 
“por precaução”, o mais movimentado aeropor-
to do país foi fechado a um grande número de 
vôos. A desordem no tráfego aéreo, que já vinha de meses, vi-
rou um caos total.

Por que a mídia centrou a culpa do acidente na pista, ainda 
sem nenhum laudo conclusivo? Para poder incriminar direta-
mente as autoridades que liberaram a pista. A pista virou o fio 
condutor de uma narrativa jornalística que jogava toda a culpa 
das mortes no governo federal. Deu-se a continuação do lin-
chamento midiático do governo Lula que vinha desde a crise 

do “mensalão”. A peça típica desse linchamento foi a chamada 
de primeira página da Folha de S.Paulo com a frase de seu co-
lunista Francisco Daudt, dois dias depois da tragédia: “Gover-
no assassina mais de 200 pessoas”. Dentro do jornal, a foto do 
presidente encabeçava uma montagem fotográfica do “quem 
é quem na aviação” e, logo abaixo, o título “O que aconteceu 
não foi acidente, foi crime”. A ilação não podia ser mais clara: 
os personagens da montagem eram “assassinos”.

Eliane Cantanhêde e Janio de Freitas, ambos críticos ferozes 
de Lula, foram dos poucos jornalistas que nesses primeiros dias 
mantiveram a cabeça fria. Na sua coluna, Eliane apontava “fa-
lhas humanas e de equipamentos” como as causas prováveis do 
desastre. E se o desastre tivesse pouco ou nada a ver com a pista? 
Ainda na noite da tragédia, repórteres do Estadão receberam 
de diversos pilotos a informação de que o avião voava há dias 

sem o freio auxiliar e de emergência, chamado 
reverso. Mas o jornal omitiu essa informação 
durante dois dias, só a admitindo na sexta, de-
pois de ser furado pelo Jornal Nacional.

Enquanto jornais abriam páginas inteiras a 
cartas de leitores e familiares de mortos, pedin-
do a cabeça de Lula, o governador José Serra 
(PSDB) e o prefeito Gilberto Kassab (ex-PFL, 
atual DEM) divulgaram sua carta aberta ao pre-
sidente “exigindo providências”. Esqueceram-se 
convenientemente de mencionar a falta de pro-
vidências deles mesmos para tocar os projetos 
do trem até Viracopos e do metrô até Guarulhos, 
sem os quais é impossível desafogar Congonhas. 
“A oposição saiu na frente na politização do aci-
dente”, diagnosticou no Estadão o professor Ar-

thur Giannoti. Nesse dia saiu o laudo do IPT atestando que a 
pista tinha índices de aderência e compactação muito acima 
dos limites mínimos exigidos pelas normas. A Folha deu num 
canto de página interna. O Estadão omitiu.

Em Brasília o presidente, de cabeça fria, tomava decisões, 
a começar pelo pacote aéreo anunciado já na quinta, apenas 
dois dias depois da tragédia, seguido da substituição do minis-
tro da Defesa, dias depois. Mas foi acusado de ausente pelos 

Pesquisa da Alertnet 
de janeiro do ano 
passado em 64 
jornais e semanários 
de nove países, 
inclusive Estados 
Unidos, concluiu 
que na maioria 
dos desastres não 
é o sofrimento 
humano que 
move a cobertura 
jornalística, e 
sim interesses 
particulares
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mesmos formadores de opinião que, de cabeça quente, semea-
vam o pânico.

Outro notável traço da cobertura foi o esforço da mídia em 
poupar a TAM, como observou em sua coluna no Observatório 
de Imprensa o analista de mídia Carlos Brickman. Ele acusou 
o presidente da TAM de ter mentido na entrevista coletiva em 
que disse que o avião voava em perfeito estado. “Como se ex-
plica a boa vontade da mídia com o presidente da TAM, Marco 
Antonio Bologna?”, perguntou.

Não sei a explicação, mas tenho uma hipótese: o ódio oriundo 
de um trauma não pode ser dividido. Ou se odeia o governo, 
ou se odeia a TAM. Para dirigir o ódio contra o governo a mí-
dia ilustrou uma entrevista da funcionária da Agência Nacional 
de Aviação Civil Denise Abreu com uma foto jocosa tirada em 
ocasião muito anterior; explorou o gesto de desabafo de Marco 
Aurélio Garcia (claramente não relacionado ao acidente, mas 

à politização da tragédia pela oposição/mídia) e ainda distor-
ceu o sentido de uma solenidade de entrega de medalhas em 
Brasília que, embora inoportuna, teve como principais home-
nageados os médicos legistas que trabalharam no desastre da 
Gol, em setembro passado, e como ponto alto um minuto de 
silêncio pelos mortos da TAM.

A “politização das mortes”, como escreveria na mesma Folha 
Fernando Rodrigues, já aconteceu outras vezes em coberturas 
de desastres. Uma pesquisa da Alertnet de janeiro do ano pas-
sado em 64 jornais e semanários de nove países, inclusive Es-
tados Unidos, concluiu que na maioria dos desastres não é o 
sofrimento humano que move a cobertura jornalística, e sim 
interesses particulares. No entanto, com exceção do antológi-
co programa de Orson Wells no início da era do rádio, não co-
nheço um episódio em que a mídia tenha produzido pânico. 
Nós conseguimos. 

Desastres são momentos do jornalismo nos quais se acirra a corrida contra o tempo. Mas o repórter não pode assumir o que diz o 
primeiro especialista que encontra. Precisa ser rigoroso na escolha dos entrevistados, deve hierarquizar e contextualizar com cuidado
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Por Andrea Pilar Marranquiel 
Fotos de Mauricio Morais

A agricultura orgânica pode 
ser o melhor caminho para 
alcançar a segurança ali-
mentar e faz bem ao plane-
ta. A conclusão está num re-

latório divulgado pela Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e a Ali-
mentação (FAO) apresentado numa con-
ferência internacional, na Itália, em maio. 
“A característica mais marcante da agri-
cultura orgânica é que ela está baseada no 
uso de insumos disponíveis localmente e 

na independência em relação a combus-
tíveis fósseis; trabalhando com processos 
naturais, reduz os custos de produção e o 
estresse climático”, diz o documento.

O Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos apontou que alimentos 
de origem orgânica apresentam, em mé-
dia, 63% a mais de cálcio, 73% a mais de 
ferro, 118% mais magnésio, 91% mais 
fósforo, 125% mais potássio e 60% a mais 
de zinco do que os alimentos convencio-
nais. Indicou, ainda, ter verificado bene-
fícios no tratamento de doenças – e na 
prevenção do câncer, pois os orgânicos 
possuem mais antioxidantes. Uma sopa 

feita com vegetais orgânicos, por exem-
plo, contém seis vezes mais ácido salicíli-
co (componente produzido naturalmen-
te pelas plantas e que é um protetor contra 
estresse e doenças).

E, junto com a ligeira desconfiança do 
freguês – de que se trata de algo saudável 
porém sofisticado –, vem também a ques-
tão: por que consumir? Vale a pena se são, 
em média, 50% mais caros que os produ-
tos convencionais? Depende de quanto 
você acha que pode valer sua saúde, ou 
seu plano de saúde ou sua conta da far-
mácia, raciocina o fotógrafo Fabrício La 
Meu. “Sinto-me mais seguro consumin-

No dia-a-dia de 
quem vai à feira ou 
ao supermercado a 
pergunta mais freqüente 
diante dos produtos 
orgânicos é “vale a pena 
consumi-los, se são tão 
mais caros?” Os adeptos 
garantem que sim

C O N s u M O

Outro 
cardápio 
é possível
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do orgânicos”, diz. Fabrício destaca ain-
da a importância dessa cultura para as 
famílias que com ela trabalham. Sete em 
cada 10 produtores de orgânicos do país 
são agricultores familiares. O fotógrafo 
também fica mais tranqüilo por não ter 
de desvendar o que está por trás daquelas 
tabelinhas indecifráveis em letras minús-
culas das embalagens de uma simples ge-
léia. “Dá tranqüilidade saber o que você 
está comendo. Não é só o que o bioquí-
mico sabe.”

Por que, então, a maior parte da po-
pulação continua comendo frutas, legu-
mes, verduras aditivados com agrotóxi-

cos, pesticidas, NPK – adubo químico 
encarregado de “enriquecer” o produto 
com nitrogênio (N), fósforo (P) e potás-
sio (K)? Por que não há a preocupação em 
reduzir o preço do que é melhor para a 
saúde e o planeta? Uma resposta: porque 
o mundo do agronegócio precisa produ-
zir mais em menos tempo. Outra: a in-
dústria que alimenta populações à base 
de produtos químicos precisa sobreviver. 
E, se procurar mais um pouco, chega-se à 
indústria farmacêutica – afinal, gente sa-
dia não precisa de medicamento. E a lati-
fundiários, multinacionais, governantes, 
uma vasta “cadeia alimentar” global.

Direto da fonte
O engenheiro Moacir Roberto Darolt 

fez uma pesquisa com 40 produtores e 
observou que, em média, menos de 30% 
do que o consumidor deixa na boca do 

caixa pelo alimento orgânico é desti-
nado a quem o plantou. “É necessário 
direcionar estratégias em busca de um 
ponto de equilíbrio, de uma escala de 
produção que permita reduzir custos e 
melhorar a renda do agricultor”, defen-
de o pesquisador do Instituto Agronô-
mico do Paraná.

Uma alternativa que pode mudar a vida 
de quem produz e de quem consome or-
gânicos seria a abertura de canais que en-
curtem o caminho entre a roça e a mesa. 
Exemplo de que isso é viável está na fei-
ra do Parque da Água Branca, na região 
oeste paulistana.

