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A injeção de quase meio trilhão de dólares por parte de bancos centrais – da 
Europa e América do Norte – em socorro aos mercados em pânico, re-
centemente, prova que o mercado especulativo não é movido pela razão e 
que governos têm, sim, de intervir na economia. Essas lições da atual crise 
financeira, observadas em artigo de Bernardo Kucinski, são algumas das 

formas de verificar o papel do Estado na vida das pessoas. Por mais que os ideólogos 
do liberalismo tenham tentado abolir as funções do Estado no funcionamento das so-
ciedades, o poder público é que indica seus rumos. Na economia do Japão ou da Chi-
na, nas guerras colonizadoras ou no flagelo dos colonizados, no grau de autonomia ou 
de dependência das nações.

Como se poderá verificar ao longo desta edição, da gestão pública resultam conse-
qüências como o trânsito caótico, poluidor e assassino de São Paulo ou a qualidade de 
vida de Porto Alegre. Se foi a estratégia de Estado o que gerou a desigualdade no Norte 
do Brasil, só ela poderá reverter a situação, promover o desenvolvimento e a integra-
ção. O Estado pode proporcionar o acesso das pessoas com deficiência ao trabalho, ao 
esporte ou aos serviços de sua cidade – ou segregá-las.

Não será obra do deus-mercado ou da livre-iniciativa a criação de oportunidades de 
geração de renda e de emancipação dos povos do sertão miserável historicamente es-
quecido. Nem foi resultado do acaso a agressão às democracias do Brasil e do Chile, 
em 1964 e 1973. Uma administração pública pode assistir passivamente aos conflitos 
que travam seu Poder Judiciário. Ou pode, como em Diadema e Olinda, preparar seus 
cidadãos para mediar conflitos, incentivar o diálogo e cultivar a paz.

E se é verdadeiro que o Estado interfere diretamente na vida das pessoas, para o bem 
ou para o mal, também é fato que a participação das pessoas na política de sua cidade, 
seu estado e seu país pesa muito nas ações dos governantes. O exercício da democracia 
não se esgota no processo eleitoral. Os rumos que queremos para nossa vida também 
podem ser decididos pela vigilância e pela pressão social sobre os eleitos. 
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Manifestações como as de agosto, em Brasília, servem para influenciar decisões de Estado
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Cartas
Bem à escola
Fico feliz quan-
do leio a revista, 
é o que precisá-
vamos. A repor-
tagem “O povo 
faz bem à escola” 
(edição 15) refor-
çou minha cer-
teza: vou ser pro-
fessora. Temos de

acreditar no futuro. Já ouvi muito que é 
uma profissão desvalorizada, mas se todos 
pensarem assim o que será do futuro? 
Renata Monteiro, Londrina (PR)
renatinha_fmonteiro@hotmail.com

O economista Gustavo Ioschpe cita como 
causas do baixo nível do ensino o fato de 
que “cursos de licenciatura ensinam mui-
ta teoria e carregam na doutrinação ideo-
lógica” e, segundo pesquisa da Unesco, a 
prioridade dos docentes é “formar cida-
dãos críticos e conscientes”. Lembrando 
Paulo Freire, que considerava a educa-
ção instrumento de emancipação, enten-
do ser mais justo creditar a ineficiência 
do ensino brasileiro à falta de condições 
dos educadores. Se o seu objetivo pudes-
se ser posto em prática, seria muito me-
lhor para o ensino e para o Brasil.
Jessé Costa, Guarulhos (SP)
jesse@bangnet.com.br

Quando todos trabalham em prol de um 
objetivo comum, a tendência é a melho-
ria em todos os sentidos. A imprensa 
deveria debater mais a questão, também 
relacionada à educação, de que pais e res-
ponsáveis devem ter maior participação 
na vida escolar de seus filhos. Não é sim-
plesmente mandar para a escola e deixar 
que o professor se encarregue de fazer o 
papel dos pais.
Rubens Ascencio, São Paulo (SP)
rubens.ascencio@otis.com

Será lembrada
Parabéns, Marcos (Carta do Leitor, edição 
15), pela colocação a respeito da moral 
e da honra ao nome do Criador. Certa-
mente sua atitude será lembrada.
João Rozendo  
joao.rozendo@elektro.com.br

Qual crise
Mauro Santayana (“Como fazer uma cri-
se decolar”, edição 15) demonstrou per-
cepção das prestidigitações promovidas 
pela imprensa. A verdadeira crise é outra: 
é a da credibilidade da chamada “grande 
imprensa”. 
Moacir Teles Maracci, Pres. Prudente (SP)
moacirteles@yahoo.com.br

Conforto solidário
Tenho sido exageradamente hostilizado 
ao externar opiniões símiles às de Mauro 
Santayana e Bernardo Kucisnki (“Da tra-
gédia ao pânico”). A leitura proporcionou 
conforto solidário.
Oscar Müller, São Paulo (SP) 
arquiteto@sti.com.br
  
Bioadversidade
Como é possível um ser humano ser sub-
metido a um trabalho tão desumano e 
mal-remunerado, como os cortadores de 
cana? É lamentável (“Resumo – Bioadver-
sidades”, edição 15).
Edvan Santos da Silva, Osasco (SP) 
edvansantos1970@gmail.com

Prioridades
Todos os anos são tirados de meu bol-
so alguns reais para pagar camisinhas 
para os irresponsáveis que durante o 
carnaval satisfazem suas necessidades 
sexuais. Agora o meu dinheiro também 
vai financiar cirurgia de troca de sexo. 
Não se trata de discriminação, mas de 
prioridades: enquanto se gasta com a 
compra de camisinhas e agora para ex-
tirpar pênis de ex-homens, milhares de 
mulheres e crianças morrem vítimas de 
abortos ilegais que poderiam ser evita-
dos se o dinheiro fosse empregado de 
forma correta.
Jatiacy F. da Silva, Guarulhos (SP)
jatiacy@yahoo.com.br

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

revista@revistadobrasil.net
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Dois fatos de agosto chama-
ram a atenção do colunis-
ta. O primeiro é o proces-
so contra parlamentares de 
quase todos os partidos, 

que se valeram de recursos de origem 
espúria, no episódio conhecido como 
“mensalão”. Quando redigíamos este tex-
to, o STF começava a aceitar a denúncia 
contra a diretoria do Banco Rural. É um 
bom começo, tendo em vista os privilé-
gios do sistema financeiro nacional. Es-
pera-se que, seguindo esse fio, possamos 
chegar à punição dos que contribuíram 
para a remessa ilegal de recursos ao exte-
rior, em caminhões fechados, pela fron-
teira de Foz do Iguaçu, usando o Banes-
tado e outras instituições menores.

Como o principal responsável confes-
sou em depoimento à CPI, a atividade 
ilícita foi autorizada por simples porta-
ria do Banco Central, assinada pelo seu 
então presidente, Gustavo Franco. Com 
esse instrumento, os caminhões cheios 
de dinheiro, que atravessavam o Rio Pa-
raná, não eram vistoriados na fronteira, 
nem pela Polícia Federal, nem pelos fis-
cais aduaneiros. 

No dia em que houver bom senso em 
nosso país, o Banco Central estará sob as 
rédeas rigorosas do Executivo e do Parla-
mento. Tal como ocorre nos Estados Uni-
dos, seus diretores terão de executar a po-
lítica decidida pelo Estado – e não ditar ao 
Estado a política a ser seguida. Em nosso 
país, o Banco Central tem servido apenas 
para engrossar os lucros das instituições 
privadas, como mostram os balanços pu-
blicados. Espera-se que o processo aber-
to no STF vá além dos parlamentares do 
PT – que são o alvo preferencial da mídia 
– e, seguindo os passos de Marcos Valé-

rio, chegue aos tucanos que o inventaram 
e dele se serviram em primeira mão, du-
rante o governo de Eduardo Azeredo, em 
Minas Gerais.

Agosto lembrou também o gesto de 
excepcional grandeza de Getúlio Vargas. 
Acossado pelos meios de comunicação, 
traído por parte das Forças Armadas e 
vítima do ódio de seus adversários, que, 
aliados dos Estados Unidos, não acei-
tavam o desenvolvimento soberano do 
Brasil, Vargas fez da morte a grande vi-
tória, ainda que temporária, contra seus 
inimigos. Foi graças a seu gesto que Jus-
celino pôde eleger-se, assumir a Presi-
dência e nos proporcionar o grande salto 
de desenvolvimento dos anos 50.

Vargas, não obstante ter governado di-
tatorialmente, foi o estadista que moder-
nizou o Estado nacional, abriu caminho 
à ocupação do território, estabeleceu a 
infra-estrutura para o desenvolvimen-
to industrial, com a Vale do Rio Doce, 
a Siderúrgica Nacional, a Petrobras e a 
Eletrobrás. E, ao criar as leis trabalhistas, 
começou a redimir o povo brasileiro da 
servidão às oligarquias, a que vinha sen-
do submetido desde os governadores ge-
rais. O nacionalismo desenvolvimentista 
sofreu uma sucessão de golpes, sendo o 
ápice de sua decadência a chegada do sr. 
Fernando Henrique Cardoso, que pro-
clamou, arrogante, ter-lhe dado fim no 
final do século 20.

Vale a pena ler a extensa matéria, as-
sinada pelo sr. João Moreira Salles, pu-
blicada pela revista Piauí, na edição de 
agosto. Fernando Henrique Cardoso faz 
as mais estarrecedoras confissões de um 
ex-presidente da República. Reitera o seu 
deboche pelo povo brasileiro, que qua-
lificou de “caipira” quando no poder, e 
ofende o nosso patriotismo, ao dizer que 
“no Brasil, parada de Sete de Setembro é 
uma palhaçada”. 

O desdém absoluto vem no final de suas 
declarações a João Moreira Salles. Dona 
Ruth Cardoso, presente à entrevista, con-
ta que, certa vez, em Buenos Aires, foram 
reconhecidos por um ônibus de turistas 
brasileiros, que desceram e passaram a fo-
tografar o casal. “Deviam ser todos petis-
tas, Fernando, e você não passava de uma 
atração turística”, comenta a ex-primeira 
dama. Segundo a matéria, FHC não se dá 
por vencido. “Em restaurantes de Buenos 
Aires eu sou aplaudido quando entro. É 
que eu traí os interesses da pátria, então 
eles lá me adoram.” Sem comentários. 

Por Mauro SantayanaPonto de Vista

Mauro Santayana trabalhou nos principais jornais brasileiros desde 19�4. Foi colaborador de Tancredo Neves 
e adido cultural do Brasil em Roma nos anos 80. É colunista do Jornal do Brasil, do qual foi colunista na Europa 
(1968 a 197�) e articulista free lancer de diversas publicações

Palmas para o grande traidor

O Estado nacional sofreu 
uma sucessão de golpes a 
partir da segunda metade 
do século 20. O ápice da 
agressão foi a chegada 
de FHC, que proclamou, 
arrogante, o seu fim

m
A

rC
eL

Lo
 C

A
sA

L 
Jr

/A
br



6     reVIstA Do brAsIL    setembro    2007

Por Paulo Donizetti de Souza (paulo@revistadobrasil.net)Resumo

OS NúMEROS DO BOlSA FAMílIA NO PAíS

Acre 53.111
Alagoas 340.226
Amazonas 212.603
Amapá 32.788
bahia 1.402.148
Ceará 881.750
Distrito Federal  81.022
espírito santo 188.294
goiás 258.390
maranhão 725.062
minas gerais 1.093.228
mato grosso 132.957
m. grosso do sul 111.220
Pará 526.611

Paraíba 414.745
Pernambuco 880.951
Piauí �67.��6
Paraná 427.995
rio de Janeiro 473.888
rio g. do norte 298.954
rondônia 95.537
roraima 32.690
rio g. do sul 415.198
santa Catarina 137.391
sergipe 186.858
São Paulo 1.079.87�
tocantins 105.588

No total são 10.9�6.4�6 famílias atendidas

PI

SP

Apesar de 
viverem no 
estado 
mais 
rico da 
Federação, 
mais de 
1 milhão 
de famílias paulistas são 
atendidas pelo programa 
do governo federal. 
Em números absolutos, 
São Paulo fica atrás apenas 
da Bahia e de Minas Gerais

As razões do cansaço
O presidente da Philips no Brasil, Paulo Zottolo, 

foi um gentleman ao notar o tamanho da grosse-
ria cometida contra o estado do Piauí e rápido em 
se desculpar. No dia 16 de agosto, em entrevista 
ao Valor, Zuttolo havia dito: “Não se pode pensar 
que o país é um Piauí... Se o Piauí deixar de existir 
ninguém vai ficar chateado”, ao explicar por que 
se engajava no que chama de um “movimento cí-
vico”. A gafe expõe o que move o executivo e al-
gumas garotas-propaganda de sua marca a liderar 
o “Cansei”: o desprezo pela pobreza. Os impactos 
dos programas de transferência de renda no Brasil 
indicam o que pode estar incomodando a exaus-
ta elite brasileira. Estudo divulgado pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada no mês passado 
revela que esses programas proporcionaram, em 
uma década, redução de 21% no índice Gini, que 
mede a desigualdade de distribuição de renda em 
uma sociedade. O Bolsa Família, um dos principais 
responsáveis por esse resultado, acaba de alcançar 
11 milhões de domicílios e de receber um reajuste 
médio que pode levar o benefício a até 112 reais. O 
quadro de empenho de recursos abaixo mostra que 
o Piauí não é o único atendido pelo programa.
 

Uma semana depois da manifestação da CUT (leia na página 8), 
a Marcha das Margaridas voltou a ocupar Brasília no dia 22.  Canta-
rolando “Brasília está florida/ Estão chegando as margaridas/ Estão 
chegando as decididas/ É o querer, o querer das margaridas”, vestin-
do camisetas liláses e chapéus de palha, cerca de 50 mil mulheres do 
Brasil todo percorreram as pistas da Esplanada dos Ministérios. Or-
ganizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricul-
tura (Contag) e pela CUT, a marcha, em sua terceira edição, é uma 
manifestação das mulheres camponesas contra a fome, a pobreza, a 
violência sexista. Neste ano, o destaque do protesto foi a defesa dos 
direitos previdenciários.

marcha das margaridas

o câncer da ganância
O Tribunal de Justiça de SP concedeu li-

minar suspendendo a vigência da Lei Es-
tadual  n° 12.684/07, que proíbe o uso de 
produtos, materiais ou artefatos que con-
tenham amianto em todo o estado a partir 
de 2008. A liminar atende provisoriamente 
a uma Ação Direta de Inconstitucionalida-
de movida pela Fiesp contra a lei proposta 

pelo deputado estadual Marcos Martins 
(PT) – aprovada pela Assembléia Legis-
lativa por unanimidade e sancionada 
pelo governador José Serra em julho. O 

deputado lamentou que parte do empresa-
riado “insista em colocar o interesse eco-
nômico acima da preocupação com a saú-
de das pessoas”. O amianto é cancerígeno, 
pode causar insuficiência respiratória e sua 
utilização já foi banida em 48 países. 

Fiesp: contra 
a proibição 
do amianto
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Incansáveis 
contra a fome, 
a pobreza e 
a violência 
sexista
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um olho no peixe, 
outro no gato

O Greenpeace aplaudiu a redu-
ção de 25,3% na taxa de desmata-
mento na Amazônia, entre 2005 e 
2006, mas recomenda comemorar 
com moderação. Para o Greenpea-
ce, contribuiu para a menor taxa 
de devastação registrada na região 
a forte atuação do governo – com 
a criação de áreas de preservação e 
aumento da fiscalização. Mas mes-
mo com a devastação em queda há 
três anos, a ONG teme que agen-
tes econômicos voltem à carga: o 
preço da soja subiu novamente às 
vésperas da safra plantada agora, o 
preço da carne aumentou e com a 
onda dos biocombustíveis o agro-
negócio já faz pressões sobre as ter-
ras disponíveis na região.

Dia 26 de junho: num programa da TV Record, o dirigente do Palmeiras José Cyrillo Júnior 
é provocado para dizer se há homossexuais em seu time; “cai”, e diz que o jogador Richar-
lyson quase acertou com o clube, mas acabou no São Paulo. Cyrillo pede desculpa. Advoga-

dos do jogador reclamam na Justiça indenização de 300 mil reais por “danos mo-
rais”. Dia 5 de julho: o juiz Maximiano Junqueira Filho, da 9ª Vara Criminal do 
Tribunal de Justiça de SP, arquiva a queixa: “Se fosse homossexual, melhor seria 
admiti-lo, ou omitir. Nesta hipótese, porém, seria melhor que abandonasse os gra-

mados”, argumentou.
O preconceito surgiu irônico na fala do dirigente, cresceu perverso nas garga-

lhadas da mesa-redonda, evoluiu na reação do “acusado” e seus advogados (o car-
tola não foi acionado por preconceito, mas por “danos morais”) até revelar-se um 
monstro na mente de um magistrado homofóbico com poder de decidir em nome 

da Justiça. O ponto positivo da história: o juiz Junqueira Filho tomou gancho de 
90 dias e a reação do Conselho Nacional de Justiça deixou clara a importância 

de o Judiciário ser supervisionado por um órgão independente.
O preconceito no meio esportivo teve outros 

lances importantes no mesmo período. Acusa-
da de “falhar” algumas vezes, a bandeirinha Ana 
Paula de Oliveira foi afastada dos jogos da Série A 
do Brasileiro. Enquanto isso, juízes e auxiliares ho-
mens continuam errando a torto e a direito impunemente. 
De positivo: Ana Paula não se abalou, treina quatro vezes 
por semana, apóia projetos sociais em Hortolândia (SP), faz 
faculdade de Jornalismo há três anos, desafiou o anacrônico 
mundo futebolístico ao posar para a Playboy, não desistiu de vol-
tar aos gramados nem de sonhar com a Copa de 2010.

querosene na fogueira do preconceito

D
IV

u
Lg

A
ç

ã
o

Richarlyson

Ana
Paula

ru
be

n
s 

C
H

Ir
I



8     reVIstA Do brAsIL    setembro    2007

T R A B A l H O

Por José luiz Frare 
Fotos de Augusto Coelho

Acapital federal ficou bonita 
no último dia 15 de agosto, 
quando uma multidão ocu-
pou a cidade, deu “aquele 
abraço” no Congresso Na-

cional e deixou um alerta aos parlamen-
tares. Mais de 20 mil pessoas de todo o 
país, segundo os organizadores, partici-
param do Dia Nacional de Mobilização 
organizado pela CUT, em torno de pro-
jetos em tramitação no Congresso Nacio-
nal que mexem com direitos e interesses 
dos trabalhadores (veja quadro na pági-
na ao lado). Já na madrugada da véspe-
ra, caravanas começavam a desembocar 
na Esplanada dos Ministérios. As pessoas 
desciam dos ônibus, algumas depois de 48 
horas de viagem, e se dirigiam a uma gran-
de tenda branca armada no canteiro cen-
tral, quase em frente à catedral desenhada 
por Oscar Niemeyer. Muitos estavam ali 
pela primeira vez e queriam ver de perto 
os famosos edifícios dos cartões-postais, 
fotografar, flanar pelo amplo canteiro.

O ato, desprezado pelos meios de co-
municação, habituados a empurrar à 
opinião pública agendas como as de re-
formas que reduzam direitos previden-
ciários e trabalhistas, não foi exatamente 
um movimento hostil ao governo federal 
– possivelmente a maioria ali era de elei-
tores de Lula.  Mas se não é para hostilizar, 
para que tantas caravanas? Por se tratar 
de um governo com várias forças políti-
cas apitando, é a mobilização social que 
vai definir para que lado as ações do Exe-
cutivo e do Legislativo vão pender. 

manifestantes de todo o brasil viajaram horas, 
alguns até dias, para ocupar a esplanada e levar 
reivindicações ao governo e ao Congresso

um dia em 
Brasília

Novatas
Tânia e Daiane: 
na capital pela 
primeira vez

“Tem alguém cansado aí?”, ecoa o bra-
do vindo do carro de som à frente da 
marcha. São 10h20 e a multidão põe-se 
a caminhar. Competindo em desvanta-
gem, Vinícius Dantas, de 25 anos, estu-
dante de Biologia da Universidade Fede-
ral de São Carlos (Ufscar), se esgoela no 
megafone para se fazer ouvir e manter 
unidos os 15 integrantes da delegação 
vinda da cidade do interior paulista em 
uma van alugada.

 “Viemos para reivindicar do Minis-
tério da Educação uma rubrica espe-
cífica de 200 milhões de reais para as-
sistência estudantil, que permitirá o 
aumento das bolsas-atividade, a cons-
trução de mais dois blocos de mora-
dias e a circulação de mais ônibus no 
campus da nossa universidade”, expli-
ca Vinícius.

À frente do grupo de estudantes se-
gue Cleusa Maria de Jesus Sanches, de 55 
anos, baiana radicada em São Bernardo 
do Campo desde os 18. Desempregada 
como o marido, ex-metalúrgico, Cleusa 
sobrevive “vendendo bugigangas”. Ape-
sar de otimista com os rumos do país, ela 
não vê razões para acomodação. “Esta-
mos aqui para pressionar o governo e o 
Congresso para que tomem medidas por 
um Brasil melhor.”

Edilberto Guimarães de Souza, de 44 
anos e há 20 trabalhando como funcio-
nário da Prefeitura de Uberlândia (MG), 
reitera: “Essa manifestação não é contra 
o governo, mas contra as medidas que o 
governo e o Congresso possam adotar e 
que sejam contrárias às propostas que 
deram 58 milhões de votos ao presiden-
te”, justifica.
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Uma delegação de 86 catarinenses 
de Chapecó e de Concórdia apressa o 
passo para não ficar para trás. Puxan-
do o bloco, dois homens fantasiados de 
frango empurram duas cadeiras de ro-
das com “doentes” enfaixados até a cabe-
ça. Denunciam as condições de trabalho 
a que são submetidos nos frigoríficos. 
Em Concórdia, a recém-criada Asso-
ciação dos Portadores de Lesão por Es-
forços Repetitivos reúne 410 lesionados. 
“Trabalho desde os 14 anos na indústria 
alimentícia e há sete vivo de auxílio-aci-
dente”, conta Airton Rodrigues, 38 anos, 
pai de dois filhos. “Para vender frango 
barato lá fora, os frigoríficos aumentam 
a exploração e aceleram as nórias, cor-
rentes que transportam os frangos den-
tro das unidades e ditam o ritmo da pro-
dução.”

Valdir Titão, 47 anos, acompanha Air-
ton e está ansioso para falar. Ele é pequeno 

proprietário rural em Concórdia. Tem um 
sítio de 18 hectares que herdou do pai e, 
com a ajuda dos quatro filhos, tira o sus-
tento da família produzindo milho e crian-
do porcos para abastecer a cadeia produ-
tiva da indústria. “Quando Lula começou 
no governo, fiquei animado e investi para 
aumentar a produção. Fiz financiamento 
no Banco do Brasil e na cooperativa de 
crédito da cidade”, relata. Mas vieram três 
anos seguidos de seca. Para piorar, é a in-
dústria alimentícia que dita os preços. A 
saca de milho, que Valdir vendia por 20 
reais há três anos, hoje sai por 15. O qui-
lo da carne suína, 1,55 real, está abaixo do 
custo de produção (1,80). “Trabalho com 
meus filhos de sol a sol e não consigo pagar 
as contas”, queixa-se Valdir. “O lucro fica 
só com as empresas. Estamos afundando 
e os empresários só comprando mansões. 
Se o Lula não der uma mão, corro o risco 
de perder minha terrinha.” 

ordem do dia 
Para pressionar o governo federal 
a atentar para as pautas dos 
trabalhadores, os manifestantes 
mantiveram audiências com vários 
ministros e autoridades. entre eles Luiz 
Dulci (secretaria-geral da Presidência), 
José gomes temporão (saúde), 
Fernando Haddad (educação), miguel 
rossetto (Desenvolvimento Agrário), 
Luiz marinho (Previdência), Arlindo 
Chinaglia (presidente da Câmara). 
na agenda, dezenas de reivindicações, 
como a ratificação das convenções 
151 e 158 da oIt; manutenção do 
veto do presidente Lula à emenda 
3; redução dos juros e do superávit 
primário; retirada imediata do PLP 
01/2007; fim dos interditos proibitórios 
(que bancos e indústrias utilizam para 
impedir protestos em suas portas); 
negociação coletiva no serviço 
público e respeito total à organização 
dos trabalhadores; fim do fator 
previdenciário; contra as fundações 
estatais de direito privado; valorização 
da educação pública; mais recursos 
para a reforma agrária e à agricultura 
familiar; redução da jornada de 
trabalho. 

PARA SER 
oUvIdo
Vinícius: 

verba para 
educação
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‘Aos nossos filhos’
A manifestação segue ocupando três 

das seis pistas da imensa avenida, o 
Eixo Monumental. Pára em frente ao 
Congresso às 11h. Nas diversas reuni-
ões com ministros e parlamentares, os 
dirigentes sindicais obtêm uma série de 
compromissos de autoridades do gover-
no e do Legislativo. Entre eles, o apoio à 
ratificação das convenções 151 e 158 da 
Organização Internacional do Trabalho 
– a primeira estimula o estabelecimen-
to de negociações coletivas entre servi-
dores e governos, inclusive os estaduais 
e municipais, e a segunda inibe demis-
sões imotivadas por parte das empresas. 
Com certeza, não faltará oportunidade 
para que a atenção a esses e vários outros 
compromissos assumidos seja cobrada 
em futuras caravanas.

 De mãos dadas, duas colunas de mani-

gões da Independência, a guarda palacia-
na, está em forma. A banda começa a to-
car o Hino Nacional. No alto da rampa, 
Lula e sua mulher, Marisa, recepcionam 
o presidente Boni Yayi, do Benim, peque-
no país do noroeste da África. Muitos cor-
rem e se aproximam. Os guardas palacia-
nos se agitam. Mas ninguém transpõe a 
cerca móvel de metal. Só queriam ver a 
cena brasiliense.

Sob o azul incomum do Planalto Cen-
tral, a multidão se reagrupa em frente 
ao Congresso Nacional para o encerra-
mento da manifestação. As amigas Tânia 
Brandão e Daiane Cristina Barbosa San-
tos, de Presidente Prudente (SP), des-
cansam na grama. A funcionária pública 
Tânia está em Brasília pela primeira vez 
“para lutar por minha categoria e pelas 
bandeiras da CUT”. Daiane, 19, é “estu-
dante e militante”. A também estudan-
te Aline Tibes, 18 anos, é catarinense. 
“Eu não trabalho, mas meu pai é traba-
lhador e não pôde viajar. Vim dar uma 
força”, conta ela, dizendo que valeram a 
pena as 26 horas de viagem mais quatro 
de manifestações. O ato termina faltan-
do pouco para as 13 horas. Sob um sol 
tórrido, os manifestantes retornam len-
tamente aos ônibus. A brisa fria acentua 
o ar seco e engana, ao atenuar falsamen-
te o ardor dos raios ultravioleta. Muitos 
estão com o rosto vermelho. Mas nem 
parecem cansados. 

SoLIdáRIA
Aline: “Meu pai é 
trabalhador e não 
pôde viajar. Vim 
dar uma força”

dISPoSIção Não TEm IdAdE 
Élen e Manoel: 20 horas de ônibus

festantes descem as ruas laterais ao Parla-
mento. Um casal de cabelos brancos aju-
da a carregar uma grande faixa vermelha. 
Élen e Manoel Jorge da Silva são bancá-
rios aposentados. Deixaram os dois filhos 
e um neto no Rio de Janeiro, 20 horas de 
ônibus atrás. “Só os banqueiros ganham 
e querem retirar nossos direitos. Estamos 
aqui pela juventude que vem por aí. Nós 
já passamos”, diz Manoel. “Se a gente não 
lutar, não conquista nada. O que será de 
nossos filhos e netos?”, emenda Élen. Ao 
meio-dia, as colunas se encontram na Pra-
ça dos Três Poderes, entre o Congresso, o 
Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal 
Federal. Está dado o “abraço”, que muitos 
chamam de “aperto”. 

De repente, um estrondo. Depois ou-
tro, e mais outro. Demora, até as pessoas, 
assustadas, serem informadas da salva de 
21 tiros de canhão. Um pelotão dos Dra-



   2007    setembro    reVIstA Do brAsIL     11 

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

o mundo como um cassino
Por Bernardo Kucinski

Os Estados Unidos não vão quebrar 
nem o capitalismo vai acabar. Mas o 
estouro da “bolha imobiliária” ameri-
cana balançou dois pilares da ideolo-
gia neoliberal: o de que os mercados 

agem racionalmente e o de que governos não têm 
de interferir na economia. Tudo ao contrário: mer-
cados entraram em pânico e seis bancos centrais ti-
veram de injetar 400 bilhões de dólares para salvar o 
sistema, a maior intervenção da história do capitalis-
mo. Essas são as duas principais lições da crise.

A mídia culpa o mercado imobiliário americano, 
que foi só o estopim. A cada três ou quatro anos es-
toura uma grande bolha e a causa estrutural é sem-
pre a mesma: inundação de dólares num mercado 
desregulado, verdadeiro cassino em que nenhuma 
moeda tem lastro e os especuladores fazem apostas 
de alto risco, especialmente nas oscilações cambiais. 
A explicação do então diretor-gerente do FMI, Jac-
ques de la Rosière, quando estourou a primeira crise do dólar nos 
anos 70, é didática: “Só há dois lugares no mundo para guardar 
dólares, um banco americano ou uma caixa de sapatos”. Na época 
os americanos inundaram o mundo com dólares comprando pe-
tróleo e materiais para a Guerra do Vietnã. Agora é para a guerra 
contra o Iraque. Gastam 800 bilhões de dólares por ano impor-
tando bens e serviços, mais do que ganham exportando. 

Os detentores desses dólares em excesso não podem guardá-
los numa caixa de sapatos. Compram ações na Bolsa de Nova 
York, títulos do Tesouro Americano (só a China comprou 900 
bilhões), propriedades em Miami e cotas de fundos de investi-
mento. Mesmo quando eles trocam por outras moedas como 
o real (para aplicar no nosso mercado) ou euro (na Europa), 
quem recebe esses dólares é obrigado a aplicar no mercado 
americano. Incharam o mercado imobiliário e o acionário e os 
fundos de investimento multiplicaram-se, mexendo com tri-
lhões de dólares – ninguém sabe ao certo o tamanho da bolha. 
Foi só a economia americana esfriar no começo do ano e parar 
de subir os preços das casas para a bolha estourar.

A terceira lição é a fragilidade dos EUA. Percebeu-se que, se 
o governo chinês quisesse, derrubaria o capitalismo financei-
ro americano; bastaria entrar no mercado vendendo. O medo 

de um gesto brusco explica as inúmeras recentes 
viagens do secretário do Tesouro dos EUA, Henry 
Paulson, à China. 