O produtor Jorge Horita, de 53 anos, 
tem uma propriedade de 10 hectares 
em Mairinque (SP), onde trabalha com 
a mulher, a mãe e mais seis funcioná-
rios. Está na feira da Água Branca des-
de o início, há 16 anos, e há muito mais 

Maria 
Fernanda: 

“Orgânicos 
têm muito 

mais sabor”

Fabrício: “sinto-me mais 
seguro consumindo 

orgânicos”
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tempo na produção orgânica. “Meu pai 
começou isso porque era cardíaco e não 
podia trabalhar com agrotóxicos, tinha 
que comer coisas saudáveis. Era um jeito 
de ganhar sobrevida, ele dependia dis-
so”, conta. “A agricultura natural e orgâ-
nica traz uma resposta mais completa 
nos níveis econômico, social, ambiental 
e até educacional. O raciocínio é preser-
var para conseguir atender às necessida-
des das próximas gerações. Dá para viver 
com dignidade e com a consciência de 
que estou fazendo a minha parte.”

A produtora de eventos Maria Fernan-
da Moraes de Souza, 29 anos, vai à feira 
toda semana. “Orgânicos têm muito mais 
sabor, não agridem a natureza, são mais 
saudáveis. Compro tudo o que posso: 
tofu, arroz, farinha para fazer pão, feijão, 
legumes, verduras. Faço minha marmi-
tinha e levo para o trabalho”, diz. O pro-
fessor de Tecnologia de Alimentos Estebe 
Moreira, de 40 anos, também faz da fei-
ra seu programa de sábado, mas admite: 
“Só compro legumes e verduras. Frutas 
não dá”.

A bióloga Rita Branbilla Maronesi, 
produtora que emprega até 15 pessoas 
em sua propriedade de 20 hectares, afir-
ma que deve a sua vida – que esteve amea-
çada devido a uma alergia muito grave, 
decorrente de uma plaquetopenia – à 
alimentação orgânica. “Depois que ade-
ri aos orgânicos minha doença sumiu, 
fiquei mais forte. Tem quem fale que é 
caro, mas o que ninguém vê é que pre-
cisamos de muito mais gente para o tra-
balho, usamos menos máquinas”, explica. 
A aposentada Dorca Moreira, de 73 anos, 
concorda: “É melhor gastar com comi-
da do que na farmácia. Eu compro mui-
ta coisa aqui: palmito, espinafre, mantei-
ga, café, açúcar, vinho, suco. Minha torta 
de palmito com espinafre é uma delícia. 
Se acompanhar um vinho fica ainda me-
lhor”, garante.

Virando a mesa
Tudo o que vai para a mesa faz a roda da 

economia girar. Mudanças de cardápio e 
hábitos na sua casa e na do seu vizinho 
e na do vizinho do vizinho acabam me-
xendo com a vida de muita gente, desde 
quem vende a semente ou extrai a ma-
téria-prima até quem organiza a gôndo-
la do supermercado. Preferir uma salada 
sem química ou trocar a marca do sabo-

Jorge: “A agricultura 
natural e orgânica traz uma 
resposta mais completa 
nos níveis econômico, 
social, ambiental e até 
educacional”

silvia: “sei tudo 
o que compro, 
questiono, pergunto 
se é brasileiro, se 
tem veneno”

nete pode ser uma decisão política que 
gera dividendo social e ambiental.

Silvia Ribeiro Reis já descobriu isso. 
No Mercado Mata Atlântica, uma feira 
de produtos orgânicos organizada pela 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 
ela foi às compras. “Sei tudo o que com-
pro, questiono, pergunto se é brasileiro, 
se tem veneno”, ensina a auxiliar de enfer-
magem. “Até xampu.” O que ela comprou 
tem ingredientes naturais e não é testado 
em animais. “Pago 6,50 e não prejudico 
ninguém”, calcula.

O fabricante dos xampus é Rodrigo 
Bolton. Ele montou sua empresa há um 
ano e diz que o custo dos insumos é re-
almente alto em relação aos sintéticos: 
“Para que as contas fechem é preciso re-
duzir os valores para que possamos ven-
der mais”. Outro conceito que existe na 
empresa de Rodrigo é o just in time, se-
gundo o qual tudo deve ser produzido, 
transportado ou comprado na hora exa-
ta. Para isso adequa o conteúdo, a época 
e o ritmo da produção ao perfil da pra-
ça consumidora. “Assim tenho a idéia do 
que, quanto e quando produzir.”

Atitudes como a da consumidora e do 
empresário influenciam toda uma ca-
deia produtiva, afirma Clayton Ferreira 
Lino, presidente da Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica (RBMA), a maior em 
área florestal do planeta, com cerca de 35 
milhões de hectares em 15 estados brasi-
leiros. Ele destaca que o xampu orgânico 
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que Silvia comprou é feito de frutas co-
lhidas por comunidades tradicionais da 
floresta. Depois são processadas pela fá-
brica do Rodrigo, que usa água de forma 
racional e não pratica crueldade contra 
animais. A RBMA criou o selo de certifi-
cação Mercado Mata Atlântica. “As pes-
soas precisam conhecer a procedência do 
que consomem. Não existe neutralidade. 
O consumidor é um dos principais agen-
tes do mercado”, afirma.

Clélia Angelon, que comanda a Surya, 
empresa de cosméticos orgânicos e natu-
rais, diz que alcançou preços justos apos-
tando em pesquisa de ingredientes e de 
processos. Hoje exporta para mais de 15 
países da América do Sul, Ásia e Europa 
e tem escritórios nos Estados Unidos e na 
Índia. Por trás da produção há uma filo-
sofia: “A opção por um estilo de vida mais 
saudável é seguida também pelos profis-
sionais que trabalham na empresa”. Sua 
empresa utiliza detergente com ingre-
dientes de origem vegetal, não poluente 
e biodegradável. Folhetos promocionais, 
embalagens e bulas são impressos em pa-
pel reciclado. Coleta seletiva de lixo e des-
tinação correta de resíduos de produção 
fazem parte da rotina. 

Colaborou Xandra stefanel

Conheça e aprecie o sabor
O que é alimento orgânico
Resultado de um sistema de produção que busca manejar de 
forma equilibrada o solo e os recursos naturais. as técnicas unem 
procedimentos agrícolas do passado a conhecimentos mais recentes 
sobre o manejo do ecossistema.

Como reconhecer
a certificação envolve inspeção dos processos de produção e exige 
cuidados desde a desintoxicação do solo até o envolvimento com 
projetos sociais e de preservação ambiental. Produtos certificados 
exibem em seu rótulo um selo que atesta procedência e qualidade.

Melhor para a saúde 
alimentos orgânicos frescos possuem cerca de 20% menos água em 
sua composição, são mais ricos em nutrientes e contêm um pouco 
mais de açúcar. tendem a ter mais vitamina C. tomates orgânicos 
podem ter até 23% mais vitamina a do que os convencionais.

De onde vem a adubação química
Em 1824 o cientista alemão Justus von Liebig criou a fórmula do nPK (nitrogênio, 
fósforo e potássio). Ensinava que as plantas crescem de acordo com elementos 
encontrados no solo e que “bombando” a terra a planta crescia rápido. só que com 
um problema: o solo se enfraquece e a planta fica “dependente” e menos saudável. 
Justus suicidou-se. “Pequei contra a sabedoria do Criador e com razão fui castigado. 
Queria melhorar seu trabalho”, dizia o recado em sua lápide.

Estebe: “só 
compro legumes 

e verduras. 
Frutas não dá”

Quanto custa

Fonte: ONG Associação da Agricultura Orgânica (AAO)

Produto
orgânico  Preço (R$)  Medida

abobrinha 1,50  1 kg 

açúcar 2,00 1 kg 

açúcar mascavo 6,50 1 kg 

alface 1,50 maço 

arroz cateto 6,00 1 kg 

azeite extravirgem 28,00 500 ml 

Biscoito água e sal 4,00 pacote 

Cacau 5,90 450g 

Castanha-do-pará 5,00 100 kg 

Cenoura 1,50  1 kg 

Cerveja 6,00 355 ml 

Farinha de trigo 4,00 1 kg 

Pó de café 6,50 250 g 

tomate 4,50 1 kg 

Vinagre de mel 20,50 250 ml 

Vinho orgânico 35,00 600 ml 
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o mano 
mais véio

E N T R E V I s TA

“um dia o Zé Mulato falou: ‘Vamu dá um incentivo 
pra essa molecada cantá as nossa moda de raiz 
porque é muito bão!’ Passou um tempo e ele 
soltou esta: ‘Precisamo dá um jeito, essa molecada 
tá tocano viola demais, não tá sobrano pra gente. 
tem que matá um poco!’”
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Por Walter de sousa

A expressão “mano véio” tem sido usada 
como um pronome de tratamento por 
toda uma geração recente de violeiros. 
Especialmente aqueles que, a partir do 
início da década de 80, mantiveram um 

pé na chamada Música Popular Brasileira e uma vio-
la debaixo do braço: Renato Teixeira, Almir Sater, 
Vital Farias, entre outros. Pois Pena Branca é o mais 
véio dos manos. Foi em dupla com o irmão Xavan-
tinho que gravou, em 1981, Cio da Terra, de Chico 
Buarque e Milton Nascimento, a primeira de mui-
tas canções de compositores da MPB que registra-
ram nas décadas seguintes. Enfim, eles conseguiram 
“acaipirar” a MPB.