Lição quatro: é perigoso desregular o mercado 
financeiro. O governo americano flexibilizou os fi-
nanciamentos da casa própria, os bancos vende-
ram esses contratos a outros bancos, que por sua 
vez lançaram títulos na praça para levantar mais 
dinheiro e poder comprar novos contratos. No fim 
só um de cada cinco financiamentos estava com 
o credor original. E nós caminhávamos na mes-
ma direção. Na véspera da crise o presidente de 
um grande banco brasileiro propunha o desmon-
te da regulamentação das cadernetas de poupan-
ça. E mesmo depois da crise os bancos cobram do 
governo a introdução da “portabilidade dos em-
préstimos imobiliários e contingenciados”, para 
poder negociar entre si pacotes de financiamen-
tos, exatamente o que levou o mercado america-
no ao descontrole.

Quinta lição: um país periférico nunca tem moe-
da forte. O real era forte na aparência, mas a primeira reação à 
crise foi a fuga para o dólar, apesar de o epicentro do terremoto 
estar na pátria do dólar. Por isso, não se deve mudar o sistema 
de controle de capitais no Brasil, pelo qual remessa de dólares 
ao exterior tem de ser justificada. Os estrangeiros detêm cerca 
de 41 bilhões em ações e títulos do governo que podem vender 
a qualquer momento para comprar dólares e fugir do país.

A sexta lição é a importância da diversificação das nossas ex-
portações e do fortalecimento do Mercosul, que pode atenuar 
o impacto da crise americana sobre nosso comércio exterior. 
Hoje, só 18% das nossas exportações são para os EUA. A sétima 
é a urgência de reestruturar nossa dívida interna, quase toda 
de curto prazo, com títulos que podem ser descartados todos 
os dias. É o calcanhar-de-aquiles de nossa economia, lição de 
casa que o governo Lula não fez.

E as três lições finais são: o jornalismo econômico fracassou e, a re-
boque dos analistas de bancos, não soube ou não quis interpretar os 
sinais; nunca acredite nas agências de avaliação de risco, que sabiam 
da iminência da crise e, “assim” como os bancos, não alertaram in-
vestidores; e nunca se deixe levar por gerentes que tentam empurrar 
cotas dos novos fundos “multimercado”, a coqueluche dessa grande 
bolha de investimentos financeiros especulativos. 

Dez lições 
da crise do 
mercado 
imobiliário 
americano
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H I S T ó R I A

Por Igor Fuser

O embaixador norte-ameri-
cano no Brasil em 1964, 
Lincoln Gordon, passou os 
últimos 43 anos de sua vida 
(ele tem 93 e, ainda lúcido, 

mora numa casa de repouso nos arredo-
res de Washington) negando o envolvi-
mento dos Estados Unidos no golpe que 
levou os militares brasileiros ao poder. 
Em 1966, dois anos depois da quartela-
da de 31 de março, ele declarou em depoi-
mento ao Senado dos EUA: “O presidente 
(João) Goulart foi derrubado por um mo-
vimento puramente, 100%, não 99,44%, 
mas 100% brasileiro”. Hoje é possível con-
firmar, com absoluta certeza, aquilo que 
sempre se suspeitou. A solene negativa de 

enquanto ações 
norte-americanas contra 
a democracia do brasil 
vão-se revelando – graças 
a leis que garantem aos 
cidadãos americanos 
acesso a informações 
de interesse público –, o 
lado brasileiro continua 
obscurecido nos arquivos 
do regime militar

o dedo 
dos EUA no

Gordon era uma afirmação – não 99,44%, 
mas 100% – mentirosa.

As provas de que os EUA conspiraram 
contra a democracia brasileira tornaram-
se conhecidas quando Philip Agee, ex-
agente da CIA, contou o que sabia num 
livro de 1975. Desde a posse de Goulart, 
em 1962, os dólares de Washington finan-
ciavam políticos e jornais de oposição no 
Brasil, entre os quais o grupo Diários As-
sociados, de Assis Chateaubriand – qua-
se tão poderoso, na época, quanto a Rede 
Globo na atualidade. Para o presidente 
John Kennedy, o reformista Goulart era 
mais perigoso que Fidel Castro. Mais tar-
de, num “furo” de reportagem em 1977, 
o jornalista Marcos Sá Correa trouxe a 
público a Operação Brother Sam, inter-
venção militar que o sucessor de Kenne-

dy, Lyndon Johnson, pôs em movimento 
ao ser informado de que tropas brasilei-
ras estavam em marcha contra o governo. 
O porta-aviões Forrestal e outros 11 na-
vios foram despachados rumo às costas 
brasileiras, mas deram meia-volta diante 
da notícia de que os golpistas já contro-
lavam a situação.

A presença do dedo americano no gol-
pe se tornou mais clara a partir de 2004, 
quando documentos confidenciais co-
meçaram a vir a público devido ao fim do 
prazo legal de sigilo. Telegramas enviados 
pelo embaixador Gordon insistiam pelo 
apoio direto aos golpistas liderados pelo 
general Castello Branco. Quatro dias an-
tes, em 27 de março, Gordon recomen-
dou a seus superiores em Washington 
que despachassem um submarino com 

golpe
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“armas não americanas” destinadas aos 
militares sublevados. Entre as sugestões 
do embaixador estava o envio de com-
bustíveis para ajudar no golpe – exata-
mente de acordo com o pedido feito ao 
governo norte-americano, segundo se re-
velou mais tarde, pelo empresário paulis-
ta Alberto Byington, em 15 de março. O 
general Cordeiro de Farias fez o mesmo 
pedido ao adido militar dos EUA, Ver-
non Walters.

Segundo o correspondente de O Glo-
bo em Washington, João Meirelles Pas-
sos, que teve acesso à papelada, Gordon 
notificou a Casa Branca de que, enquanto 
as armas não chegavam, adotou “medidas 
complementares com os recursos disponí-
veis para ajudar as forças de resistência”. As 
medidas “incluem apoio encoberto para 

manifestações de rua (ou seja, as famigera-
das marchas das donas-de-casa católicas) 
e incentivo ao sentimento democrático e 
anticomunista no Congresso, nas Forças 
Armadas, nos sindicatos amigos, na Igre-
ja e entre empresários”.

A intervenção direta dos EUA, como 
se sabe, tornou-se desnecessária. O presi-
dente Goulart abandonou o cargo sem re-
sistir. Mas os documentos mostram que 
o presidente Johnson estava disposto a ir 
até as últimas conseqüências para garan-
tir um governo pró-americano no Bra-
sil. Uma fita de cinco minutos, obtida na 
Biblioteca Lyndon Baines John-
son, registra uma conversa tele-
fônica no dia 31 de março em 
que ele dá aos seus assessores 
o sinal verde para o apoio to-
tal ao golpe. “Nós simplesmente 
não podemos agüentá-lo”, enfa-
tizou Johnson, numa referência 
a Goulart. Na mesma fita, afir-
ma que mobilizou todos os in-
tegrantes da sua equipe dotados 
de “imaginação e esperteza” para garan-
tir que o golpe fosse bem-sucedido. Entre 
eles, mencionou o secretário da Defesa, 
Robert McNamara.

Comunicado enviado a Washington 
pela unidade da CIA no Brasil no dia 30 
de março, véspera do levante militar, in-
dica claramente o contato de agentes com 
os golpistas. O relatório “Planos de cons-

piradores revolucionários em Minas Ge-
rais” afirma que “uma revolução lança-
da pelas forças anti-Goulart certamente 
avançará nesta semana, provavelmente 
nos próximos dias”. Informa planos mi-
litares para uma “marcha em direção ao 
Rio” e prevê que a “revolução não será re-
solvida rapidamente e será sangrenta”.

A novela das revelações sobre o pa-
pel dos EUA no golpe de 1964 ainda está 
longe de acabar. O capítulo mais recente 
veio a público em 15 de julho deste ano, 
quando a Folha de S.Paulo noticiou a exis-
tência de um documento intitulado “Um 

plano de contingência para o 
Brasil”, elaborado por dois di-
plomatas norte-americanos em 
11 de dezembro de 1963. Um 
dos autores é o então secretário 
executivo do Departamento de 
Estado, Benjamin Head. O ou-
tro é Lincoln Gordon.

As peças do quebra-cabeça 
vão, aos poucos, se encaixan-
do. Um detalhe triste é que to-

dos os fatos que vêm a público têm ori-
gem em fontes dos EUA, onde uma lei 
garante o direito dos cidadãos às infor-
mações de interesse público. O lado bra-
sileiro só será conhecido quando forem 
abertos, finalmente, os arquivos do regi-
me militar. Um vespeiro? Talvez, mas essa 
é a nossa história – e temos o direito de 
conhecer. 

o INúTIL E o dESAgRAdávEL lincoln Gordon faz cena com Jango (ao lado), enquanto a 
classe média católica vai à rua dar aos militares a bênção para o golpe apoiado pela CIA

Para o 
presidente 
John 
Kennedy, o 
reformista 
Goulart 
era mais 
perigoso 
que Fidel 
Castro
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E N T R E V I S TA

Para Ana Júlia Carepa, 
a maior presença das 
mulheres na política é 
positiva, mas o gênero 
por si só não confere 
qualidade, “pois 
também existem 
as conservadoras 
e machistas”, diz 
a governadora 
que quer mudar 
o Pará

Não 
basta 
ser 
mulher
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Por Paulo Donizetti de Souza

Ela foi a primeira senadora e, agora, é tam-
bém a primeira governadora de um esta-
do marcado por conflitos de terra e com 
o maior número de propriedades na “lista 
suja do trabalho escravo” do Ministério do 

Trabalho. A petista Ana Júlia Carepa, 50 anos,  é forma-
da em Arquitetura e ingressou no Banco do Brasil em 
1983. Foi eleita vereadora em Belém, sua cidade natal, 
em 1992. Dois anos depois conquistou vaga na Câmara 
dos Deputados, de onde saiu em 1997 para assumir a 
vice-prefeitura da capital paraense na chapa do prefeito 
Edmilson Rodrigues, hoje no PSOL. Foi recordista de 
votos para o Senado, em 2002. No ano passado, com 
55% dos votos, encerrou 12 anos de “ciclo  tucano” no 
governo do estado. Seu desafio tem sido implantar uma 
ruptura com o passado político do Pará, que isolou a 
Região Norte e semeou desigualdades.

A senhora sente alguma reação ou olhar dife-
renciado no meio político por ser mulher?

É um diferencial ser mulher, para o bem e para o mal: 
às vezes você é bem tratada, gentilmente, às vezes sente 
o preconceito. A mulher vem tendo maior credibilida-
de na sociedade, não só na política. Porém, o fato de 
ser mulher não basta. Não é o gênero que faz a política 
− o gênero dá características para algumas mulheres. 
Mas há aquelas conservadoras, preconceituosas e tão 
machistas quanto os homens. 

O Pará vinha de sucessivos governos oligár-
quicos. Que reflexos desse histórico um go-
verno de esquerda tem de enfrentar?

O modelo de desenvolvimento pensado pelos go-
vernos militares tentou atrair gente do Brasil todo – 
“homens sem terra numa terra sem homens” era o 
slogan. Foi um modelo irresponsável, que agravou 
as desigualdades regionais. Proporcionou ocupação 
sem nenhuma visão social. Sempre a Região Norte foi 
vista como fornecedora de matéria-prima para outras 
regiões. Isso vale para os ciclos de exploração mineral, 
a produção de energia, a exploração florestal, tudo ba-
seado num modelo de desenvolvimento excludente.

É possível mudar isso?
Nosso lema é a mudança na filosofia de desenvol-

vimento, em especial a do final do século 20, movida 
pelo PSDB-PFL, segundo a qual o Estado não preci-
sa estar presente. Por exemplo, privatizaram não só as 
comunicações, mas também a distribuição de energia 
elétrica do Pará; acabaram com o Instituto de Desen-
volvimento de Pesquisa Estadual (Idesp). Como atuar 
numa região e pensar o desenvolvimento se não te-
mos os indicadores? O que eu vou transformar? Nos-
so lema é mudar ou mudar, e não tem mudança sem 
investimentos em ciência e tecnologia, em educação, 

conhecimento, informação. É o eixo para dar um salto 
de qualidade. Recriamos o Idesp. Criamos a Fundação 
de Amparo à Pesquisa, a Secretaria de Meio Ambiente, 
antes parte da Secretaria de Desenvolvimento, Ciên-
cia e Tecnologia, e a Secretaria de Pesca e Aqüicultura. 
O Pará é o maior produtor de pescado do Brasil, com 
45% da produção nacional, e não tínhamos uma secre-
taria para o setor. Pretendemos implantar três parques 
tecnológicos: em Belém, nas áreas de comunicação e 
energia; em Santarém, para a pesca e agricultura fami-
liar; e em Marabá, para o setor mineral. A idéia é que 
funcionem como incubadoras de empresas e fazer com 
que conhecimento e educação sejam sistêmicos, e não 
algo de que alguns poucos se apropriem.

As dimensões do estado não dificultam?
Fizemos um convênio com a Eletronorte que vai 

proporcionar intercâmbio de informações nas nossas 
escolas por meio de cabos de fibra ótica. Só a presença 
da internet em uma cidade já causa impacto no seu 
potencial de crescimento econômico, mas ela precisa 
ser bem orientada para que seja bem utilizada, inclusi-
ve pelos jovens. Estabelecer bases de desenvolvimento 
que levem em conta as diferenças territoriais e agre-
guem valores com investimento em ciência e tecnolo-
gia não é só uma solução para o Pará, é uma solução 
para o Brasil. O governo federal também está com-
pensando com obras em saneamento e infra-estrutu-
ra o distanciamento provocado por aqueles modelos 
que causaram grandes diferenças regionais no Brasil. 
Um governo melhorzinho não basta para o Pará. É 
preciso um governo que transforme.

É possível atender às demandas por infra-es-
trutura sem promover estragos ambientais?

Quando falamos em novo modelo de desenvolvi-
mento com base na inovação tecnológica, estou fa-
lando sempre em desenvolvimento com responsa-
bilidade social, ambiental e fiscal. Uma das tarefas 
mais desafiadoras e prioridade do nosso governo é 
o ordenamento territorial fundiário, que está sendo 
feito junto com o licenciamento ambiental.

A ocupação territorial no Pará não é o que se 
pode chamar de exemplar.

No começo fomos acusados de querer paralisar a 
produção, causar desemprego, teve manifestação de 
empresas madeireiras, dos guseiros, porque dissemos 
“vamos cumprir a lei, não vamos ficar de braços cruza-
dos”. Tem gente que está em Marabá há 15 anos e nun-
ca plantou uma árvore. Corremos o risco de sofrer um 
boicote em nível internacional ao ferro-gusa do Pará 
porque estamos sendo acusados de dano ambiental. 
Quando cobramos deles que se ajustem, orientamos 
para que possam produzir o ferro-gusa de forma le-
gal e sustentável. Quem não quiser vai fechar para não 
prejudicar quem trabalhar de forma correta.

     É preciso 
evitar que 
o grande 
produtor 
emparede 
o pequeno. 
Você não 
pode impedir 
que este 
repasse sua 
terra, mas 
pode dar 
condições 
para que 
queira 
mantê-la
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E como lidar com empresas e proprietários habituados 
a não ter dor de cabeça com governos?

O setor produtivo que quer trabalhar de forma séria já reco-
nhece que o governo está fazendo a coisa certa, queremos afastar 
aventureiros. Quem quer ser empreendedor com responsabili-
dade social, ambiental e fiscal terá incentivos. Nossa proposta  
cria um fundo de fomento ao desenvolvimento do estado, além 
de um selo. Quem conseguir determinada pontuação mais ISO 
9000 e ISO 14000 ganha o selo Amazônia Sustentável − uma 
grife que valoriza qualquer produto. Hoje no mundo inteiro as 
pessoas não querem saber mais só da produção; querem saber 
como está sendo produzido aquilo ali, inclusive o minério.

Há setores preocupados com a expansão do agronegó-
cio voltado para a soja, a cana e outras fontes de bio-
combustíveis, com o risco de as monoculturas engoli-
rem a diversidade produtiva e os pequenos produtores.