A mistura, sempre intercalada por temas folcló-
ricos em seus discos, acabou gerando um público 
jovem que ainda hoje freqüenta e admira os seus 
shows. Aos 68 anos, José Ramiro Sobrinho, o Pena 
Branca, num caso mais que raro, segue carreira solo, 
após perder o irmão em 1999. Na verdade Xavanti-
nho (Ranulfo Ramiro da Silva) continuou sendo seu 
parceiro, tanto que os dois discos que Pena Branca 
gravou sozinho tiveram canções assinadas pelos dois 
irmãos. O primeiro deles chegou a ser contemplado 
com o Grammy Latino em 2001.

Agora preparando novo disco, o mano véio re-
cebeu a reportagem da Revista do Brasil em sua 

casa paulistana, no bairro do Jaçanã – a outra 
casa, que é a oficial, fica em Uberlândia (MG), 

que “considera” sua cidade natal. E contou um 
pouco da sua história, que é também a sín-
tese da história da música caipira, em suas 
nuances e transformações. Revelou ain-

da as novidades do próximo disco: uma toada, um 
chamamé e a regravação da já clássica Cuitelinho (A 
sua saudade corta como aço de navaia/ Coração fica 
nervoso, bate uma outra faia...), tema de domínio 
público recolhido por Paulo Vanzolini, que enviou 
ao violeiro novos versos para serem acrescentados 
à versão original. 

O que é música caipira?
Olha, tem o caipira da festa junina, aquele cama-

rada com a calça rancheira e a camisa xadrez, que 
passa aquela imagem do caboclo desdentado. Mas 
não é nada disso. E tem esse caipira de quem nós 
fazemos história cantando, contando a sua vida. Pra 
mim é como se fosse uma roda de fogueira, como se 
fosse uma pousada de boiadeiro, contando histórias 
de caçadas de onça, contando causos... Agora nem se 
fala mais que a música é caipira, se fala “sertaneja”. 
Pra mim é moda raiz, porque é dela que se tira tudo 
o que se faz agora... Não é, mano véio?

A música caipira, então, tem que contar uma 
história?

Acho que sim. Por exemplo, Chico Mineiro (de To-
nico e Tinoco). Você pode sentar numa cadeira e 
ouvir a letra da música contada: “Fizemos a última 
viagem, foi lá pro sertão de Goiás...” O caipira é um 
camarada sentido. Ele nasceu lá no meio da roça, 
trabalha de sol a sol. Mas é do trabalho dele que o 
pessoal da cidade mata a fome. 

Você e seu irmão Xavantinho começaram a 
cantar ainda crianças?

Meu pai trabalhava numa fazenda e funcionava 
assim: o patrão tinha 30 vacas e só queria o lei-

       Falaram pro Xavantinho que 
se quisesse aprender a tocar violão 
precisava pegar uma cobra e depois 
soltar, não podia matar. Eu disse: 
‘Faço isso não’. Xavantinho fez. 
E ficou ‘desembambado’ no violão
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     Na 
primeira 
vez que 
conseguimos 
cantar 
no rádio 
perguntaram 
o nome 
da dupla e 
dissemos: 
José e 
Ranulfo. O 
apresentador 
Zé do Bode 
disse: ‘Vou 
colocar 
um nome 
pra vocês 
cantarem 
hoje: Peroba 
e Jatobá’
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te; o que meu pai plantasse era dele. Meu pai não 
ganhava dinheiro do leite, só da plantação. Isso 
em Uberlândia (MG). Mas eu nasci do lado de cá 
do rio, sou meio mineiro, meio paulista. Depois 
de dez dias de nascido em Igarapava (SP) fomos 
para Uberlândia. Era uma época em que não se 
via dinheiro. Se trabalhava em troca de trabalho. 
Eu trabalhava pro vizinho e depois ele trabalha-
va pra mim. O patrão não pagava com dinheiro, 
dava a terra para fazer a horta. Meu pai era mui-
to controlado. Ele plantava e na época da safra é 
que se fazia o acerto. Ali acontecia a festa de mu-
tirão. No fim de semana chegavam 60, 80 homens, 
todos de enxada na mão, e limpavam o terreno. 
Quando era o fim da tarde, começo da noite, co-
meçava a música.

E se aprendia com as festas?
Na época o que se tocava era viola, violão e sanfo-

na. Quando não tinha violão se usava cavaquinho. 
Meu pai tinha um luxo por um cavaquinho dele... 
Foi nele que comecei a aprender a tocar. Meu pai e 
meu tio gostavam de cantar e acabamos aprendendo 
mais por ver eles cantando. Naquela época só tinha 
rádio nas fazendas. E o que eu ouvia na época era a 
rádio Record de São Paulo. Lá se ouvia Raul Torres 
e Florêncio, Tonico e Tinoco...

De onde vem o formato de duplas?
Contam que o Cornélio Pires (pioneiro na grava-

ção de moda de viola, em 1929) reunia um pessoal 
para cantar numa festa, chegava e escolhia: vocês 
dois vão cantar. Se um tinha uma voz considerada 
boa, ele chamava outro para ser o “ajudante”. Na Fo-
lia de Reis, por exemplo, tem a primeira e a segunda 
voz, a terceira e a quarta, até a quinta. Depois vem 
o “contrato” (contralto). Então sempre há a dupla na 
música de raiz. 

E vocês participavam da Folia de Reis?
Aprendi mesmo a tocar vendo aqueles velhinhos 

tocando viola de cravelha na Folia de Reis. Apren-
di assim e até hoje não entendo nada de partitura. 
Toco tudo de ouvido. Só estudei até o quarto ano na 
escola rural. Não consigo nem decorar logo a letra. 
Às vezes eu faço a letra e depois não consigo lem-
brar... Eu tinha um medo de professor... Chegava a 
tremer! Sempre fui cabeça dura mesmo! Já o Xavan-
tinho era mais aberto. 

Você foi pegar mesmo na viola com que idade?
Meu pai morreu em 1951 e tivemos que mudar 

para uma cidade perto de Uberlândia, Tupaciguara. 
Éramos sete irmãos, eu o mais velho, e minha mãe 
passou a lavar roupa para acabar de criar os filhos. 
Fui trabalhar numa charqueada – hoje se chama fri-
gorífico –, eram três meses de serviço no matadouro 

e na fabricação do charque e acabava o serviço. Aí 
vinha um fazendeiro e levava a gente pra trabalhar 
na roça o resto do ano. Meu tio tinha um violão e 
pegávamos escondido dele para tentar aprender al-
guma coisa. Só conseguimos comprar dois violões 
em 1961!

E as duplas?
Eu cantei primeiro com o Osvaldo, o irmão que 

vinha depois de mim, e o Xavantinho cantava com 
o Antônio. Minhas irmãs também cantavam, mas as 
músicas do Aguinaldo Timóteo. Um dia eu e Xavan-
tinho, já com os violões, decidimos cantar no rádio. 
Aprendemos a cantar ouvindo Tonico e Tinoco, Zico 
e Zeca, Vieira e Vieirinha, Raul Torres e Florêncio, 
Brinquinho e Briozo. O Xavantinho não sabia nada 
de violão. Falaram pra ele que se quisesse aprender 
a tocar era preciso pegar uma cobra. Na roça a gente 
sabe pegar uma cobra. Pegava uma forquilha, pren-
sava a cabeça dela na areia e podia pegar que não 
tinha perigo. E depois tinha que soltar, não podia 
matar. Eu disse: não faço isso não.

E o Xavantinho?
Xavantinho fez, deixou a cobra se enrolar nos de-

dos dele e ficou “desembambado” no violão. Como 
eu tinha visto aqueles senhores da Folia com as vio-
las, decidi comprar uma. Aprendi as posições com 
eles e fiquei mais controlado. Assim conseguimos 
cantar no programa da rádio Difusora de Uberlân-
dia. Perguntaram o nome da dupla e dissemos os 
nossos nomes, José e Ranulfo. O apresentador, Zé do 
Bode, disse: “Vou colocar um nome pra vocês can-
tarem hoje: Peroba e Jatobá”. Cantamos uma moda 
do Leôncio e Leonel. E eles gostaram. Pediram pra 
gente voltar na outra semana. Chegamos em casa e 
já decidimos mudar o nome. Colocamos Barcelo e 
Barcelinho. Um dia ganhamos um programa, nas 
quartas-feiras. Nos nove anos seguintes cantamos 
nas três rádios de Uberlância, Difusora, Cultura e 
Educadora. 

Quando saíram de lá?
Em 1968 o Xavantinho trabalhava numa trans-

portadora. Um dia ele foi pro Canal de São Simão 
passar uma carga de um caminhão que tinha que-
brado para outro, que foi socorrer. Lá ele decidiu 
seguir com o caminhão para São Paulo. Chegou 
na Vila Guilherme e lá ficou por um ano. Depois 
me escreveu: “Vem pra cá e traz as violas que aqui 
vai ser bom pra nós!” Cheguei aqui em 1969 e fui 
morar num cômodo que tinha no fundo da trans-
portadora. Trabalhava até tarde e depois ensaiava. 
Nos fins de semana fomos descobrindo onde tinha 
os festivais de viola: São José dos Campos, Mogi 
das Cruzes, Taubaté e Guarulhos, onde ganhamos 
o nosso primeiro troféu.
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Foi aí que vocês entraram para a Orquestra 
de Violas de Guarulhos?

Isso já foi em 1976, 1977. Aí tinha uns shows 
da orquestra com a Inezita Barroso. Em São Paulo 
tínhamos o nome de Xavante e Xavantinho. Mas 
aqui já existia um Xavante. Como em Uberlândia 
eu participava do Trio Pena Branca (Xavante, Xa-
vantinho e Pinagi), passei a usar esse nome. Um dia 
a Inezita disse: “Meninos, vocês cantam tão boni-
to. O que estão fazendo aqui?” O Tinoco também 
foi cantar com a orquestra no Teatro Municipal de 
São Paulo e gostou da dupla. Disse: “Vocês só po-
dem cantar um pouquinho mais baixo porque fica 
menos ardido!”

Justo ele, que tinha um dos registros mais 
altos da música caipira! Mas quando veio o 
primeiro disco?

Em 1980. Gravamos pra poder participar do fes-
tival da Globo, o MPB Shell. 

Foi nesse disco que vocês gravaram o Cio da 
Terra?

Não, foi depois. O Xavantinho sempre gostou 
do Milton Nascimento. Passaram umas fitas pra 
ele que tinham Cio da Terra, Cantiga de Caicó, 
que é do Villa-Lobos, e Cuitelinho. Ele gostou de 
Cio da Terra e eu disse: “Isso não dá pra cantar, 
não. Como vou colocar outra voz aí?” Passamos 
uns dois anos pra tentar incrementar essa moda. 
E deu certo. Em meados de 1981 tinha o progra-
ma Som Brasil, do Rolando Boldrin. A gente já 
cantava o Cio da Terra nos shows e a produção 
do Boldrin descobriu. Aí mostrou uma gravação 
pro Milton Nascimento. Nosso primeiro encon-
tro foi no palco do programa. O Milton foi logo 
dizendo que quando a gente fosse gravar em dis-
co ele iria participar. 

A partir dessa música vocês passaram a gra-
var várias canções de MPB no estilo da dupla. 
Vocês “acaipiraram” a música popular brasi-
leira?

Quando gravamos o Cio da Terra já pegamos uma 
balaiada. Foi o Cuitelinho, Cantiga de Caicó... De-
pois veio O Ciúme, do Caetano Veloso. Nós entra-
mos num ciclo tão interessante, mas sempre tentan-
do, vendo se dava certo. Depois veio o Fagner, com 
Penas do Tiê e Vaca Estrela e Boi Fubá, o Djavan, 
Lambada de Serpente, e o Guilherme Arantes, Pla-
neta Água. Eu preciso acordar e reviver tudo isso fa-
zendo um show só com essas músicas. Mas foi com o 
Xavantinho que fiz esse trabalho tão sério. Acho que 
não vou dar conta de fazer de novo. Quando você 
faz uma cerca muito bem-feita, pode trocar algum 
poste que ficou apodrecido ou foi incendiado, por-
que o resto já está lá. 

Você é um caso raro de uma dupla que se 
desfez com a morte de Xavantinho, mas que 
seguiu cantando sozinho, alcançando suces-
so. Logo em seguida seu primeiro disco solo 
ganhou o Grammy Latino. Como foi essa pas-
sagem?

O disco Semente Caipira, que ganhou o Grammy, 
teve seu repertório escolhido por nós dois. Mas 
não deu tempo da gente gravar. Teve uma época 
em que o Xavantinho esteve internado e eu fiz os 
shows sozinho. Aí ele me disse: “Está de pé. Se você 
for seguir carreira sozinho, pode gravar o repertó-
rio”. Gravei. Depois muita gente perguntava se o 
disco era uma homenagem ao Xavantinho. Não é, 
ele é que ajudou a escolher o repertório. Na épo-
ca até disse: “Se eu ainda tiver lenha pra queimar, 
vou fazer um disco só com as modas dele”. A gra-
vadora gostou da idéia e falou que, se eu quises-
se convidar outros músicos pra participar, estava 
valendo. Aí convidei o Chico Lobo, o Xangai e o 
Renato Teixeira.

Bom, agora você está preparando um novo 
repertório?

Vou gravar umas modas minhas e fazer umas três 
regravações. Cio da Terra não vai ser, porque foi fei-
to e não tem jeito de refazer, já virou um clássico. 
Mas uma delas é o Cuitelinho, que é um apanhado 
tão interessante que sempre aparece um verso novo. 
Como é o Luar do Sertão (também um tema popu-
lar, embora registrado como de autoria de Catulo da 
Paixão Cearense e João Pernambuco).

uma nova geração de violeiros está surgindo, 
especialmente das orquestras de violas. Co-
mo a dupla Pena Branca e Xavantinho tam-
bém veio de uma orquestra de violas, você 
acredita que elas são hoje uma escola que 
não vai deixar a música caipira morrer?

Sem dúvida. Cresceu demais. Você precisa ver 
nos meus shows como cresceu a participação da 
juventude. É o mesmo que acontece num show do 
Zezé Di Camargo e Luciano. Só que nos meus shows 
eles vêm mais conscientes. Vêm porque o pai, o 
avô ouvem... Uns falam assim: “Se eu soubesse que 
a moda de raiz era tão gostosa tinha vindo há mais 
tempo”. E tem uma geração de violeiro novo: Cláu-
dio Lacerda, Pereira da Viola, Chico Lobo... As or-
questras deram asas pra todo mundo. Tenho uma 
dupla de amigos lá de Brasília, Zé Mulato e Cassia-
no. Um dia o Zé Mulato falou: “Vamu dá um in-
centivo pra essa molecada cantá as nossa moda de 
raiz porque é muito bão!” Aí passou um tempo e 
numa outra entrevista ele soltou essa: “Ó, precisa-
mo dá um jeito, essa molecada tá tocano viola de-
mais, não tá sobrano pra gente não. Tem que matá 
um poco!” (risos). 

     Em 1968 
o Xavantinho 
trabalhava 
numa 
transportadora. 
Um dia ele 
decidiu 
seguir com 
o caminhão 
para São 
Paulo. Depois 
de um ano 
me escreveu: 
‘Vem pra cá e 
traz as viola 
que aqui vai 
ser bom pra 
nós!’
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Ele traduziu o sentido das obras de mitos da MPB, 
ilustrou causas e sonhos e tornou-se ícone da cultura 
brasileira. aos 61 anos, e “sem férias desde os 8”, Elifas 
andreato quer viver um pouco mais

P E R F I L

Mestre

Por Guilherme Bryan

Até a adolescência ele era 
analfabeto. Foi operário, 
militante político e profes-
sor de artes na Universida-
de de São Paulo. Nascido há 

61 anos no interior do Paraná, de família 
humilde, Elifas Andreato teve uma tra-
jetória marcada por muita batalha até se 
tornar um dos mais importantes artistas 
gráficos do país. As mais de 450 capas de 
disco que idealizou a partir da década 
de 1970 – de Pixinguinha, Paulinho da 
Viola, Martinho da Vila, Chico Buarque, 
Toquinho e Vinicius, Zeca Pagodinho e 
tantos outros – contam alguns dos capí-

tulos mais criativos da história da músi-
ca brasileira.

“Ainda no Paraná, lembro-me de fazer 
com canivete e madeira pequenas escultu-
ras de santos. Tinha alguma habilidade ma-
nual. Mas queria mesmo era tocar violão e 
cantar”, recorda-se Elifas. O dom para dese-
nho descobriu aos 14 anos, já em São Paulo, 
quando entrou para a Fiat Lux. Lá conhe-
ceu o ofício de torneiro mecânico e, junto 
com outros companheiros, aprenderia a ler. 
Nas charges que passou a fazer para o jornal 
dos operários da fábrica já se rascunhava 
também o futuro contestador.

Logo começaria a pintar, em quadros, 
cenas de sua infância pobre. Descoberto 
pela crítica de arte Marli Medaglia, irmã 

dos traços
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Ilustração para 
capa do Estatuto 

da Criança e do 
Adolescente 

distribuído pela 
Nestlé
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da cantora Marília, o “menino-prodígio” 
virou matéria de jornal e apareceu na te-
levisão. Pelo cenário que fez para o cin-
qüentenário da fábrica, que seria visita-
da pelos ingleses, Elifas ganhou dinheiro 
para estudar arte.

Passou a peregrinar por pequenos es-
túdios e agências. Entrou para a Editora 
Abril em 1967, como estagiário do então 
diretor de arte Atílio Basquera. 

Em dois anos, passou a chefiar a pro-
dução de arte de um grupo de fascícu-
los na Abril Cultural. Depois, convidado 
para realizar o projeto gráfico da revis-
ta Placar, se desentendeu com a equipe. 
“O editor sempre teve o desenhista como 
um sujeito burro que tem habilidade para 
desenhar. Então o desenhista é tratado 
como uma espécie de instrumento para 
fazer coisas que o editor pensa mas não 
sabe realizar”, desabafa.

Foi então chamado por Victor Civi-
ta, dono da editora, para realizar um dos 
mais importantes trabalhos de sua carreira 
– a coleção de fascículos História da Mú-
sica Popular Brasileira, que teve números 
dedicados a Cartola, Nelson Cavaquinho, 
Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha. “Foi o 
que definiu toda a minha carreira, pois rea-
lizei um trabalho gráfico com independên-
cia e de qualidade. Repercutiu muito. Tive 
a honra de conviver com Pixinguinha, que 
foi o personagem do fascículo número 2. 
Perguntei se havia na música brasileira al-
guém que pudesse substituir a santíssima 
trindade – Donga, João da Baiana e ele. Pi-
xinguinha disse ‘não, meu filho, nós somos 
um poema’. Na hora não entendi, mas de-
pois de fechar o fascículo ficou claro para 
mim. ‘Esse homem é um poema’ foi a cha-
mada de capa”, destaca o artista.