O governo Lula fez uma coisa inteligente com o projeto de de-
senvolvimento sustentável da BR-163, Cuiabá−Santarém. Sou a 
favor da pavimentação, ninguém é contra, nem os ambientalistas, 
mas não se podia chegar e pavimentar. Tinha de fazer o ordena-
mento territorial, para que a dinâmica econômica da soja, por 
exemplo, não expulse o pequeno produtor. É preciso dar condi-
ções ao pequeno produtor familiar para que ele não tenha a ten-
tação de vender sua terra por falta de condições de produzir. É 
preciso impedir que o grande produtor vá emparedando o pe-
queno, dando a este melhores condições de se manter. São ações 
que o estado precisa ter, na fiscalização ou no incentivo.

Alguns governadores vêm defendendo a divisão do Pa-
rá para a criação de um novo estado.

Temos de ter cuidado com essas idéias e com o que tem por 
trás disso. Nas experiências que existem em criar novos esta-
dos, a União teve de bancar o custo disso. O povo tem de saber 
o que custa mais um Poder Judiciário, um novo Ministério Pú-
blico, um novo Legislativo, uma nova Procuradoria, mais três 
senadores, mais não sei quantos deputados estaduais, outros 
tantos federais. E para quê? É bandeira de político derrotado. 
Só isso. Os mesmos que abandonaram essas regiões são os que 
hoje defendem essas divisões.

A “lista suja” do Ministério do Trabalho contém quase 
200 nomes de empresas denunciadas por manter mão-
de-obra escrava, das quais 2�% são do estado do Pará. 
Há alguma ação voltada para esse problema?

Desmembramos um setor da antiga Secretaria de Justiça e 
criamos a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, na qual 
se faz um trabalho conjunto com órgãos do governo federal (Mi-
nistério do Trabalho, Ministério Público, Polícia Federal, Secreta-
ria de Direitos Humanos) para o combate ao trabalho escravo. 
Vamos atuar juntos. 

Os governadores dos estados mais vulneráveis ao 
aliciamento de trabalhadores (MA, PI, PA), nunca pen-
saram em pressionar o Congresso para fazer andar o 
projeto de lei que prevê expropriação de propriedades 
com comprovado emprego de trabalho escravo?

     Empresa 
que não 
quiser 
produzir de 
forma legal e 
sustentável 
vai fechar 
para não 
prejudicar 
quem quer 
trabalhar de 
forma correta
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É até uma idéia puxar esse debate. Quando eu es-
tava no Senado o projeto já havia sido aprovado (está 
parado na Câmara desde 2004). E há também outro 
projeto, de minha autoria, que impede essas empre-
sas de ter acesso a financiamento público. Hoje isso 
já acontece, mas é orientação de governo. Tem de ser 
política de Estado.

Como o seu governo se relaciona com os mo-
vimentos sociais?

O governo do estado tem tido uma relação de res-
peito à independência do movimento social. Estamos 
presentes nas assembléias populares, reunimos mais 
de 40 mil pessoas em todas as 12 regiões adminis-
trativas e estamos numa segunda etapa do planeja-
mento territorial participativo, fazendo reuniões em 
todos os 143 municípios do Pará. Dialogamos com a 
sociedade como um todo, e convidamos também os 
movimentos sociais a fazer parte das reuniões em que 
são discutidas as prioridades do desenvolvimento. Por 
exemplo, quando o governo do estado foi obrigado a 
cumprir ordens judiciais de reintegração de posse em 
terras ocupadas, chamamos os movimentos sociais, 
discutimos com eles, com órgãos federais, com o In-
cra. Todas as ordens judiciais foram cumpridas sem 
violência e demos assistência às pessoas.

Como a senhora avalia a aliança com o PMDB 
de Jader Barbalho?

Foi fundamental para vencermos a eleição, foi o 
PMDB que se colocou favorável ao nosso projeto e 
participa do governo sob critérios que valem igual-
mente para PMDB, PT, PSB,  PCdoB. Quem não tiver 
compromisso com o programa de governo, a ética e 
a eficiência será convidado e se retirar. 

Dizia-se que a esquerda teria de ter paciência, 
antes do primeiro mandato de lula, pois seria 
preciso um governo de ruptura com o modo 
de fazer a política e dirigir a economia. E foi?

O primeiro mandato teve momentos fortes, a po-
lítica externa foi importante, o governo avançou em 
muitas áreas. Teve postura firme em muitos aspec-
tos, mas poderia ter avançado mais, e estou sendo 
coerente com o que passei quatro anos dizendo no 
Senado, defendendo o governo e criticando quan-
do devia. Temos a vantagem de ser um governo de 
liderança popular, o Lula podia dialogar com todos 
os setores. E quando o país tem setores muito retró-
grados você tem de andar, mas ao mesmo tempo não 
pode avançar o sinal, é um problema. Temos no Pará 
alguns setores muito conservadores, que são uma 
trava. Achamos que é possível enfrentar tendo um 
diálogo mais direto com a sociedade. Então, foram 
alguns pontos que faltaram ao governo Lula: avan-
çar na participação popular e na política econômica. 
Mas ainda pode melhorar.

A política de alianças continua conservadora. 
A posição em relação ao senador Renan Ca-
lheiros, por exemplo, não é constrangedora? 

A aliança com os outros partidos não pressupõe que 
a gente vá defender os erros dos outros. Eu defendo as 
pessoas, o direito de defesa. É fato que temos o setor da 
imprensa que condena antes e vai investigar a verda-
de depois. A grande imprensa conservadora bate no 
governo Lula de manhã, à tarde, à noite, como se não 
perdoasse o povo por tê-lo escolhido. Há setores da 
imprensa que se juntam com políticos golpistas com 
histórico de parceria com a ditadura militar e de cor-
rupção em seus partidos, contra os quais essa mesma 
imprensa não dá uma linha. Os pefelês viraram De-
mocratas da noite para o dia! Democrata? O PFL?

Existe no Brasil uma sociedade organizada e 
forte para dar sustentação a um governo de 
esquerda, a uma ruptura mais agressiva?

Acho que a sociedade organizada não é suficiente-
mente forte, mas caberia ao governo fazer uma aliança 
maior com os movimentos sociais. Creio que eles não 
têm força sozinhos para enfrentar o Congresso, mas o 
governo poderia não ter cedido tanto. Na minha opi-
nião, o movimento social organizado não tem ainda 
força e é confuso também: tem todo o apoio do gover-
no e quando você vê estão batendo no governo.

O Norte e o Nordeste são o futuro do Brasil?
Tenho dito e repetido: a Amazônia não é proble-

ma, é solução para o Brasil. Nós temos vantagens 
comparativas muito fortes, qualitativas. Temos re-
cursos naturais, infra-estrutura, política fiscal que dá 
segurança jurídica, estamos fazendo ordenamento 
territorial para dar também segurança e tranqüili-
dade às pessoas que vão para lá ser empreendedoras 
e também para quem já vive lá, o pequeno produtor. 
Estamos tentando garantir a paz no campo. Temos 
o maior potencial hidrelétrico de toda a América 
Latina, vantagens imensas. Estamos investindo em 
portos para melhorar ainda mais a infra-estrutura, 
a logística, pois temos saída para o Atlântico, para a 
Europa, para os Estados Unidos. Temos vantagens 
comparativas imensas. O Pará é uma terra de opor-
tunidades para quem quer produzir com responsa-
bilidade.

E um possível Fórum Social Mundial em Be-
lém, em 2009, que significado tem?

Tem um significado importantíssimo para nós. 
Sabemos que o Fórum é organizado por entidades 
totalmente independentes de governos, mas o nos-
so governo já está atuando para criar condições de 
receber o Fórum Social Mundial e mostrar para o 
mundo todo que ali tem um governo que incentiva 
o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental, 
social e fiscal. 

     Setores 
golpistas da 
imprensa 
batem no 
governo Lula 
de manhã, à 
tarde, à noite, 
como se não 
perdoassem 
o povo por  
tê-lo 
escolhido
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Por Antonio Biondi e Marcel Gomes 
Fotos de Paulo Pepe

Algumas das principais me-
trópoles do mundo tentam, 
neste dia 22 de setembro, 
organizar mais um puxão 
de orelhas coletivo, que ser-

ve para autoridades e populações. Será a 
11ª edição do Dia Mundial Sem Carro, 
mobilização que começou na França há 
uma década e, gradualmente, vem con-
quistando adeptos pelo mundo, em quase 
uma centena de cidades. No Brasil, pre-
feituras importantes como as de São Pau-
lo e do Rio de Janeiro aderiram modes-
tamente à iniciativa. Neste ano, porém, a 
capital paulista terá reforços da própria 
sociedade civil.

O objetivo é fazer a população refletir 
sobre os danos causados pelo emprego 
descontrolado do transporte individual. 
No último ano, somente na maior cidade 
da América do Sul, acidentes de trânsito 
tiraram a vida de 1.400 pessoas, enquanto 
2.500 morreram por problemas causados 
pela poluição – dano que levou outras 50 
mil aos hospitais. Este ano, o 22 de setem-
bro cai num sábado, o que pode  criar um 
clima de “festa” que ajude a fixar a exis-
tência da data. Mas, num dia normal, São 
Paulo funcionaria sem carro? O empresá-
rio Oded Grajew, do Movimento Nossa 
São Paulo: Outra Cidade – uma das en-
tidades que realizarão atividades no dia 
–, diz que o objetivo não é “demonizar” o 
uso dos carros. “Eles têm sua função, só 
não poderia ser a principal”, explica ele 
(leia entrevista em destaque). 

A situação caótica não é obra do aca-
so, mas sim de sucessivos governantes 
que jamais tiveram olhar para o futuro. 
Nos últimos 40 anos, por exemplo, São 
Paulo passou por uma triste inversão de 
meios de mobilidade. Há quatro décadas, 
68% dos modos de transporte eram co-
letivos, contra 32% do transporte indivi-
dual. Hoje, o individual já responde por 
quase 55% dos deslocamentos, enquanto 
o serviço de transporte coletivo está lon-
ge de acompanhar a expansão econômica 
e demográfica.

Luana Moraes Vieira, 23, moradora de 
Guaianases, zona leste de São Paulo, de-
dica cerca de três horas do seu dia para ir e 
voltar do trabalho, na Luz, região central. 
“Pego todo dia o metrô cheio, se venho de 

Depois de anos 
vendo seu tempo, 
sua saúde e sua 
vida se perder 
no trânsito e nos 
engarrafamentos, 
os cidadãos das 
grandes cidades 
tentam se mexer 
para superar o caos

PodE 
PARAR

C A PA

trem é a mesma situação”, conta. A volta 
é pior: “Na estação Sé, você mal conse-
gue entrar, é um empurra-empurra dos 
infernos”. A rotina tumultuada, além do 
estresse e do cansaço, guarda riscos. Lu-
ana já chegou a cair no vão entre o trem 
e a plataforma da estação Guaianases, em 
meio à agitação provocada pela superlo-
tação. “A sorte é que as pessoas me tira-
ram antes do trem começar a andar. E já 
vi isso acontecer com muitas pessoas. É 
uma barbárie.” Em meio ao caos, quem 
pode anda de carro, por pior que seja o 
tráfego. E, quanto mais carros nas ruas, 
mais generalizados são os prejuízos aos 
deslocamentos.
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Metrô, óbvio
Com ruas e corredores de ônibus cada 

vez mais intransitáveis, a expansão do 
metrô deveria ser solução. E essa percep-
ção não é apenas de técnicos, mas tam-
bém da maioria dos paulistanos, segundo 
pesquisa divulgada em julho pelo Data-
folha. E situações como a de Luana mos-
tram que o metrô de São Paulo já não 
dá conta de carregar tanta gente. Apesar 
de sua boa avaliação entre os usuários e 
de transportar até 3 milhões de passagei-
ros por dia, possui várias deficiências – a 
maior delas sua pequena extensão.

No total, são 61,3 quilômetros, dividi-
dos em quatro linhas, que somam 55 es-
tações. Cidades como Nova York, Paris 
e Londres, que têm metrô desde o sécu-
lo 19, agregam centenas de quilômetros 
de linhas, e não é exagero afirmar que há 
uma estação em cada esquina. Compa-
ração mais realista pode ser feita com a 
Cidade do México, cuja região metropo-
litana tem população semelhante à de São 
Paulo: são 198 estações, 225,3 quilôme-
tros de trilhos (260% mais que São Pau-
lo). Santiago do Chile, com metade da po-
pulação paulistana, tem 85 estações e 84,4 
quilômetros de trilhos (37% mais).

Ou seja, os governos não levaram mui-
to a sério a importância do metrô nas úl-
timas décadas. Subordinada ao governo 
do estado, a Companhia do Metropolita-
no inaugurou sua primeira linha na cida-
de (1-Azul, trecho Norte−Sul) em 1974. 
A linha 3-Vermelha (Leste−Oeste) co-
meçou a operar em 1979. Uma nova li-
nha (2-Verde, que passa sob a Avenida 
Paulista) só foi entregue – parcialmente 
– em 1991. O metrô mexicano, que ini-

SATURAdo
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ciara suas obras praticamente na mesma 
época que o da capital paulista, em 1981 
já contava com 60 quilômetros de trilhos, 
atual extensão do paulistano.

As promessas de que essa realida-
de vai mudar estão sempre presentes. 
O Plano 2007-2010 da Secretaria de 
Transportes Metropolitanos do estado 
prevê investimentos de cerca de 16 bi-
lhões de reais no setor – o que equiva-
le a uma média de 4 bilhões por ano –, 
tendo como eixo principal a rede sobre 
trilhos (ou “Rede Metroferroviária Ur-
bana”). No caso do metrô, a previsão 
é chegar a 110 quilômetros até 2025 – 
longe dos padrões mexicanos e ainda 
com execução a conferir, dados os re-
centes contrastes entre o planejado e o 
praticado.

Para o metrô, o estado prevê destinar 
9 bilhões de reais para compra de trens, 
obras e equipamentos. Entre as previ-
sões está estender em 4,6 quilômetros e 
três estações a Linha 2-Verde e concluir 
12,8 quilômetros e 11 estações da Linha 
4-Amarela. Essa média anual “planeja-
da”, por exemplo, é quatro  vezes maior 
que a média anual apurada entre 1995 
e 2006, período em que o estado é go-
vernado pelo mesmo PSDB-PFL. O pro-
blema é que em todo esse tempo o orça-
mento previsto nunca foi efetivamente 
executado. De acordo com análises fei-
tas na Assembléia Legislativa, o pior 
desempenho do período foi em 2003, 
quando o estado previu gastar 180 mi-
lhões de reais e despendeu efetivamente 
61 milhões. No ano passado, outro gran-
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de contingenciamento: foram executa-
dos 551 milhões de reais, de 981 milhões 
previstos. 

O mesmo sucedeu na Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos (CPTM), 
alternativa complementar ao metrô. Em 
2006, dos 390 milhões de reais previstos 
para investimentos, 117 milhões foram 
liquidados, bem menos que os 400 mi-
lhões de 2005. Vale assinalar que, além 
dos recursos do orçamento do estado, 
tanto metrô quanto CPTM contam com 
geração própria de recursos para fazer in-
vestimentos. Do 1 bilhão de reais de re-
ceita prevista para o metrô este ano, se-
gundo a secretaria, 70% vai para folha 
de pagamentos, 20% para manutenção 
do sistema e 10% para investimentos em 
expansão.