“Ainda no Paraná, 
lembro-me de fazer 

com canivete e 
madeira pequenas 

esculturas de 
santos. Tinha 

alguma habilidade 
manual. Mas queria 

mesmo era tocar 
violão e cantar” revolucionário Elifas fez capas para 

quase todos os grandes artistas da MPBPa
u
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Elifas passou a conviver com muitos 
músicos. Da amizade com Paulinho da 
Viola, o qual entrevistou para um dos 
fascículos, viria a primeira capa de dis-
co, para Dança da Solidão, de 1972. O 
trabalho mais elogiado com Paulinho da 
Viola, no entanto, foi para o LP Nervos de 
Aço, do ano seguinte. “Ela revolucionou a 
capa de disco no Brasil, porque anunciava 
publicamente a separação do Paulinho da 
mulher. A capa polêmica marcou o apa-
recimento de um sujeito capaz de convi-
ver com o artista e interpretar sua obra. 
Tornei-me respeitado, consciente de ser 
um acessório nunca maior que a obra ali 
ilustrada”, analisa.

Elifas Andreato também se destacou na 
imprensa alternativa. Fez o projeto grá-
fico do jornal Opinião, em 1972, quan-
do integrava a organização de esquerda 
Ação Popular (AP). “Clandestinamente, 

fiz o jornal mensal da AP e o Livro Negro 
da Ditadura Militar, que tem uma cavei-
ra com um quepe. Queriam me matar, 
junto com o Raimundo Pereira e o Car-
los Azevedo, como fizeram na chacina da 
rua Pio XI (onde dirigentes do PCdoB, en-
tão clandestino, foram assassinados pelos 
órgãos de repressão). No Opinião, que era 
uma publicação de oposição declarada ao 
regime e não fazia gracinhas como o Pas-
quim, o que deu mais trabalho foi a cen-
sura dentro da redação cortando tudo”, 
lembra-se.

Viver mais
Maduro, o artista ganhou projeção inter-

nacional. Criou cartazes, cenários e progra-
mação visual para peças teatrais. Um dos 
mais elogiados foi para A Morte de um Cai-
xeiro Viajante, de Arthur Miller, dirigida 
por Flávio Rangel em 1977 e estrelada por 

Paulo Autran. Outro cartaz marcante foi o 
feito para os metalúrgicos do ABC com um 
homem sucumbido diante de uma placa de 
“não há vagas”, que vendeu 25 mil exempla-
res – na época era comum a venda de car-
tazes com recursos destinados ao fundo de 
greve, por exemplo.

“Convivendo com os estudantes, nos 
centros acadêmicos e fazendo meus car-
tazes, nunca fugi da responsabilidade de 
desenhar o Brasil daquele momento, o 
que me tornou muito respeitado princi-
palmente pelos escritores e pelo pessoal 
do teatro”, lembra-se.

Elifas também dirigiu alguns progra-
mas na televisão, como Empório Brasil, 
apresentado por Rolando Boldrin. Com-
pôs canções com Toquinho baseadas na 
Declaração dos Direitos da Crianças (As-
sembléia das Nações Unidas, 1959) e reu-
nidas no premiado álbum Canção de To-
das as Crianças (1987). “Em 1979 escrevi 
uma fabulazinha e traduzi os 10 princí-
pios da declaração em letras de música. 
Ficou guardado até que eu mostrei para 
o Toquinho, que musicou. Recebemos 
da ONU uma carta de reconhecimento 
de contribuição à humanidade. No Bra-
sil pouca gente se interessou pelo disco, 
que considero brilhante e me deu imensa 
felicidade”, acrescenta.

Atualmente Elifas dirige o Almanaque 
Brasil de Cultura Popular, publicação de 
bordo da TAM, e nutre novos projetos. 
Afirma que sua prioridade é “viver um 
pouco mais” – já que diz trabalhar desde 
os 8 anos “praticamente sem tirar férias” 
–, só que não se aquieta: “Quero voltar a 
estudar desenho e tenho uma porção de 
projetos engavetados há mais de 25 anos, 
como uma história que escrevi e fiz mú-
sicas com o Tom Zé, chamada Sem Você 
Não Há, uma fábula que se passa no al-
fabeto. Preparo um novo disco para as 
crianças com o Toquinho, Casa do Tem-
po, e estou fazendo painéis para ilustrar 
as 23 estrofes do poema do Vinicius de 
Moraes O Haver”, enumera.

Aos 61 anos, Elifas Andreato é literal-
mente um ícone da cultura brasileira. E 
revela que nem a qualidade de sua obra 
nem o espaço conquistado foram impul-
sionados pelo talento: “Eu, como mui-
tos companheiros, conquistamos nosso 
espaço muito mais graças à coragem de 
desenhar o que a História nos chamou 
para desenhar”. EL
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tortura
No cartaz para a 

peça Mortos Sem 
Sepultura, Elifas 
trouxe a público 

o lado truculento 
do regime militar. 

Para disfarçar, 
colocou um 

nazista na 
imagem, já que 

a trama se passava 
durante a segunda 
Guerra. A censura 

recolheu o 
cartaz alegando 

que “pau-de-arara 
era invenção 

brasileira”



   2007    agosto    REVIsta Do BRasIL     �� 

Retrato

Manso, seminovo e à venda
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Tem oito anos de uso e perspectiva de mais 42. Faz mais 
de 28 quilômetros por dia com 70 quilos no lombo 
em apenas duas horas e 40 minutos. Suporta 1.200 
quilos no bagageiro. Consome 50 quilos de fubá de 
milho por mês. Médio porte, 1 metro de altura e 1,5 

de comprimento. Anda mais que cavalo. Não empaca, não tem 
manias e dispensa ferradura. Zebrado, último tipo. Interessados 
devem ligar para (38) 3634-1476. Atende pelo nome de Cravim. 
Proprietário: Anílson Gonçalves Rocha, de 46 anos, tapeceiro, 
mais conhecido como Vêra, na Chapada Gaúcha, noroeste de 
Minas Gerais, a 400 quilômetros de Brasília.

Depois de ganhar listras de zebra, o jumento é sucesso por 
onde passa. Vêra gastou três tubos de tinta de cabelo e acha 
que valeu a pena. Aos finais de semana faz vários passeios, 10 
minutos, 5 reais. “Ele ficou quietim na hora de pintar. Pintadim 
chama mais atenção, né? É muito manso, tem boa vontade e 
não é maniento. Depois que eu pintei, virou moda”, garante o 
dono. Há dois anos Vêra pagou “500 contos” em cinco parce-
las, mas com o bom desempenho Cravim valorizou-se: 2 mil 
reais, pede o dono. “O povo todo aqui quer comprar, esse é 
um jumento muito bom. De um cento tira um que é igual a 
ele”, explica.  (Por Xandra Stefanel)
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três irmãos de
D O C u M E N T O

Betinho Chico 
Mário
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a história de Betinho, Henfil, 
Chico Mário e do Brasil pelo qual 
lutaram é marcada pelas atitudes em 
defesa da vida. E ensina que o tempo 
é muito valioso. Devemos fazer da vida 
e do tempo, todos os dias, o melhor

Por Ângela Patrícia Reiniger

O filme Três Irmãos de Sangue nasceu num mo-
mento de morte para se tornar um manifesto 
pela vida. No dia em que Betinho se foi, seu so-
brinho Marcos, filho de Chico Mário, pensou: 
a vida dos irmãos Souza tem de ser contada. 

Herbet, o Betinho, ficou conhecido pelo movimento Ação da 
Cidadania Contra a Miséria, a Fome e Pela Vida. E já estava 
no imaginário nacional por ser o irmão do Henfil eternizado 
por Elis Regina em O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e 
João Bosco. Henrique, o Henfil, conquistou os brasileiros com 
seu humor instigante e audaz, seus personagens inesquecíveis. 
Cunhou o bordão “Diretas Já”. Chico Mário foi violonista ex-
cepcional, ativista da música independente e da luta por um 
país mais justo. Segundo a jornalista Marília Gabriela os ir-
mãos tinham, cada um ao seu  modo, “uma preocupação so-
cial colocada vivamente em seus trabalhos”.

É impactante ouvir Joyce can-
tando a música que Chico Mário 
fez para denunciar a tortura. É hi-
lariante relembrar a crítica inteli-
gente de Henfil à ditadura por meio 
da coluna Cartas à Mãe. É emocio-
nante acompanhar a volta de Beti-
nho e tantos outros ao Brasil como 
saldo da luta pela anistia. 

Diante da responsabilidade de 
dirigir esse documentário, deparei 
com alguns desafios. O primeiro 
deles ligado à riqueza das histórias 
e à quantidade de material dispo-

nível. Tarefa à qual Cristiano Gualda e eu, no roteiro do filme, 
nos dedicamos com afinco. A cada momento em que o proces-
so avançava surgiam mais histórias interessantes. Começamos 
com uma pequisa preliminar de texto e imagem, depois vie-
ram as pré-entrevistas, as gravações, mais material de arquivo 
(muita coisa antiga sendo recuperada) e por aí foi.

Ligada a tudo isso tínhamos a história do Brasil – quarto 
personagem desse roteiro. Pessoas que viveram momentos 
como a ditadura e a anistia, ao final da primeira exibição fe-
chada do filme, reviram parte importante de sua vida. Já os 
mais jovens demonstraram imenso interesse em saber mais 
sobre a época. Mais do que fatos cronológicos apresentados 
friamente, o que nos conecta à nossa história é conhecê-la 
através dos olhos de pessoas que a viveram de modo tão in-
tenso e apaixonado.

sangue

Henfil

Mais do 
que fatos 
cronológicos 
apresentados 
friamente, o que 
nos conecta à 
nossa história 
é conhecê-la 
através dos olhos 
de pessoas que a 
viveram de modo 
tão intenso e 
apaixonado
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Documentário entra em cartaz este mês

Ângela Patrícia Reiniger é diretora do documentário três Irmãos de Sangue (2005, 
104 minutos). o roteiro é dela e de Cristiano gualda, com fotografia de Márcio 
Zavareze e música de Chico e Marcos de souza. o filme entra em cartaz em agosto. 
Parte da renda do documentário, assim como o cachê por este artigo, será destinada 
à associação Brasileira Interdisciplinar de aids (abia).

lizá-lo. Coloco-me como espectadora e 
aprendo cada dia um pouco mais com 
esses irmãos tão peculiares. Com Hen-
fil aprendi como se consegue driblar os 
obstáculos da vida por meio do riso. Não 
um riso qualquer, mas sim um riso revo-
lucionário. Com Chico percebi como é 
importante empregar nos-
sos talentos para modificar 
a realidade que nos cerca. Já 
Betinho me ensinou que, se 
queremos de verdade viver 
em uma sociedade melhor, 
cada um deve fazer sua par-
te. Ele, que podia ter se con-
formado, nunca deixou de 
sonhar e agir.

Por serem hemofílicos, 
os três irmãos contraíram o 
HIV em transfusões de san-
gue. Se hoje o Brasil se destaca mundial-
mente no combate à aids, isso se deve em 
grande parte à luta dos três irmãos contra 
a discriminação e pela qualidade de vida 
dos pacientes. Betinho, como Henfil e 
Chico, escolheu combater suas limitações, 

impossibilidades e dores para defender as 
idéias nas quais acreditava. Ao perceber-
mos que nossas ações não acabam em nós 
mesmos, nem mesmo quando nossa vida 
acaba, mas se perpetuam no impacto que 
continuam a ter sobre outros seres huma-
nos e sobre a sociedade, tomamos cons-

ciência da importância de 
nossos atos.

Se escrevo sobre eles, ago-
ra, é porque suas atitudes 
mudaram o Brasil, mexe-
ram com a vida das pessoas. 
Como diz o médico Walber 
Vieira, Betinho não tinha 
uma atitude diante da mor-
te: “Ele sempre tinha atitu-
des diante da vida”. Ou como 
dizia o próprio Betinho: “A 
vida é uma só. É valiosa. O 

tempo é muito valioso. E nós devemos fazer 
da vida e do tempo o melhor que nós puder-
mos, todos os dias”. Que a história desses 
irmãos seja sempre fonte de energia para 
se recuperar o valor da dignidade humana, 
tão esquecido ultimamente. 

Outro desafio foi  lidar com a memó-
ria afetiva das pessoas. Ao entrevistar 
amigos e parentes dos três, a tônica foi 
o respeito ao turbilhão de emoções rela-
cionado aos tópicos que eram tratados. 
Acredito que o melhor modo de contar 
histórias reais, como no caso dos irmãos, 
é mesmo seguir a intuição e deixar a sen-
sibilidade falar mais alto. Quando acabou 
a primeira exibição para convidados e a 
Maria, viúva do Betinho, me abraçou, mi-
nha sensação foi uma mistura de alívio, 
alegria e emoção.

Atitude
Agora Três Irmãos de Sangue entra em 

cartaz. Exatos dez anos após a morte de 
Betinho. E a força do exemplo deixado 
por esses três irmãos renasce a cada dia. 
Como diz o compositor Fernando Brant 
no início do documentário: “A vida deles 
poderia ser uma ópera. No sentido que 
ela tem o começo, o meio e o fim. Tem o 
drama e acaba em tragédia, mas se renova 
e volta ao começo na esperança”.

À medida que o tempo passa pare-
ce que o filme me toca ainda mais. Não 
sinto que fiz parte do processo de rea-

Se hoje o Brasil 
se destaca 
mundialmente 
no combate à 
aids, isso se deve 
em grande parte 
à luta dos três 
irmãos contra a 
discriminação e 
pela qualidade 
de vida dos 
pacientes

humor
irrestrito

Henfil e 
Dona Maria, 
imortalizada 

em sua 
coluna 

Cartas à 
Mãe

Betinho e seu filho 
Daniel em cena de  
Três Irmãos de Sangue
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Há algum tempo, quando o raio laser começou a 
fazer parte do que se costuma chamar de “vida 
moderna”, determinado vestibular pediu aos can-
didatos que, na prova de redação, discutissem o 
que poderia mudar em nossa vida com o advento 

e a popularização dessa tecnologia. O tema do texto a ser ela-
borado era simplesmente “O laser”. Não foram poucos os que 
se puseram a escrever sobre a necessidade humana de descan-
sar, de passar horas longe das preocupações, do trabalho e da 
correria do dia-a-dia.

Uma letrinha traiu esses jovens, que confundiram “laser” 
com “lazer”. Suponho que não seja necessário explicar o que é 
lazer. Bem ou mal, muita gente tem alguma idéia do que seja 
laser (que se lê lêizer), mas nem todos sabem de onde vem essa 
palavra. Na verdade trata-se de um acrônimo, formado... Bem, 
é melhor dizer antes que diabo é um acrônimo. A palavra é 
grega, formada pela junção de “acro”, que significa “extremo”, 
“alto”, com “ônimo”, que significa “nome”. O “acro” de “acrô-
nimo” é o mesmo de “acrobata” (que possui a forma variante 
“acróbata”) e de “acrofobia”. Esta – é fácil deduzir – significa 
“medo de altura”.

E o bendito “acrônimo”? É uma palavra que se faz com a ex-
tremidade inicial... Vamos simplificar. É uma palavra que se 
faz com a inicial (ou iniciais) das palavras (ou de parte delas) 
que formam uma expressão com que se nomeia algo. A extinta 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) 
é um exemplo de acrônimo. Esse caso é particularmente inte-
ressante, já que o “su” e o “de” vêm de superintendência e de-
senvolvimento, respectivamente, mas o “ne” não vem propria-
mente da palavra nordeste, mas de sua abreviação. A bem da 
verdade, Sudene é um acrônimo meio sui generis.

E laser? É acrônimo de quê? É acrônimo desta expressão in-
glesa: “light amplification by stimulated emission of radiation”. 
A tradução é mais ou menos esta: “amplificação de luz por emis-
são estimulada de radiação”. Se o acrônimo se baseasse na ex-
pressão portuguesa, teríamos “aleer”. Que tal?

Convém lembrar que o acrônimo não deixa de ser uma espé-
cie de sigla. O que o caracteriza é a pronúncia de forma contí-
nua, sem a soletração. Casos como o de FGTS, INSS ou S.O.S., 
que se soletram, não são considerados acrônimos. S.O.S., por 
sinal, também vem do inglês (Save Our Souls). Ao pé da letra, 
significa “Salvai (ou ‘Salvem’) nossas almas” e faz parte do có-
digo internacional de sinais.

Por falar em acrônimos e siglas, não resisto à tentação de dizer 
que, em Portugal (na Espanha e na Argentina também, se não 
me engano), “aids” é “sida”. É bom explicar: “aids” vem do inglês 
(“acquired immunological deficiency syndrome”); “sida” vem 
de “síndrome de imunodeficiência adquirida”. O “d” de “sida” é 
tirado de “deficiência”, mas convém lembrar que “imunodefici-
ência” é uma palavra só, composta. Sob o argumento de que não 
se adquirem doenças, há quem conteste o uso de “adquirida” 
na tradução da expressão. Nossos dicionários registram, sim, 
o verbo “adquirir” com o sentido de “contrair doença”. Não há 
problema, pois, no emprego da palavra “adquirida”.

Por fim, convém insistir num ponto, visto e revisto neste es-
paço: é necessário consultar os dicionários. Mas as siglas e os 
acrônimos aparecem nos dicionários? Nos grandes, aparecem, 
sim. O Aurélio, o Michaelis e o Houaiss explicam, por exemplo, 
que “sonar” é o acrônimo de “sound navigation and ranging”. 
O Houaiss vai mais longe e traduz: “navegação e determinação 
da distância pelo som”.  

Por Pasquale Cipro NetoPasquale

Pasquale Cipro Neto é professor de Língua Portuguesa, idealizador  
e apresentador do programa Nossa Língua Portuguesa, da TV Cultura 

acrônimo?
Certa vez, num vestibular, muita gente confundiu a 
necessidade humana de descansar, o lazer, com uma tecnologia 
que então se popularizava, o laser, que é um acrônimo
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V I A G E M

Por Flávio Aguiar

O recanto fica em Friedri-
chshain, que quer dizer “O 
bosque (ou o parque, no 
caso) Friederich”, na antiga 
Berlim Oriental. Para che-

gar até lá é necessário ir até a Alexander-
platz, uma vasta praça em frente ao prédio 
vermelho da prefeitura de Berlim. Nessa 
praça está um dos símbolos mais procu-
rados da cidade: a enorme torre com um 
restaurante giratório quase ao topo.

O “parque Frederico” atrai menos gen-
te, mesmo dos arredores, embora seja 
concorrido nos dias de verão. De Alexan-
derplatz até lá deve-se ir até os fundos 
da praça, já perto da estação do metrô, e 

um túmulo vazio e um homem desconhecido. assim se 
pode descrever um dos recantos mais lindos de Berlim, 
desconhecido da maioria dos visitantes da capital da 
alemanha, onde jaz uma cicatriz que não desaparece, 
como os ideais que não morrem

dos heróis
esquecidos

berlim
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túmulos. As lápides são pequenas e es-
tão dispostas no chão. Num dos cantos 
do quadrado há um aglomerado de lápi-
des maiores. São diferentes, sobressaem 
do chão, parecem caixões semi-enterra-
dos. No centro do quadrado há uma pe-
dra com palavras inscritas. Ali estão en-
terradas as vítimas da repressão contra 
os levantes populares de 1848 e de 1918. 
Ao todo somam umas 40 lápides. Mas 
que lápides!

uni-vos!
Em 1848 trabalhadores, estudantes, 

idealistas e libertários se levantaram em 
nome dos seus direitos e das liberdades 
democráticas diante dos governos con-
servadores e monarquistas em quase toda 
a Europa. Houve levantes em Paris, Ma-
dri, Viena, Munique, Berlim e outras ci-
dades. À futura Itália o levante popular 
levou de volta o condottieri Giuseppe Ga-
ribaldi e sua mulher, a brasileira e farrou-
pilha Anita, que lá morreu.