Contramão
A pesquisa Origem-Destino 
do metrô mostra que a Grande 
São Paulo entrou no século 
21 privilegiando o transporte 
individual

1967 2002

�2%

68%

47%
��%

co
le

ti
vo

co
le

ti
vo

in
di

vi
du

al

in
di

vi
du

al

Fonte: Companhia do Metropolitano

Além do histórico duvidoso da execu-
ção orçamentária, a reconhecida quali-
dade dos serviços do metrô paulista tam-
bém pode estar ameaçada, na avaliação 
de Wagner Fajardo, presidente da Fede-
ração dos Metroviários de São Paulo. Se-
gundo ele, o setor tem sofrido um pro-
cesso de terceirizações e concessões que 
prejudica seu desenvolvimento. “Eram 9 
mil funcionários em 1995, hoje são cerca 
de 7,5 mil e a expansão de quadros agora é 
feita mediante terceirizações”, afirma.

Fajardo ressalta também que a adoção 
de sistema de concessão – a exemplo do 
atual para construção e futura operação 
da Linha 4-Amarela – compromete o 
controle público do metrô.  A Linha 4 fi-
cou mais famosa pelo acidente que matou 
sete pessoas em janeiro – “e até hoje não 
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o empresário oded grajew 
é um dos idealizadores 
do movimento nossa são 
Paulo: outra Cidade, que 
reúne integrantes de 250 
organizações da sociedade 
civil e difunde o Dia mundial 
sem Carro na capital paulista, 
a ser marcado por diversas 
atividades no próximo dia 
22 de setembro – veja mais 
em www.nossasaopaulo.
org.br. grajew é um dos 
fundadores da Fundação 
Abrinq pelos Direitos da 
Criança e do Adolescente e do 
Instituto ethos de empresas 
e responsabilidade social. 
Foi assessor especial do 
presidente Lula em 2003 e 
é um dos idealizadores do 
Fórum social mundial. ele 
alerta sobre os perigos de um 
modelo de mobilidade urbana 
que prioriza o carro a qualquer 
custo.

Para o cidadão de São 
Paulo deixar o carro em 
casa mais vezes por ano, 
o que precisa mudar? 
numa cidade dessa 
magnitude, é evidente que o 
transporte público deveria ser 
priorizado, com metrô, ônibus 
e lotações. mas a mobilidade 
urbana envolve muitas outras 
coisas que também precisam 
ser melhoradas, como andar a 
pé e de bicicleta. As calçadas 
são de baixa qualidade e 
a faixa de pedestres não 
é respeitada. A idéia do 
Dia mundial sem Carro é 
justamente essa, discutir o 
modelo como um todo.

Que problemas a cidade 
tem ao priorizar o carro 
como meio de transporte?
A qualidade de vida das 
pessoas diminui, perde-se 
tempo demais parado no 

trânsito e a poluição aumenta. 
em média morrem dois 
pedestres e um ocupante 
de carro por dia, envolvidos 
em acidentes. Fora a perda 
de espaços públicos, em 
parques e praças de esporte, 
para a construção de 
estacionamentos.

Passado o Dia Mundial 
Sem Carro, o que fica 
para a cidade?
A idéia é que as pessoas 
fiquem mais conscientes. 
também preparamos uma 
emenda à Lei orgânica do 
município. queremos que 
os próximos prefeitos, 90 

dias depois de assumir, 
apresentem metas a ser 
cumpridas, as quais poderão 
ser fiscalizadas a partir 
de indicadores que serão 
criados, de congestionamento, 
poluição, acidente, saúde. 
Com isso, a sociedade poderá 
acompanhar ano após ano 
a evolução desses números 
e cobrar os administradores 
públicos. em princípio, o atual 
prefeito, gilberto Kassab, e os 
vereadores apóiam o projeto.

Como o senhor reduz 
os danos causados pelo 
trânsito em sua vida?
moro no Pacaembu e meu 
escritório fica em Pinheiros, 
dois bairros próximos. eu 
gosto muito de cultura, teatro, 
cinema, e costumo andar a pé 
até eles. De vez em quando 
uso metrô e táxi, e, quando 
preciso, pego o carro.

Menos carros, outra cidade

explicado”, lembra o dirigente –, do que 
pela agilidade das obras. “Falta controle 
do metrô sobre o consórcio”, critica.

Irracionalidade
Estudiosos do caos do trânsito em 

São Paulo costumam citar a última ges-
tão de Paulo Maluf à frente da prefeitu-
ra (1993-1996) como pródiga na prio-
ridade ao transporte individual. Em 11 
grandes obras viárias, Maluf investiu – 
ou deixou como dívida para as gestões 
seguintes – 7 bilhões de dólares.

Os dados são da professora titular da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo (FAU-
USP) Ermínia Maricato. De acordo com 
ela, considerando-se um investimento 
médio de 100 milhões de dólares para 
cada novo quilômetro, a quantia seria 
suficiente para mais do que dobrar a rede 
do metrô na capital.

Na falta de transporte coletivo, a in-
dústria automobilística agradece. Nos 
últimos 20 anos, a “população” de veí-
culos na cidade saltou de 1,5 milhão para 
5,6 milhões de carros, motos, utilitários 
e caminhões, segundo o Detran.

Para cada dez moradores existem quatro 
carros. A relações-públicas Juliana Barros, 

de 28 anos, evita ao máximo se deslocar 
pela cidade. Mas, quando sai, é sempre de 
carro. “Não sou muito fã dos ônibus lota-
dos”, diz ela, que mora no elegante bairro 
Real Parque, zona sudoeste da cidade.

Bem próximo ao prédio de Juliana, a 
Prefeitura de São Paulo – reproduzindo 
o mencionado modo malufista de go-
vernar – está investindo 100 milhões de 

reais num complexo viário sobre as mar-
ginais do Rio Pinheiros com 138 metros 
de altura. “São pontes enormes para uma 
região onde todo dia se erguem novos 
prédios”, critica ela, que prevê mais car-
ros, mais trânsito e mais poluição.

Davi Fernandes da Cunha Exposto, 35 
anos, é gerente de uma equipe de consul-
tores de uma empresa de produtos de hi-
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Juliana evita se 
deslocar pela 
cidade. Mas, 

quando o faz, 
vai de carro
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giene. Trabalha “100% do tempo” com o 
carro e não calcula mais as visitas a clien-
tes em função da distância, mas do tem-
po que possivelmente consumirá parado 
no trânsito. “Os compromissos estão li-
mitados ao máximo de dois por dia, e as 
rotas alternativas estão ficando saturadas 
também”, diz. 

O professor de Economia Ladislau 
Dowbor, da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (PUC-SP), lembra 
que quando o cidadão se vê obrigado a ter 
“seu carrinho” para resolver o problema 
da mobilidade a cidade paga o preço des-
sa (falta de) opção. De acordo com o Mo-
vimento Nossa São Paulo: Outra Cidade, 
do qual o professor também faz parte, o 
número de viagens motorizadas por dia 
em São Paulo chegou, no ano passado, a 
15 milhões. “A velocidade média no horá-
rio de pico é de apenas 17,7 quilômetros 
por hora”, observa. 

Segundo estudo da Associação Na-
cional de Transportes Públicos (ANTP), 
utilizando-se dados relativos ao número 
de passageiros por quilômetro transpor-
tado, conclui-se que o automóvel repre-
senta um gasto 12,7 vezes maior de ener-
gia do que o ônibus e gera 17 vezes mais 
poluição, além de ocupar 6,4 vezes mais 
espaço nas vias e onerar em oito vezes o 
custo de transporte.

Com os carros parados nos congestio-
namentos, contratam-se os motoqueiros, 
que circulam entre os carros. “Estamos a 
um passo de ocupar toda a cidade”, aler-
ta Dowbor. A frota de motos na capital 
dobrou em uma década, atingindo hoje 
quase 600 mil. Mas o que poderia ser uma 
boa solução muitas vezes vira mais um 
ingrediente do estresse urbano. Os aci-
dentes envolvendo motos, em média dez 
diários, mais que piorar as condições do 
trânsito têm provocado a morte de um 
motoqueiro por dia.

O quadro assusta Cleber Ferreira da 
Silva, de 25 anos. Morador do Capão Re-
dondo, bairro carente da zona sul, foi 
com um certo temor que resolveu enca-
rar a função, na qual, além de se aciden-
tar, já viu amigos ser substituídos no pior 
estilo gente descartável. “Muitos falam 
mal do motoqueiro, mas todo mundo 
precisa dele. Todas as pessoas que estão 
no trânsito dependem umas das outras, 
então todo mundo tem que se unir e se 
respeitar.” RESPEITo Cleber: “Todas as pessoas que estão no trânsito dependem umas das outras”

décAdAS dE ERRoS
Além de não investir 
como deveria em 
transportes coletivos,  
São Paulo ainda 
aposta no transporte 
individual. 
Essa megaponte 
tem custo estimado 
em 100 milhões 
de reais
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S A ú D E

Ameaça à vista
SEm LImITAçõES
Dona Jovina não 
abandonou suas 
atividades por causa 
do glaucoma. Mas 
o colírio é sagrado: 
todas as noites

m
A

u
rI

C
Io

 m
o

rA
Is



   2007    setembro    reVIstA Do brAsIL     2� 

o glaucoma chega tão de fininho que é uma das 
maiores causas da cegueira. mas, se for detectado 
a tempo, é facilmente controlado

Por Cida de Oliveira

Lúcida e ativa aos 94 anos, dona 
Jovina Consorte de Souza, de 
São Paulo, dedica a maior par-
te de seu tempo ao artesanato, à 
culinária e a trabalhos voluntá-

rios. Até alguns anos atrás era técnica de 
biscuit numa igreja do bairro. Seus pães 
são famosos na vizinhança. Alegre e dis-
posta, reúne-se sempre com amigas para 
passear e almoçar. Atribui a agenda cheia 
aos cuidados com a saúde. Entre eles, o 
colírio de uso contínuo. Toda noite a go-
tinha é sagrada. Há cinco anos, depois 
de muita coceira e vermelhidão no olho 
esquerdo, foi ao oftalmologista e desco-
briu o glaucoma. “Sei que é grave, e por 
isso não descuido. Se eu controlar direi-
tinho, minha visão não corre risco e con-
tinuarei vivendo normalmente”, diz Jovi-
na, que já não conta com a visão do olho 
direito, perdida num acidente de carro 
em 1978.

Existem no Brasil mais de 900 mil pes-
soas com glaucoma, mas, diferentemente 
da história de Jovina, em 90% dos casos 
não há sintomas nas fases iniciais. Invisí-
vel e traiçoeiro, quando o distúrbio mos-
tra os primeiros sinais já afetou mais da 
metade do campo visual. Daí a importân-
cia de procurar o oftalmologista pelo me-
nos uma vez por ano, principalmente se a 
pessoa tiver acima de seis graus de mio-
pia, ou mais de 40 anos, ou diabetes, ou 
já ter tido algum trauma ocular. Pessoas 
negras correm quatro vezes mais riscos 
de desenvolver glaucoma.

Ao contrário da catarata, que pode 
ser operada, a doença não tem cura e 
é considerada a maior causa de ceguei-
ra irreversível. Segundo a oftalmologis-
ta Regina Cele Silveira, da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), quando 
não é controlada de modo adequado, da-
nifica progressivamente o nervo óptico, 
que conduz até o cérebro os impulsos vi-
suais captados para serem convertidos 
em imagens (conforme se observa na se-
qüência de imagens ao lado).

Com forte componente hereditário, o 
glaucoma é causado sobretudo pelo au-

Vários tipos
existem mais de 25 tipos de 
glaucoma. Veja os mais comuns:

n Crônico de ângulo aberto
ocorre em 80% dos casos. não 
apresenta sintomas no início. se não 
for tratado, o paciente pode perder 
totalmente a visão.

n Agudo ou de ângulo fechado
Com o aumento repentino da pressão 
intra-ocular, o olho fica vermelho e 
dolorido, a visão embaça, pode haver 
náuseas e vômitos. sem tratamento, 
o paciente pode ficar cego em um ou 
dois dias.

n Glaucoma de pressão normal  
Apesar da aparente normalidade, 
há o estreitamento progressivo do 
campo visual, com a perda da visão 
periférica.
 
n Secundário
Decorrente de outras doenças, 
como diabetes, catarata avançada, 
inflamações e outras lesões oculares. 
o uso excessivo de colírios por conta 
própria também pode desencadear a 
doença.

n Congênito
A criança já nasce com a doença. 
o globo ocular e a córnea são 
maiores que o normal, embaçados 
e sensíveis à luz. A lacrimação é 
excessiva. o tratamento é cirúrgico 
e traz bons resultados quando feito 
precocemente. 

mais informações: Associação 
brasileira dos Amigos, Familiares e 
Portadores de glaucoma (www.abrag.
com.br), tel. (11) 5575-2302

PERDA GRADUAl DA VISãO

simulação do ponto de vista de  
uma pessoa com glaucoma

mento da pressão intra-ocular. Imagine o 
olho como uma bola cheia de um líquido 
transparente, produzido ali o tempo todo 
para manter nutridas as estruturas ocula-
res. A pressão aumenta quando o sistema 
de drenagem desse fluido falha. Uma das 
conseqüências imediatas é a lesão das fi-
bras que compõem o nervo óptico. 

Na maioria dos casos, o uso de colírios 
normaliza a pressão intra-ocular. Quan-
do eles não surtem efeito, o oftalmolo-
gista prescreve medicamentos orais. A 
eficácia do colírio, é importante ressal-
tar, depende muito da disciplina dos pa-
cientes. Estudos mostram que menos da 
metade deles segue a recomendação à 
risca.

A advogada Elisabete Fruchi, direto-
ra executiva da Associação Brasileira 
dos Amigos, Familiares e Portadores de 
Glaucoma (Abrag), diz que o estímulo à 
adesão ao tratamento é o grande desafio 
da entidade criada há sete anos. Uma das 
razões, segundo ela, é o custo. O preço 
dos colírios varia de 5 a 100 reais. “Nos 
postos de saúde públicos são distribuídos 
apenas três medicamentos: comprimidos 
de acetazolamida e os colírios cloridra-
to de pilocarpina e maleato de timolol. 
E nem sempre é fácil encontrá-los”, afir-
ma Elisabete.

Outro problema é a dificuldade de 
comunicação entre médico e paciente. 
“Logo no começo, não ficou claro para 
mim que se tratava de um problema crô-
nico como a pressão alta, que exige tra-
tamento contínuo. Pensei que o colírio 
funcionava como um antibiótico”, lembra 
dona Jovina. “Só depois entendi que teria 
de pingá-lo todos os dias, no mesmo ho-
rário, para evitar complicações.” 

Quando os colírios e medicamen-
tos orais não fazem mais efeito, apela-
se para técnicas cirúrgicas. “Em alguns 
casos, orifícios para drenagem do líqui-
do intra-ocular são feitos com procedi-
mento a laser. Em outros, implantamos 
drenos minúsculos para a mesma finali-
dade”, resume Regina Silveira. O procedi-
mento, hoje considerado simples, seguro 
e eficaz, nem sempre dispensa o uso do 
colírio. 
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E S P O R T E

garra 
sem limites
Eles eram 1.300 atletas de 25 países e 
deram um show de talento e dignidade 
nos Jogos Parapan-Americanos do Rio. 
Disputaram dez modalidades, encantaram 
o público, bateram recordes e mostraram 
que não são coitadinhos

Novo  
SENTIdo
Gilmara sofreu 
uma lesão na 
medula quando 
foi atingida por 
uma bala perdida.  
“Escolhi viver e 
o esporte abriu 
muitas portas”
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Por luciana Ackermann. Fotos de Rodrigo Queiroz

Foi na batalha do Parapan que o norte-americano Scott 
Winkler, aos 34 anos, experimentou sua primeira com-
petição internacional. Conquistou o ouro no arremes-
so de peso e superou o recorde mundial com a marca 
de 10,23 metros, na classe cadeirantes. Mas Winkler, 

também bronze no arremesso de disco, já estivera em outra bata-
lha – a ocupação americana no Iraque até maio de 2003, quando 
descarregava um caminhão de munição e foi lançado longe após 
uma explosão acidental. Uma lesão na espinha dorsal o deixou 
paraplégico. Aposentado pelo Exército, demorou meses para assi-
milar a nova realidade. Aproximou-se de atividades esportivas de 
reabilitação e conheceu as provas de arremesso num camping pa-
raolímpico militar.

Winkler atua também na diretoria do Hospital da Associação dos 
Veteranos Paraplégicos no estado da Geórgia e é voluntário na re-
cuperação de veteranos de guerra. O acidente não mudou sua vi-
são das operações do governo Bush no Iraque: “Eu não gostaria de 
tocar nesse assunto, mas, se existe um mal, tem de ser combatido 
por alguém”, disse, constrangido. O ex-combatente viu no Parapan 
uma oportunidade de os atletas fazerem algo mais por si mesmos e 
pelo próprio país. “Nunca vi nada igual. Tudo muito organizado e 
bonito. Estive no Corcovado; o Cristo é de tirar o fôlego.”

Um acidente também mudou a vida do brasileiro Rodrigo Alves 
de Mello, que sonhava ser jogador de futebol. Ele estava numa cal-
çada de Mogi das Cruzes (SP), saindo de um casamento, quando 
foi atropelado por um carro que disputava um “racha”. Era o ano 
de 2003 e, aos 16 anos, teve a perna esquerda amputada. “Fiquei 
muito triste, discriminando a mim mesmo. Depois de alguns meses 
já estava com a minha prótese. Entrei para a seleção de vôlei senta-
do e disputei o Parapan de Mar del Plata, na Argentina. A viagem 
mudou minha cabeça, nasci de novo. Perdoei, em plena audiência, 
quem me atropelou. Todo mundo que erra merece uma segunda 
chance”, resume.

Vaidoso, Rodrigo ainda comemora a conquista do ouro no Rio, 
de virada, sobre os favoritos Estados Unidos. “Parece que estou so-
nhando”, diz o vencedor. Suas prioridades agora são a manutenção 
da bolsa – ameaçada por suas faltas – no curso de Fisioterapia da 
Universidade de Mogi das Cruzes e as Paraolimpíadas de Pequim, 
ano que vem. Seu parceiro de equipe, Cláudio Irineu da Silva, o 

Choquito, de 38 anos, além de 
jogar na seleção de vôlei senta-
do é tetracampeão de futebol de 
amputados. Jogava futebol pro-
fissional em Brasília quando, em 
1990, sofreu uma forte pancada 
durante uma partida. A lesão 
evoluiu para gangrena e custou-
lhe a perna. “Tive apoio da famí-
lia, dos amigos, mas não queria 
sair na rua. Passei a me isolar. Ti-

NovAS BATALhAS
O soldado americano Winkler, em 
um acidente durante a invasão do 
Iraque, sofreu lesão na medula. 
Agora suas lutas são outras
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nha aversão à idéia de jogar numa cadeira 
de rodas. Até que um técnico de futebol 
de amputados do Rio de Janeiro soube 
do meu caso e me procurou. Recuperei a 
coragem de enfrentar a vida e voltei a fa-
zer o que sempre gostei”, afirma Choqui-
to. Ambos são comandados pelo técnico 
Amauri Ribeiro – ouro na Olimpíada de 
Barcelona (1992) e prata em Los Angeles 
(1984) pela seleção principal de vôlei.

Três horas no ponto
Dez centésimos de segundo tiraram a 

medalha de bronze nos 50 metros costas 

dETERmINAção Robson perdeu a visão aos 9 anos. Aos 14 participava de competições de judô junto com adversários que enxergavam

da nadadora Gilmara Sol do Rosário, de 
35 anos. Ficou o desafio: treinar mais por 
uma vaga em Pequim. Gilmara foi atin-
gida por uma bala perdida, aos 15 anos, 
perto de sua casa em Guarapiranga, São 
Paulo. Uma lesão na medula afetou o mo-
vimento de pernas e tronco. Passou sete 
anos deitada. Depois de muita persistên-
cia e fisioterapia voltou a sentar. No pro-
cesso de reabilitação começou a praticar 
basquete em busca de condicionamento 
físico. Mas foi com a natação que Gilma-
ra se identificou. “Escolhi viver e o espor-

te abriu muitas portas. Aprendi a nadar 
adulta e agora estou usando a camisa da 
seleção, representando o meu país. É um 
sonho”, afirma, relembrando que quase já 
se afogou na Represa de Guarapiranga. 

Ela treina no mínimo duas horas por 
dia e recebe 750 reais do Bolsa Atleta, 
programa do governo federal destinado 
a competidores de alto rendimento. Ape-
sar de suas conquistas, em sua avaliação 
faltam iniciativas para que pessoas com 
deficiência possam viver melhor – ela já 
ficou três horas num ponto de ônibus 
em frente à Associação de Assistência à 

Criança Deficiente, na capital paulista, à 
espera de um veículo adaptado.

Aula de superação
As praças de esporte do Parapan foram 

também espaço privilegiado em que pro-
fessores de escolas públicas e particula-
res aproveitaram para trabalhar com os 
alunos o respeito à diversidade. O judo-
ca Robson André Santos de Souza, que 
completou seus 22 anos durante a esta-
da na Vila Olímpica, aprovou a tática. 
Robson nasceu com problemas crônicos 

como glaucoma e úlcera na córnea. Aos 
9 anos perdeu totalmente a visão. Conhe-
ceu o judô na escola em que estudava em 
Porto Velho (RO). Desde os 14 participa 
de competições e garante que mesmo lu-
tando com judocas que enxergavam não 
deixava de subir ao pódio. “Em Rondô-
nia só temos eu e mais dois cegos. Então, 
ou eu competia com quem enxergava, ou 
não participava. Tudo é mais difícil fora 
do eixo Rio−São Paulo, e foi o judô que 
abriu um mundo novo para mim”, avalia 
o estreante na seleção brasileira.  

Para alcançar o uniforme verde-e-ama-

relo, o judoca treinava mais de seis horas 
por dia. Em outubro de 2006, viajou 72 ho-
ras de ônibus até a Copa Brasil de Judô, no 
Rio de Janeiro. Para as seletivas do Parapan, 
em maio deste ano em São Paulo, viajou 
mais 52 horas. No Parapan, ficou em quin-
to. Diz ter tido azar de pegar um cubano 
logo de cara. Robson vive com o salário mí-
nimo e parte da pensão do pai, que precisou 
ser processado para honrar com suas obri-
gações. “Felizmente tenho um técnico que 
não cobra nada e treinamos na academia de 
uma escola pública de Porto Velho.”
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mEdALhA dEdIcAdA A FIdEL
César não tem movimento nas pernas. 
Ganhou ouro no halterofilismo: “Graças 
à revolução, minha família e aos amigos, 
recuperei o amor pela vida”

dISPoSIção As argentinas Giselle e Perla: superando a paralisia com esporte e trabalho

A argentina Perla Muñoz, de 33 anos, 
enfrenta dificuldades semelhantes por 
viver longe da metrópole. Perla tem os 
movimentos dos quatro membros com-
prometidos por causa de uma paralisia 
cerebral e diz que em sua cidade faltam 
políticas para os moradores com defi-
ciência. Ela vive sozinha em Bahía Blan-
ca, a 700 quilômetros de Buenos Aires, e 
acabou de quitar a casa própria. Dispo-
sição não lhe falta. Das 5h às 6h distri-
bui jornais, treina das 7h às 9h e à tarde 
trabalha com deficientes na prefeitura lo-
cal. Ficou com o bronze no arremesso de 
peso no Parapan. Perla já foi recordista 
mundial no México, em 1999, como ve-
locista nos 100, 200 e 400 metros, mas 
não há mais as provas de corrida de pa-
ralisados em sua categoria. “O esporte é 
a ferramenta mais verdadeira de integra-
ção”, acredita.

A amiga Giselle Munõz, de 22 anos, 
que não tem movimentos do braço di-
reito por causa da paralisia infantil, con-
quistou medalhas de prata e bronze no 
tênis de mesa. Começou a jogar aos 12 
anos num centro de esportes em Buenos 
Aires. Treina até quatro horas por dia e 
trabalha por temporadas numa multina-
cional, na área de responsabilidade social 
corporativa. “Na Argentina, o paraespor-
te não é muito divulgado. Só nos últimos 
três anos passamos a ter ônibus adapta-
dos em Buenos Aires, e no interior a si-
tuação é pior”, afirma.

Esperança e glória
Se alguns viram no Pan do Rio, em 

julho, uma chance de arriscar novos ru-
mos na carreira – como os cubanos que 

abandonaram sua delegação –, para ou-
tros competir é o ápice do orgulho que 
guardam de seu país. O cubano César 
Rubio Guerra, de 27 anos, não tem os 
movimentos nas pernas devido a um 
trauma medular na adolescência e afir-
ma ter recuperado no esporte o gosto 
pela vida. No Parapan, conquistou o 
ouro na prova de halterofilismo ao er-
guer 145 quilos. “Graças à revolução, 
minha família e aos amigos, recuperei o 
amor pela vida. Dedico minha medalha 
ao presidente Fidel Castro, que fez 81 
anos”, conta César, que estava no ore-
lhão da Vila Olímpica ansioso para dar 
as boas-novas à família.      

De acordo com Eusebio Guanche, se-
gundo-chefe de Departamento de Rea-
bilitação, Desportes, Recreação, Atenção 
Social e Trabalho, em Havana, Cuba tem 
políticas de saúde, emprego e acessibili-
dade visando à integração social e à ele-
vação da qualidade de vida das pessoas 
com deficiência. A preparação para o es-
porte é promovida a partir das escolas de 
iniciação desportiva escolar e chegam às 
Escolas Superiores de Aperfeiçoamento 
Atlético, Centros de Alto Rendimento 
e o Instituto Superior de Cultura Físi-
ca, em que paraatletas e atletas realizam 
seus estudos de maneira integrada. 

A embaixadora do Parapan, a cana-
dense Stephanie Dixon, de 23 anos, conta 
que no Canadá há um enorme esforço em 
proporcionar igualdade de oportunida-
des. Ela, que nasceu sem a perna direita, 
já ganhou 15 medalhas em piscinas de Jo-
gos Paraolímpicos; das seis de ouro, uma 
foi  no Rio de Janeiro. Stephanie começou 
a nadar aos 2 anos e superar limites virou 
obsessão: “A única diferença entre os atle-
tas e os paraatletas é que nós ainda esta-
mos tentando quebrar barreiras sociais, 
rótulos e estereótipos”, afirma. 

Stephanie está prestes a se formar em 
Psicologia e é voluntária em um hospital 
de crianças em Victoria. Pratica escalada 
em rochas e pretende se tornar instruto-
ra de alpinismo. “Meu principal desafio é 
continuar olhando pra frente. Após cada 
meta alcançada, caminho para a pró-
xima.” Para ela, é responsabilidade dos 
próprios deficientes brigar por direitos 
e oportunidades mais igualitárias: “Em-
presas, organizações e a sociedade não re-
conhecerão nossas reivindicações se não 
nos manifestarmos”. 
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“O senhor tolere, isto é o sertão”, diz Riobaldo, na primeira 
página de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Mas, 
de uns tempos para cá, tolerar não é um verbo muito comum. 
O normal, hoje sonhado, é viver à custa do próprio trabalho

B R A S I l

Paciência

RAízES
Maria Vitória 

voltou ao
 tear, apesar 

das dificuldades 
para vender seus 

produtos

sertaneja
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Por Xandra Stefanel 
Fotos de Mauricio Morais

Maria Vitória Pereira aprendeu a 
tear com a mãe aos 12 anos, mas 
as obrigações com a roça a fizeram 
deixar de lado a tradição. Com a 
abertura da Tecelagem Veredas, 

da Associação das Artesãs de Sagarana (MG), Vi-
tória voltou, ao lado das irmãs Maria Abigail e Nair, 
ao ofício de herança. Já fica menos exposta ao sol 
quente e mais tempo sob o telhado da associação 
– na pequena Arinos, a 280 quilômetros de Brasília. 
No ano passado, a produção da tecelagem foi ven-
dida em três feiras e rendeu algum recurso para as 
famílias envolvidas. Mas neste ano as vendas estão 
fracas. “Já estou ficando bem sem graça. Às vezes 
a gente fica até três meses sem receber porque não 
tem feira. E aqui não vende essas coisas. A vida no 
sertão é difícil”, lamenta Vitória, 46 anos. O susten-
to vem da pequena plantação  mantida em seu ter-
reno. Colhe milho, cria galinhas e porcos. “Daqui 
não saio, não. Acredito que a gente vai melhorar 
daqui um pouco. É só ter onde vender as colchas, 
as cortinas, as toalhas.”

Graças às feiras, Abigail chegou a receber 500 reais 
mais de uma vez no ano passado. Mas neste ano, até 
julho, entraram apenas 270 reais. Abigail já traba-
lhou de bóia-fria e em carvoaria. Para ela, apesar de 
cansativa, a lida na tecelagem é bem melhor: “Não 
tem que encher forno quente com tora nem andar 
duas horas pra arrancar feijão”, compara a irmã mais 
nova, de 41 anos. A mais velha, Nair Pereira da Sil-
va, de 48, já pensou em desanimar, mas sabe da im-
portância da associação. “Não pode deixar fechar. É 
o único serviço que a gente tem.” O marido não tem 
trabalho fixo. A casa é mantida com o Bolsa Famí-
lia que dois dos sete filhos recebem. “Hoje a gente já 
não passa fome, mas aqui não tem trabalho. Quan-
do as coisas melhorarem vou garantir que meus dois 
filhos que ainda moram comigo não vão embora”, 
diz, com ar de esperança no rosto marcado pelo sol 
e pelo sofrimento.

As associadas receberam cursos de formação 
para aprender a vender, criar padrões e conhecer 
a logística da produção e técnicas de gestão da te-
celagem – já que sua arte e sua técnica vêm “de fa-
mília”, exemplo prático da chamada tecnologia so-
cial. As três irmãs dedicam mais tempo ao negócio 
e também saem para as cidades vizinhas para ven-
der a produção. As outras – ao todo são 22 fiandei-
ras, dez tecelãs e quatro bordadeiras – passam mais 
tempo trabalhando em casa. Elas aprendem a tocar 
o próprio negócio e são responsáveis por todas as 
etapas de decisão, produção, venda, estoque – que 
é o que mais tem crescido nos armários antigos da 
Tecelagem Veredas.

Mudança à vista
A Associação das Artesãs de Sagarana está entre 

comunidades organizadas no Vale do Urucuia, no 
noroeste de Minas. E é uma das ações apoiadas pelo 
Projeto Urucuia Grande Sertão, criado com o objeti-
vo de identificar possibilidades de emancipação eco-
nômica das famílias a partir da sua própria cultura e 
do potencial de desenvolvimento local. A iniciativa 
envolve ministérios e outros órgãos públicos federais 
e estaduais, além de agências de desenvolvimento 
não-governamentais. Nos 11 municípios atendidos 
– Arinos, Bonfinópolis, Buritis, Chapada Gaúcha, 
Formoso, Pintópolis, Riachinho, São Romão, Urua-
na de Minas e Urucuia (todos em MG) e Cabecei-
ras (Goiás) – vivem 100 mil pessoas, das quais quase 
70% estavam abaixo da linha de pobreza, segundo o 
IBGE. O mapa da pobreza e das dificuldades locais 
começou a ser descoberto no início da década.