Em fevereiro desse mesmo ano Karl 
Marx e Friedrich Engels lançaram o Ma-
nifesto Comunista, com seu famoso mot-
to: “Trabalhadores de todo mundo, uni-
vos. Nada tendes a perder senão vossas 
cadeias”.

Os levantes de 1848, em toda parte, de-
pois de rápidas e efêmeras conquistas, fo-
ram reprimidos a ferro e fogo num movi-
mento político que consolidou as alianças 
conservadoras entre as novas burguesias 

industrial e financeira e os remanescentes 
das fanadas aristocracias de origem rural. 
Na França isso deu no regime de Napo-
leão III. Na futura Alemanha, até então 
um território de principados, ducados e 
pequenos condados desunidos, deu num 
regime progressivamente unificado sob o 
comando da Prússia, ao norte, com cen-
tro em Berlim.

As lápides maiores são das vítimas da re-
pressão aos movimentos de trabalhadores 
de 1918, ao fim da Primeira Guerra Mun-
dial. São cerca de uma dezena. Era um mo-
mento crucial. A Alemanha exaurida pela 
guerra se rendia às potências França-In-
glaterra-Estados Unidos. Exasperados, os 
trabalhadores exigiam a paz e melhorias 
nas condições de vida. Os líderes do mo-
vimento eram chamados de “espartaquis-
tas”, numa referência ao legendário líder 
da revolta dos gladiadores romanos, 2 mil 
anos antes. Enquanto a guerra e a Alema-
nha recém-criada agonizavam, os líderes 
foram caçados e assassinados. Entre eles 
os mais famosos eram Karl Liebknetch e 
Rosa Luxemburgo. 

Rosa foi caçada, espancada e jogada 
ainda viva no gelado Rio Spree. Não se 
sabe onde seu corpo foi parar. Na mar-
gem do Rio onde foi jogada há uma placa 
de metal com seu nome, singela home-
nagem a uma das mulheres mais extraor-
dinárias da história. Karl, também as-
sassinado, teve seu corpo jogado num 
dos lagos de Berlim. Seus restos estão 

lá tomar o bonde – sim, o bonde! – nú-
mero 6. Daí seguir umas quatro paradas: 
à esquerda se vêem os verdes do parque.

Descendo do bonde deve-se atravessar 
a avenida, à esquerda. No parque, toma-
se à direita. E caminha-se um bom peda-
ço, até chegar a uma rua calçada – sim, 
calçada! – com paralelepípedos. Atraves-
sando-se a rua, toma-se à esquerda. De 
repente, no meio dos arbustos povoados 
por pássaros, mesmo no inverno, descor-
tina-se um soldado. Soldado? Marinhei-
ro, pelo gorro? Tanto faz. Está armado. 
Mas é de granito. É uma estátua.

Logo atrás dele vê-se o recanto. É um 
quadrado, com cerca formada por cipres-
tes, e um gramado no meio. Entre os ci-
prestes que o circundam há lápides. São 

cicatriz
Manifestação relembra 

a segunda Guerra 
junto ao Portal de 

Brandenburgo, antiga 
ligação entre Berlim 
Oriental e Ocidental, 

hoje símbolo 
da união alemã 

ilusões perdidas Em Adeus, Lênin! uma militante convicta dos ideais comunistas entra 
em coma às vésperas da queda do muro de Berlim. Quando acorda, seu filho faz de tudo 
para que ela não perceba que o mundo à sua volta mergulhou no capitalismo selvagem
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desaparecidos. No logradouro do Frie-
drichshain há um túmulo onde se lê seu 
nome. E, fato curioso, o túmulo está sem-
pre ornado por flores renovadas. Pode-se 
dizer: ali jaz o vazio da história, o futuro 
que não houve, a cicatriz que não desa-
parece. Vale uma visita.

Flores para o herói
No parque Frederico havia uma está-

tua monumental, dedicada ao líder co-
munista e soviético Vladimir Ilitch Ulia-
nov, ou simplesmente Lênin. Foi retirada 
depois da queda do muro de Berlim e do 
regime comunista de Berlim Oriental, ao 
custo de milhares e milhares de qualquer 
moeda que se possa imaginar. O capita-
lismo selvagemente triunfante, tal como 

aparece no filme Adeus, Lênin! (Alema-
nha, 2003, de Wolfgang Becker), queria 
apagar a história.

Mas não apagou o singelo cemitério em 
meio ao parque, talvez por ser pequeno 
e desapercebido demais. Assim como na 
cidade de Berlim permanecem os teste-
munhos das lutas dos trabalhadores por 
melhores condições de vida, na Alexan-
derplatz estão as hoje mudas estátuas 
de Marx e Engels. Fazem frente ao va-
zio da praça, antes da Segunda Guerra 
um fervilhante bairro da Berlim opulen-
ta e pobre, magistralmente espelhada no 
romance Berlim, Alexanderplatz, de Al-
fred Döblin, filmado por Rainer Werner 
Fassbinder em forma de série para TV.

Lá do Friedrichshain, tomando-se o 

bonde 8, vai-se à estação de metrô Zi-
nowitzerstrasse. Descendo-se na estação 
chega-se à Chausseestrasse, rua onde fica 
a casa em que morou Bertolt Brecht, um 
dos mais geniais homens de teatro de to-
dos os tempos, defensor incansável no 
palco e fora dele da causa dos trabalha-
dores. A casa, um sobrado simples que 
pode ser visitado com guias (inclusive em 
inglês, em horários determinados), hoje é 
um centro cultural que abriga um simpá-
tico restaurante. Fica ao lado de um pe-
queno cemitério onde Brecht e sua mu-
lher, Helène Weigel, estão enterrados, na 
companhia de uma intelectualidade ilus-
tre, como o filósofo Fichte e o dramatur-
go e diretor Heiner Müller. Ambos, casa 
e cemitério, valem uma tarde de visita, 
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depois de uma manhã no tocante parque 
do Frederico.

Ainda no parque o visitante deve repa-
rar que no centro do quadrado há uma 
pedra retangular bastante sólida. Lá estão 
escritos os nomes dos enterrados. Na pri-
meira vez em que lá estive, na companhia 
de minha hoje companheira de vida, ob-
servamos um velhinho que passeava. Ele 
se aproximou de nós e perguntou o que 
fazíamos, já que, disse ele, quase ninguém 
mais por ali vinha. “Brasil”, “visita”, eram 
palavras suficientes para explicar nossa 
presença. Então ele nos mostrou a pedra 
central. Nela mostrou um nome solitário, 
sem sobrenome. Disse que quando puse-
ram a pedra ali, ainda sob o regime comu-
nista, não se sabia o sobrenome do enter-

rado. Mas depois se soube, e ele, quando 
vinha com seus alunos (era professor de 
História), falava o nome inteiro.  

Em tom amargurado, disse que agora 
ninguém mais vinha ali, por isso nossa pre-
sença chamara a sua atenção. Perguntamos 
se ele tinha saudade do regime comunista 
da Alemanha Oriental. “Não”, disse ele, “era 
um regime policial que controlava a vida de 
todo mundo. Eu tenho saudade, isso sim, é 
dos sonhos que eu tinha”, encerrou a con-
versa, como quem põe uma lápide sobre 
um momento da história.

Naquele pequeno recanto do parque, 
como a rememorar esses sonhos que 
hoje faltam, as flores não são poucas. 

Além das perenes do túmulo de Liebk-
netch, há outras disseminadas por ou-
tras lápides, entre as árvores. Mas do 
lado oposto ao túmulo vazio do líder 
espartaquista há uma lápide onde se 
lê: “Ein unberkannter mann”, “Um ho-
mem desconhecido”. É uma das vítimas 
de 1848. Ali as flores são poucas, ou 
desconhecidas. De modo que convido 
o visitante que, movido por esta crônica 
de viagem, lá for a depositar nesse tú-
mulo sem visitas uma coroa de flores, 
em homenagem a esse anônimo herói 
que com o custo da própria vida e de 
sua identidade reafirmou idéias e ideais 
por que até hoje lutamos. 

ideais não morrem
Ao contrário de Lênin, que 

foi removido da história, 
Karl Marx e Friedrich Engels 

ainda são lembrados em 
estátuas na Alexanderplatz

desaparecida
Depois de caçada e espancada, Rosa 
Luxemburgo foi jogada ainda viva no 

gelado Rio spree, onde hoje barcos 
de turismo navegam oferecendo vista 

para o Museu de Berlim e a torre do 
restaurante giratório
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Por Xandra stefanel (xandra@revistadobrasil.net)0Curta essa dica
Dez anos depois de 

lançado, o livro O Triste 
Fim do Pequeno Menino 
Ostra e Outras Histórias, 

do cineasta americano 
Tim Burton, chega ao 

Brasil com tradução de 
Márcio Suzuki (Editora A 
Girafinha). Tim escreveu 

este livro de 23 poemas com uma atmosfera 
bizarra, cheia de fantasias e personagens 

incompreendidos, que lutam para encontrar 
amor e aceitação em um mundo cruel. 