De lá para cá, além da chegada do Bolsa Família, 
foram investidos cerca de 6 milhões de reais no es-

Fé
Valdivino 
trabalha solitário
na fábrica de ração 
de Riachinho. 
Acredita que 
o negócio trará 
benefícios para 
a cidade
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tímulo à formação ou ao fortalecimento de micro e 
pequenos negócios e de empreendimentos coletivos 
solidários, como apicultura, piscicultura, artesanato, 
fruticultura, fábrica de ração animal. Hoje existem 
na região 2.500 unidades de conservação de água, 
quatro estações de acesso à internet e começa-se a 
investir no turismo em torno de suas riquezas natu-
rais, históricas e culturais.

Pouco mais de 455 mil reais foram investidos em 
seis fábricas de ração animal à base de mandioca. Num 
dia quente de julho, Valdivino Pereira de Souza, de 40 
anos, tirava mandiocas do tanque e as picava, espa-
lhando os pedaços no terreiro. Ele trabalha solitário 
na fábrica de Riachinho, na divisa com Arinos e Cha-
pada Gaúcha. Outras cinco unidades ainda estão em 
fase experimental. Quando a de Riachinho foi inaugu-
rada, seu Val trabalhava com mais dois homens con-
tratados pela Agência de Desenvolvimento Integrado 
e Sustentável do Vale do Rio Urucuia (Adisvru). Mas, 
não tardou, faltaram trabalho e verba.

Convencer os moradores da região de que é me-
lhor alimentar a criação com uma ração que eles 
próprios produzem a um custo menor não é tarefa 
simples. Um quilo da ração em Unaí, maior cidade 
vizinha, custa 48 centavos; a de Riachinho pode sair 

por 40. “Mais que o preço, o que melhora é a relação 
de independência. Produzir aqui significa gerar in-
sumos que vão beneficiar as próprias comunidades 
locais, com mais trabalho e renda”, explica o técnico 
da Adisvru Daniel Oliveira Piantino.

Vencer o ceticismo
Valdivino concorda, e tenta convencer os vizinhos 

a aderir. Ele garante que suas 20 cabeças de gado 

dESENcANTo Ivone tentou a vida em Brasília: “Eu  
imaginava fazer faculdade de Enfermagem ou Farmácia”

ESPERANçA
Martinha descobriu 
que pinhão-manso 
gera três vezes 
mais óleo que a 
mamona. “Com 
essa história de 
biodiesel, eu quero 
é plantar pinhão”
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engordaram com a ração balanceada, mas o moti-
vo da desconfiança dos outros é que a produção de 
leite ainda não melhorou. “Nem piorou.” A Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
tem feito estudos para melhorar a ração. “Tem que 
ter ração na época de seca, de março a outubro, por-
que não tem pasto verde. A fábrica é uma conquista 
da comunidade, mas o povo não acha que isso aqui 
é deles, e sim da agência”, afirma seu Val.

Com a adesão dos criadores da região, a fábrica 
passaria a ter mais capital para investir no transpor-
te, no maquinário e na ampliação dos terreiros de 
secagem – o atual tem capacidade para 1.170 quilos 
de mandioca picada, e o ideal seria poder armaze-
nar 5 mil quilos. Ano passado a fábrica de Riachinho 
produziu 300 sacas de 40 quilos de ração. Valdivino 
gosta do que faz, mas ainda precisa fazer bicos como 
tratorista, construir cercas e rachar madeira.

Ele espera em pouco tempo receber as mudas de 
mandioca que estão sendo testadas pela Embrapa no 
Centro Tecnológico Agroalimentar do Vale do Rio 
Urucuia, em Arinos. Ali foram instalados um viveiro 
e uma estufa com capacidade para armazenar 66 mil 
mudas para o projeto de fruticultura e frutos do cer-
rado, além de minhocário para produção de húmus. 

Em 2006 foram cultivadas 30 mil mudas de maracu-
já, mamão, abacaxi, eucalipto, coco anão e pinhão-
manso. Cem produtores da região foram capacitados 
e as mudas, doadas para as famílias. Mudas de man-
dioca com diferentes características foram plantadas 
para testar a qualidade da raiz em fins diversos, entre 
eles produzir ração.

Martinha da Rocha Lima, de 51 anos, aprendeu o 
processo completo do cultivo das frutas e da man-
dioca. Descobriu também que pinhão-manso gera 
três vezes mais óleo que a mamona. “Com essa his-
tória de biodiesel, eu quero é plantar pinhão. Euca-
lipto eu acho que não faz bem para a terra, pode ver 
que em plantação de eucalipto não se vê nem passa-
rinho. A gente tem que prestar atenção nessas coi-
sas”, ensina Martinha, moradora do assentamento 
Piá Riacho Claro. Com a mandioca que colhe em 
sua propriedade faz polvilho, farinha e ração para a 
criação. Três carroças de mandioca rendem um saco 
de polvilho de 50 quilos, vendido por 100 reais. Seus 
dois hectares podem gerar 35 sacos de polvilho, ou 
3.500 reais – renda até “razoável”, se não fosse a cada 
dois anos. “Eu espero que Deus dê pra gente uma 
maneira de evoluir. Eu acho que isso vai acontecer, 
mas demora.”

SEmPRE 
Em FRENTE
Maria Abigail (no 
alto) já trabalhou 
de bóia-fria e 
em carvoaria. 
Nair já pensou 
em desanimar, 
mas sabe da 
importância 
tecelagem, único 
trabalho para elas 
na cidade. Por 
enquanto, vive
com ajuda do 
Bolsa Família

MG
GO

Brasília Chapada
Gaúcha

BA
TO

vEREdAS E PoEIRA vERmELhA  
A Chapada Gaúcha fica a cerca 
de 400 km de Brasília. Recebeu 

esse nome por causa da grande 
migração de gaúchos na década 70. 
Sua paisagem alterna regiões áridas 
com veredas margeadas por buritis
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A meta do Projeto Urucuia Grande Sertão é que 
até o final de 2008 a região conquiste sua emancipa-
ção econômica de maneira sustentável. Numa etapa 
seguinte, entre 2009 e 2015, programas assistenciais 
deverão sair de cena para dar lugar ao que o vereador 
em Arinos José Hidelbrando Ferreira de Souza (PT) 
chama de “efetivação” da democracia. “Só quando se 
tem acesso aos serviços públicos e controle social é 
que a realidade muda. Com empreendimentos eman-
cipados as pessoas terão capital de giro e crédito. A 
comunidade não estava preparada para ser empreen-
dedora”, explica Hidelbrando, que já foi prefeito (até 
2000), eleito por uma coligação PSDB-PT.

De acordo com o diretor de renda da Fundação 
Banco do Brasil, Jorge Streit, a formação de coope-
rativas nos últimos quatro anos e a expansão do Pro-
grama Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) 
proporcionaram uma organização mínima a uma 
região habituada ao calote. A Fundação, com inves-
timentos de 3 milhões de reais, é um dos parceiros 
do projeto, do qual deve se retirar a partir de 2009, 
com o BB assumindo diretamente o relacionamento 
creditício. “Reunimos mais de 150 líderes para falar 
sobre educação para o crédito. Esse é o momento de 
construir o ‘empoderamento’ deles, e os instrumen-
tos estão sendo oferecidos”, diz.

Mais forte do que o lugar
Martinha admite que o processo é mais lento do 

que gostaria, mas tem esperança de que seus filhos 
não precisem ir embora em busca de trabalho, como 
aconteceu com Ivone Ribeiro Dourado, de 20 anos. 
Moradora de São Joaquim do Januário, ela foi para 
Brasília. Sem sorte, voltou para o sertão, está desem-
pregada e com uma filha, Ellen, de 4 anos. “Eu ima-
ginava fazer faculdade de Enfermagem ou Farmácia. 
Quem sabe?”, suspira. Ivone estava no 6º Encontro 
dos Povos do Grande Sertão Veredas, realizado na 

Chapada Gaúcha em julho. O evento reuniu comu-
nidades incentivadas pelo Projeto Urucuia Grande 
Sertão em torno de apresentações culturais, debates 
e oficinas. E expôs artesanatos e trabalhos como col-
chas, tapetes e cortinas das fiandeiras da Associação 
de Sagarana. 

Joselita Andrade Ferreira, de 56 anos, passou os 
três dias do encontro numa cadeira de ferro ao lado 
das esteiras, quadros, acessórios para mesa e outros 
artigos que produz com palha, talo de buriti e plás-
tico reciclado. “Antes eu só fazia pouco artesanato, 
mas meu trabalho foi divulgado e incentivado, le-
vado pra fora da cidade.” Membro da Associação 
de Ribeirão de Areia, onde mora, gostou tanto do 
artesanato que logo passou a ensinar. Já participou 
de feiras em Brasília e na Chapada dos Veadeiros e 
em dias bons chega a faturar 200 reais por evento. 
Como as feiras ainda são escassas, Joselita planta le-
gumes e hortaliças para vender. “O importante é que 
a vida está melhorando. Não gosto nem de lembrar 
de como sofri pra criar meus filhos.”

O fato de o Estado ter custado tanto a olhar para a 
região torna pouco notável qualquer melhora na vida 
de pessoas como as irmãs fiandeiras, seu Valdivino, 
Martinha, Joselita. Mas uma ponta de consciência de 
que a realidade pode ser mudada, pelas mãos deles 
próprios, os sertanejos, já é perceptível. Assim como 
um sentimento de orgulho de que esse sertão não quer 
mais caridade. Sonhar com esse tal de desenvolvimen-
to sustentável torna mais curta a tolerância com um 
Bolsa Família a alimentar os filhos.

Encerrada a festa, a empoeirada Chapada Gaúcha 
vai ganhando ares de normalidade, mas parece não 
querer mais voltar ao velho normal. O novo normal 
planejado é levar uma vida digna às custas do próprio 
trabalho. E, se Guimarães Rosa escreveu que “sertão 
é onde o pensamento da gente se forma mais forte do 
que o poder do lugar”, quem há de duvidar? 

quem faz
o Projeto urucuia grande sertão é coordenado 
pela Agência de Desenvolvimento Integrado 
e sustentável do Vale do rio urucuia 
(Adisvru) e apoiado pelos ministérios da 
Integração regional, do trabalho e emprego 
(secretaria nacional de economia solidária), 
do Desenvolvimento Agrário, além de 
Fundação banco do brasil, sebrae, Agência de 
Desenvolvimento Local Integrado e sustentável 
de Chapada gaúcha, embrapa, Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do são Francisco 
e do Parnaíba, Instituto estadual de Florestas e 
empresa de Pesquisa Agropecuária de minas 
gerais. A repórter Xandra stefanel viajou ao 6º 
encontro dos Povos do grande sertão Veredas a 
convite da Fundação banco do brasil.

AUTo-ESTImA
Joselita: “Antes 
eu só fazia pouco 
artesanato, mas 
meu trabalho 
foi divulgado e 
incentivado, levado 
pra fora da cidade”
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Sebastião Rodrigues mora na comunidade de Ribei-
rão de Areia, em Chapada Gaúcha (MG). Faz de tudo 
um pouco. Trabalha na roça, é pedreiro, carpinteiro. 
E garante ter nascido com sangue musical correndo 
nas veias. Neto de violeiro, sobrinho do guia da Fo-

lia de Reis e irmão de dois multiinstrumentistas, Tião já tocava 
viola e violão. Até encasquetar com a rabeca. Como não tinha, 
fez ele mesmo a sua. A primeira de muitas. Como notícia anda 
ligeiro na cidade, de 5 mil habitantes, logo apareceram enco-
mendas, e com elas a esperança de Tião de poder viver do que 
mais gosta. Mas, numa região tão pobre, quem iria sustentar o 
sonho do artista?

O talento com a madeira e com as cordas chamou a atenção 
do violeiro Roberto Corrêa, um dos autores do livro Tocadores 
– Homem, Terra, Música e Cordas (Ed. Olaria), de passagem 
pelo sertão mineiro, que abriu caminhos. Tião expôs e tocou 
em feiras de Brasília e de Alto Paraíso (na Chapada dos Veadei-
ros, em Goiás) – onde fez 250 reais em dez dias. No dia-a-dia as 
vendas minguam, sai uma rabeca a cada seis meses. Enquanto 
não realiza o sonho, o sertanejo faz violinhas para os filhos. “O 
menor, de 3 anos, já vive arranhando as cordas”, orgulha-se. E 
por enquanto, para alimentar esses futuros violeiros, entre uma 
rabeca e outra Tião vai-se mantendo firme sob o sol impiedoso 
da roça. (Xandra Stefanel) 
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C I D A D A N I A

dEIxA dISSo
A turmA Do
Para que pequenos atritos não agravem a dor de cabeça nem 
acabem em tragédia, os mediadores entram em cena sem medo 
de intervir na vida alheia. Eles ajudam muita gente a encontrar 
soluções pacíficas e ainda desafogam a Justiça
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Por Xandra Stefanel

As brigas começaram quando 
a mãe de Maria das Graças 
Souza e Lucinéia Maria de 
Jesus Oliveira morreu, em 
janeiro de 2005. Das Gra-

ças morava com o marido, Norico, na 
parte superior da casa erguida pela mãe 
em Diadema (SP). Lucinéia, que vivia no 
andar de baixo, casou-se e foi morar com 
a sogra. Mas com a morte da mãe quis pôr 
o imóvel à venda. “Ela achava que, como 
eu já tinha a minha casa, aqueles cômo-
dos onde nossa mãe morava não eram 
meus. Se ela quisesse morar, tudo bem, 
mas vender, não”, disse Das Graças, frente 
a frente com a irmã numa sala da Secreta-
ria de Defesa Social de Diadema.

Elas estavam em uma reunião de me-
diação de conflitos, programa criado pelo 
município do ABC paulista como alter-
nativa à via judicial para resolver atritos 
familiares, sociais e comunitários, com a 
missão de reduzir a violência e propagar 
a cultura da paz. Foi Norico quem procu-
rou a assistência social da prefeitura em 
busca de uma solução para a desavença. 
Sentaram-se ao redor de uma mesa ao 
lado do mediador Orlando Vitoriano de 
Oliveira, advogado e ouvidor da Guarda 
Civil Municipal. Lucinéia queria vender 
a parte de baixo do imóvel e ficar com 
o valor total. Norico e Maria das Gra-
ças queriam metade. Ninguém arredava 

pé. Após a quarta sessão de conversas, o 
acordo foi firmado: Lucinéia iria morar 
na casa herdada e, se a vendesse, um ter-
ço do valor iria para a irmã.

“Sem a mediação a gente não consegui-
ria resolver nada. Tinha medo que o caso 
fosse parar na mão de um juiz, e a gen-
te nunca sabe o que ele vai decidir. Me-
lhor assim, sempre fomos muito unidos 
e esse problema me deixava mal”, disse 
Lucinéia, já desarmada e sorrindo para a 
irmã e o cunhado.

De acordo com a advogada Lia Justi-
niano dos Santos, presidente do Centro 
de Referência de Mediação e Arbitragem 
(Cerema), a mediação de conflitos resol-
ve problemas como o de Maria das Gra-
ças e Lucinéia há cerca de 15 anos. Sur-
giu estimulada pela Lei de Arbitragem, 
de 1996, e hoje está presente em fóruns, 
organizações não-governamentais, fa-
culdades e comunidades. “É um espaço 
onde alguém ouve o problema de ver-
dade. O juiz não tem essa condição e o 
advogado sempre defende o lado que o 
contrata”, afirma. (Leia quadro à página 
39 sobre outras alternativas de solução de 
conflitos.)