Pelas páginas é possível identificar a suave 
melancolia de Edward Mãos de Tesoura, o 

surrealismo de Os Fantasmas Se Divertem, 
a atmosfera dark de Batman, o gótico de A 

Noiva Cadáver e a fantasia de Peixe Grande. 
As ilustrações, do próprio Tim, representam 

a doçura e as tragédias da vida. Apesar 
de figurar na seção infantil, 

muitos o consideram impróprio 
para crianças. R$ 25.

Para crianças grandes

Depois de participar da 52ª Bienal de Veneza, a ONG Morrinho inaugurou no Foyer 
da Caixa Cultural do Rio de Janeiro a exposição Uma Pequena Revolução, com a 
instalação de uma maquete de 7 x 3 metros que retrata a estética das favelas cariocas 
com tijolos, cimento, material reciclado, miniaturas e bonecos de Lego. Painéis com 
divulgação dos trabalhos realizados pela ONG hoje, como Turismo no Morrinho e o 
Cine Morrinho, e vídeos produzidos pela TV Morrinho também estão na mostra. 
Até 19 de agosto. (21) 2544-7666 e 2544-4080. Grátis.

arte do morro

Uma reunião de amigos para 
fazer um som. Assim parece o 
álbum Carnaval Só Ano Que 
Vem (Som Livre), da Orquestra 
Imperial, formada por figurões 
da cena musical carioca, entre 
eles Wilson das Neves (baterista 
de Chico Buarque), Rodrigo 
Amarante (Los Hermanos), 
Moreno Veloso, Nina Becker, a 
cantora e atriz Thalma de Freitas 
e um time de instrumentistas 
de primeira linha. Os 15 
integrantes incluíram no 
repertório, além do bom e velho 
samba, uma brincadeira com 
ritmos caribenhos na faixa 
Yarusha Djaruba e o samba com 
arranjo de rock tropicalista em 
Supermercado do Amor. R$ 30.

Reunião carioca

A tradição dos cineclubes de 
Brasília foi retomada pelo 
Centro Cultural Banco do 
Brasil, que criou o projeto 
Cinevisões. Toda primeira 
terça-feira do mês, a partir das 
19h, são projetados grandes 
filmes nacionais, seguidos de 
palestras e comentários de 
professores e pesquisadores. 
4 de setembro - 33, de Kiko 
Goifman; 2 de outubro - Abril 
Despedaçado, de Walter Salles; 
6 de novembro - Barravento, 
de Glauber Rocha; e 4 de 
dezembro - Tudo Bem, de 
Arnaldo Jabor. R$ 4 e R$ 2 
(estudantes). (61) 3310-7087

Cinéfilos  
de plantão

Cena de Abril 
Despedaçado
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Capitalismo selvagem
Também nas locadoras, The Corporation traz um histórico e um 
debate sobre a ascensão de transnacionais como Monsanto, Coca-
Cola e outras. O filme dos canadenses Marck Achbar e Jennifer 
Abott traz entrevistas com personalidades – Howard Zinn, Noam 
Chomsky, Michael Moore – e mostra as maldades, o descaso 
ambiental e com trabalhadores de países subdesenvolvidos, 
casos de espionagem e até vitórias contra empresas gigantes que 
se diziam invencíveis. Uma discussão sobre os efeitos colaterais 
que o modo de agir dessas multinacionais causam ao mundo e às 
pessoas. Baseado no best seller The Corporation: The Pathological 
Pursuit of Profit and Power, do roteirista Joel Bakan.

O segundo 
longa-
metragem de 
Karim Aïnouz, 
que dirigiu 
Madame Satã, 
já pode ser 
visto em casa. 

O Céu de Suely, lançado em 2006 
no Festival de Veneza, conta a 
história da jovem Hermila, que 
sai do sertão do Ceará, onde 
o calor é escaldante e o céu de 
um azul magnífico, e vai para 
São Paulo tentar a vida com 
o namorado, com quem tem 
um filho. Com as dificuldades, 
precisa retornar a Iguatu e 
passa a esperar que ele venha 
ao seu encontro. Mas ela já não 
se encaixa mais em sua terra. 
Adota o nome Suely e, em busca 
de dinheiro para viajar para 
o Sul, organiza uma rifa. O 
prêmio: uma noite com Suely.

Vai uma rifa aí?

Cena 
de The 
Corporation

Viciados em Machado
Certa vez Carlos Drummond de 
Andrade disse que ler Machado de 
Assis era uma tentação permanente, 
quase como um vício a que 
tivesse de resistir. Para viciados, a 
Companhia das Letras lançou em 
junho 50 Contos de Machado de 
Assis, com textos famosos e outros 
nem tanto, organizados por John 

Gledson. Prato cheio para quem gosta da narrativa 
detalhista de um dos maiores escritores brasileiros, 
como a do homem abandonado numa fazenda que vê 
desaparecer seu reflexo do espelho; ou da mulher que 
impede a filha de se casar pelo complexo de esconder 
a idade. R$ 39.

online
O Museu Virtual de Arte Brasileira tem um acervo 
de arte contemporânea e abriga páginas oficiais de 
alguns nomes da arte nacional. No link Projeto Latim 
há boas dicas de sites de artistas latinos, como Diego 
Rivera, Frida Khalo, WebMuseu da América Latina, 
Museu das Culturas Pré-Hispânicas, Museu do Ouro 
da Colômbia. O único problema – a se resolver com o 
tempo – é que o acervo ainda não é tão vasto, mas já é 
uma boa fonte de pesquisa. www.museuvirtual.com.br.

Cena de 
O Céu de Suely
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Por José Roberto ToreroCrônica
Desculpologia

Esse poderia ser o lema dos políticos brasileiros. Ne-
nhum deles jamais assume culpa nenhuma. Aconse-
lhados por advogados, marqueteiros, assessores de 
imprensa ou pela própria experiência, os políticos 
aprenderam que um dos primeiros passos para es-

capar da Justiça é jamais aceitar uma acusação. 
Poucos têm a coragem de fazer o que fez Jânio Quadros, que 

disse “Fi-lo porque qui-lo!” Hoje em dia ninguém diz que faz. 
E, se faz, não faz por querer.

Com essa insistência em negar, os políticos acabaram criando 
a desculpologia, uma mistura de ciência, filosofia e religião.

Um dos baluartes desse novo campo do saber é Renan Calhei-
ros, que jurou de pés juntos que era seu o dinheiro entregue à 
mãe de sua filha por um lobista da construtora Mendes Junior. 
É claro que não conseguiu explicar por que ele mesmo não o 
entregava, já que ele e a jornalista continuaram se encontrando 
por um bom tempo. Mesmo assim continuou negando.

Um precursor da desculpologia é Paulo Maluf, que dizia não 
ter nenhuma conta secreta no exterior e que, se descobrissem 
dinheiro seu na Suíça, o descobridor poderia ficar com tudo 
(na verdade a bufunfa estava nas Ilhas Virgens).

Na área econômica não podemos nos esquecer do ministro 
Mantega, que ficou conhecido por dizer que o caos aéreo é o 
preço do bom desempenho da economia.

Um dos recursos mais comuns dos desculpólogos é culpar a 
imprensa. Foi o que fez, por exemplo, Mangabeira Unger, que 
chamou o governo Lula de “o mais corrupto da história” e de-
pois foi trabalhar nesse mesmo governo. Com seu estranho so-
taque, ele disse que fez tal afirmação por influência da mídia. 
Faltou criatividade. Se já houvesse uma faculdade de descul-
pologia ele não passaria na prova de Novas Justificativas para 
Velhos Vícios.  

Lula, no caso do mensalão, criou o bordão “Eu não sabia”, Ro-
gério Magri apelou para o nonsense quando disse “O cachorro 
também é um ser humano” e João Alves, um dos anões do or-
çamento, criou uma desculpa religiosa: “Sou rico porque Deus 
me ajudou e eu ganhei na loteria muitas vezes”. 

A bem da verdade, a desculpologia não é exclusiva dos polí-
ticos brasileiros. Os norte-americanos também vêm desenvol-
vendo essa ciência, que lá se chama excuselogy. Tanto que Bill 

“o importante é negar sempre”

José Roberto Torero é escritor, roteirista de cinema e TV (Pequeno Dicionário Amoroso, Retrato Falado), 
colunista de Esporte na Folha de S.Paulo e blogueiro (blogdotorero.blog.uol.com.br)

Clinton ficou célebre com o “Fumei mas não traguei” e com o 
não dito mas afirmado “Gozei mas não transei”.

Mais explosiva foi a desculpa de George W. Bush, que disse 
que faria um ataque preventivo. Uma pérola! Sem dúvida é o 
mestre maior dessa nova fé.

Porém, confessemos, a desculpologia não é uma ciência ex-
clusiva dos políticos. Até rabinos e estilistas têm recorrido a 
essa moderna filosofia. Aliás, Henry Sobel e Ronaldo Ésper 
devem até tê-la estudado juntos, pois usaram a mesma justi-
ficativa: um remédio os impeliu a roubar gravatas e um vaso 
de cemitério. 

Os técnicos de futebol, por exemplo, sempre põem a culpa 
no juiz:

“Se ele não tivesse marcado aquele pênalti contra a gente...”
“Mas o jogo foi quatro a zero?!”
“Detalhes, detalhes...”
E aposto que muitos dos varões que lêem esta coluna já devem 

ter dito o clássico “É a primeira vez que isso me acontece”. 
Mas, enfim, caso você não seja um mestre da desculpologia, 

sempre pode partir para o sarcasmo e dizer “Relaxa e goza”. 