Casais, vizinhos...
No Centro Acadêmico 11 de Agosto, 

da Faculdade de Direito da USP, diaria-
mente chegam casos indicados pela De-
fensoria Pública do Estado ou levados di-
retamente pelos interessados. O vigilante 

FAmíLIA UNIdA Mesa de mediação do conflito entre as irmãs Maria das Graças e lucinéia 
Maria: o cunhado, Norico (centro) foi quem procurou a assistência social em Diadema 
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Mário Sérgio a 

um acordo

PA
u

Lo
 P

eP
e

g
er

A
rD

o
 L

A
zz

A
rI



�8     reVIstA Do brAsIL    setembro    2007

Mário Sérgio Neves do Desterro recor-
reu ao serviço com a ex-mulher, Dulci-
néia, de quem se separou há dois anos. 
Desempregado, ele não paga a pensão 
dos dois filhos. Ela, diarista, amarga cri-
se financeira e amorosa. Quer receber e 
ele não tem como pagar. (Quer também 
o marido de volta, mas isso a mediação 
não resolve.) No mês passado, após três 
encontros, o diálogo já era possível. Sér-
gio vislumbrava conseguir emprego para 
poder arcar com suas responsabilidades. 
“Mas mesmo assim tem que negociar o 
valor. E eu não quero voltar com ela.” Dul-
ci não disfarçava a decepção. 

Calma, Mariângela Franco Coelho 
conduzia o encontro. Só intervinha nos 
pontos necessários para a conversa pro-
gredir, com cuidado para a mesa não vi-
rar divã. “Meu objetivo é ajudar na co-
municação entre as pessoas para que elas 
consigam se resolver. Sou apaixonada por 
esse trabalho”, explica a voluntária, ban-
cária aposentada.

Trabalhos como esse prestam um gran-
de serviço à Justiça formal, abarrotada 
de processos. De acordo com o Institu-
to de Mediação e Arbitragem do Brasil 
(Imab), cerca de 75% dos casos terminam 
em acordo. Percebendo esse caminho pa-
cificador, o secretário de Reforma do Ju-
diciário do Ministério da Justiça, Rogério 
Favreto, afirma que são estudadas manei-
ras de absorver práticas similares como 
política de Estado. “Vamos formar lide-
ranças comunitárias para fazer media-
ção”, diz. 

“Distanciamento emocional e impar-
cialidade são atributos primordiais para 
um mediador”, alerta Silvio Ribeiro, as-
sistente social da ONG paulistana Pró-
Mulher, que intervém em conflitos fami-
liares. Ribeiro admite já ter passado um 
caso a outro mediador. “Teve um caso de 
negligência e violência com mulher e fi-
lhos que me tocou de tal forma que tive 
de passar.” Segundo a ONG, cerca de 80% 
dos casos encaminhados pela Defensoria 
Pública de São Paulo, Delegacias da Mu-
lher e fóruns chegaram a acordos.

Ligado à Secretaria de Justiça do Es-
tado, o Centro de Integração da Cida-
dania (CIC) possui seis unidades que 
promovem mediação – em Guarulhos, 
Ferraz de Vasconcelos, Francisco Mora-
to, Campinas e capital. O mediador Fran-
cisco Scipai afirma que não é incomum 

casos se resolverem na primeira reunião. 
“As pessoas chegam, discutem, contam o 
problema e na hora certa interfiro com 
a pergunta: ‘E agora? O que fazemos?’ 
Elas param, pensam aonde podem che-
gar e logo percebem que a briga não vale 
a pena.” Scipai, juiz de casamento, presta 
o serviço voluntariamente, todas as ma-
nhãs de quarta-feira, no CIC do Jaçanã, 
zona norte paulistana. “Os conflitos que 
ajudo a solucionar contribuem para a rees-
truturar famílias e aproximar as pessoas 
da Justiça, com orientações sobre seus di-
reitos de cidadãos.”

As vizinhas Lídia de Oliveira Santos e 
Vilma Conceição dos Santos já passaram 
por ele. Antes, ambas procuraram a dele-
gacia para registrar seus entreveros, que 
estavam ganhando dimensões imprevisí-
veis. Encaminhadas para o CIC, na pri-
meira reunião com Scipai compromete-
ram-se a selar a paz.

Cidades de paz
A mediação não é muito difundida 

no Brasil, mas é sucesso onde é pratica-
da. Em Diadema – com 12.496 habitan-
tes por quilômetro quadrado, segunda 
maior densidade do país – um mapea-
mento da prefeitura em 2005 revelou que 
na grande maioria dos homicídios ocor-
ridos os motivos eram banais – e quem 
mata e quem morre moram perto. “A alta 
densidade demográfica deixa as pessoas 
muito próximas, quase sem privacidade. 
Isso gera conflitos. Criamos um curso de 
formação de mediadores para lideranças 
comunitárias e vamos conseguir evitar 
que muitos conflitos tenham final trági-
co”, afirma a secretária de Defesa Social, 
Regina Miki.

Para a inspetora de alunos Elza Alves 
Braga, da escola municipal de educação 
especial Olga Benário Prestes, atritos 
familiares que as crianças levam para a 
escola serviram de laboratório para ela 
ser convidada a fazer o curso e prati-
car mediação. “É difícil, você não pode 
dar opinião, tem de ouvir e tentar re-
conciliar sem levar em conta suas cren-
ças pessoais. E é um tipo de sacerdócio, 
não pode contar nada para ninguém”, 
declara.

Olinda (PE) criou o Programa Bal-
cão de Direitos – Centro de Mediação 
de Conflitos, gratuito em dois núcleos: 
Carmo/Bairro Novo e Rio Doce. Segun-

BUScAR o ENTENdImENTo
Regina Miki: “Criamos um curso de 
formação de mediadores para lideranças 
comunitárias e vamos conseguir evitar 
que muitos conflitos tenham final trágico”

Bom RESULTAdo
Cecília: “Aplico o que aprendi na mediação 
em tudo e enxergo a vida de outra 
maneira. Hoje meu escritório está bem”
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do a coordenadora do Núcleo de Media-
ção Comunitária de Conflitos de Olinda, 
Cynthia Pinto, foi formada uma equipe 
de facilitadores recrutados nas próprias 
comunidades. “Eles sabem onde existem 
os conflitos e facilitam o acesso nas fa-
velas, onde os técnicos têm dificuldade 
para entrar.”

O estudante de direito Ramon Ribeiro, 
que faz estágio em Rio Doce há oito me-
ses, conta que o contato com o público 
e os problemas que surgem ajudam na 
sua formação: “Aprendo muito aqui e fico 
feliz quando conseguimos resolver uma 

e, em seguida, quando fez pedido do di-
vórcio para legalizar a situação. “Acho que 
vamos voltar a brigar, pois ele já está há um 
ano de carteira assinada e não quer atuali-
zar o valor da pensão”, prevê.

A prática de mediação também é 
prestada em escritórios particulares 
especializados. A advogada Cecília 
Manara contratou o mediador Adolfo 
Braga, presidente do Instituto de Me-
diação e Arbitragem do Brasil, quan-
do problemas de relacionamento com 
o namorado, e sócio, começaram a se 
refletir no escritório de advocacia que 
mantinham. Estava difícil acabar com 
a sociedade e dividir a clientela e, após 
seis sessões de conversas, Cecília não 
agüentava mais brigar. “Percebi que 
ele não cederia e eu tinha capacidade 
para seguir meus negócios sozinha.” Ela 
não gostou da negociação, mas garan-
te que a mediação a ajudou a ver a luz 
no fim do túnel: “Aplico o que aprendi 
na mediação em tudo e enxergo a vida 
de outra maneira. Hoje meu escritório 
está bem”.

O advogado Orlando Vitoriano, me-
diador em Diadema, concorda. A prá-
tica o ajuda dentro da própria família: 
“Qualquer conflito com minha mulher 
ou meus filhos é mais fácil de resolver. 
A gente que trabalha com isso o dia todo 
acaba levando essa boa lição pra casa”. 

Colaborou: Karla Roque

Alternativas pacificadoras
n Mediação
Processo confidencial e voluntário 
em que a responsabilidade pela 
construção das decisões cabe às partes 
envolvidas. o mediador, imparcial, 
facilita a comunicação entre as pessoas, 
identifica os interesses comuns e 
divergentes e detecta as chances de 
solução dos impasses. Pode ser aplicado 
a qualquer contexto de convivência que 
possa produzir conflitos.

n Conciliação 
o conciliador, indicado pelas partes, tem 
a missão de aproximá-las, controlar as 
negociações e sugerir propostas depois 
de analisar suas conseqüências para os 
dois lados. também é uma pessoa que 
atua de forma voluntária. A conciliação 

pode ser processual, quando já há pleito 
judicial, pré-processual ou informal, 
quando o conflito ainda não foi à Justiça.

n Arbitragem
Processo extrajudicial e voluntário 
feito entre pessoas físicas ou jurídicas 
que elegem uma ou mais pessoas de 
confiança das partes para solucionar 
uma pendência. o árbitro, especialista 
da matéria em questão, atua de modo 
similar ao processo judicial, só que 
menos formal, mais rápido e barato. As 
partes assinam compromisso arbitral, 
que passa a ter força judicial. não cabe 
recurso.

todos os casos requerem treinamento. e, 
claro, que as partes envolvidas tenham 

interesse em solução negociada, e não 
litigiosa, aquela cuja decisão caberá à 
Justiça, após um processo em geral lento, 
desgastante, caro e nem sempre justo.

Sites de interesse
n  ministério da Justiça – A página da 

secretaria de reforma do Judiciário 
− www.mj.gov.br/reforma – contém 
cartilhas sobre arbitragem e justiça 
comunitária.

n  secretaria de Justiça de sP – relação 
dos Centros de Integração da 
Cidadania − www.justica.sp.gov.br/
modulo.asp?modulo=371&Cod=52 

n  Centro de referência em mediação  
e   Arbitragem – www.cerema.org.br 

n  Instituto de mediação e Arbitragem  
do brasil – www.imab-br.org 

desavença”, relata. O presidente da asso-
ciação local dos moradores, Edmilson 
Fernandes da Silva, diz que delegacias 
não conseguem lidar com atendimento 
social e a própria polícia encaminha ca-
sos. “A violência e os casos de homicídio 
diminuíram.”

A estudante Katiane Alves está virando 
“freguesa”. Separou-se há quase dois anos, 
após o nascimento do primeiro filho e ain-
da grávida da mais nova. Com ex-mari-
do desempregado, conseguiu chegar a um 
acordo de pensão de 80 reais. Depois vol-
tou ao Balcão quando ele parou de pagar 

FAcILITAdoRES comUNITáRIoS A estudante Katiane chegou a um acordo de pensão 
com o ex-marido assistida pelo Balcão de Direitos, iniciativa do município de Olinda (PE)
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P E R F I l

Com 43 filmes no currículo, 
José Dumont é conhecido 
por seus personagens ora 
malandros, ora sofridos e 
batalhadores. Enfim, por 
personificar nas telas o 
povo brasileiro

zé Pitt, 

Por Guilherme Bryan  
e Fernando Trevas Falcone

José Dumont é autodidata na arte de represen-
tar. Bem que ele tentou entrar na Marinha e 
chegou a trabalhar como carteiro em São Pau-
lo. Depois de ver uma peça teatral de graça 
no Centro paulistano, algo lhe dizia que iria 

ser ator: “Era uma tragédia com Ewerton de Castro e 
Cláudio Corrêa e Castro. Abria um pano e começava 
um mundo mágico. Fiquei besta”, recorda.

Por ter tipo físico e personalidade de fácil asso-
ciação com o povo brasileiro, José Dumont conse-

guiu transitar com facilidade entre as grandes pro-
duções do cinema brasileiro e as mais alternativas. 
Começou a se destacar em 1977, em Morte e Vida 
Severina, de Zelito Viana, e Lúcio Flávio – Passa-
geiro da Agonia, de Hector Babenco. A partir daí, 
logo passaria a freqüentar de roteiros de forte con-
testação a “superproduções” – ao menos para os 
padrões nacionais. 

Ainda no final dos anos 70, esteve em Tudo Bem, de 
Arnaldo Jabor; Se Segura, Malandro, de Hugo Car-
vana; Amor Bandido, de Bruno Barreto; e Gaijin – 
Os Caminhos da Liberdade, de Tizuka Yamasaki. A 
consagração viria em 1981, quando João Batista de 

o brasileiríssimo
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Andrade realizou O Homem Que Virou Suco – fenô-
meno ilustrativo do quanto os circuitos alternativos, 
como centros comunitários e salas de aula, podem 
ser uma eficiente saída à má vontade das salas exibi-
doras comerciais com o cinema nacional.

José Dumont é um dos raros casos da dramaturgia 
brasileira em que a popularidade foi conquistada an-
tes no cinema do que na TV, e brinca com seu perfil: 
“Não sou um galã. Não sou o Brad Pitt. Sou o Zé Pitt. 
Fui aproveitado no início da carreira por cineastas 
preocupados em fazer filmes voltados para o social, 
para questões da liberdade, do homem comum. Foi 
o caso de O Homem Que Virou Suco, no qual minha 

O Homem Que 
Virou Suco

PERTINENTE
Dumont: “Nosso 
cinema é muito 
engraçado. 
Amadurecemos 
de alguma forma, 
há um ponto de 
equilíbrio entre o 
autoral e o popular. 
Só que a gente  
não vê passar  
os filmes”

Abril 
Despedaçado

2 Filhos 
de Francisco
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cara caiu como luva. João Batista de Andrade não 
me escolheu à toa”, avalia.

Lembra com orgulho participações como em A 
Hora da Estrela (1985), de Suzana Amaral, baseado 
no romance de Clarice Lispector, em que atuou ao 
lado de Marcélia Cartaxo, premiada com o Urso de 
Prata no Festival de Berlim. Ou Narradores de Javé 
(2003), de Eliane Caffé, que, apesar de não ter sido 
muito visto nos cinemas, atraiu o interesse de pro-
fessores e foi bastante exibido em escolas.

Outro trabalho muito bonito é Abril Despedaça-
do (2001), de Walter Salles, com quem já trabalhara 
em O Primeiro Dia (1998). “Poucos viram o filme 
com a grandeza que ele tem. É uma história albane-
sa transplantada para o Nordeste. Fala de 2 mil anos 
de existência, de brutalidade, de esmagamento do 
homem”, descreve.

Das grandes produções, entre um filme dos Trapa-
lhões aqui e do padre Marcelo Rossi ali, a que destaca 
é 2 Filhos de Francisco (2005), de Breno Silveira. “É 
uma história fantástica. Um personagem como seu 
Francisco é raro. Meu personagem representa o vira-
dor, tão coitado quanto os outros. A cena da rodoviá-
ria, por exemplo, foi muito bem escrita pela Caroli-
na Kotscho. Não dá para fazer aquilo de improviso. 
O Breno é uma espécie de agricultor de emoções e 
me chamou para fazer o filme porque sabe que te-
nho humor. Se não tivesse humor, o cara virava um 
carrasco. O Brasil tem dois tipos de homem comum. 
Seu Francisco é um deles, inteligente, duro, que não 
teve condição de aprender, mas é dono de uma mo-
ral exuberante. E tem o cara muito estudado, mas 
sem moral”, avalia.

José Dumont também pode se vangloriar de ter 
trabalhado com os mais importantes cineastas, de 
Nelson Pereira dos Santos a Hector Babenco, que o 
dirigiu em Lúcio Flávio e em Brincando nos Campos 
do Senhor (1991), junto com Stênio Garcia e Nelson 
Xavier e estrelas internacionais como Darryl Han-
nah, Tom Berenger, John Lithgow, Aidan Quinn e 
Kathy Bates. “O Tom Berenger bebia umas cervejas 
com a gente e contava piada. E a Kathy Bates me pro-
curava para trocar umas idéias. O elenco brasileiro 
ficava numa casa durante as filmagens; os america-
nos, cada um em seu trailer; e os índios, num cata-
marã”, lembra. 

O paraibano nascido há 57 anos na pequena Be-
lém de Caiçara foi recentemente homenageado num 
evento promovido pelo sindicato dos bancários de 
seu estado natal, o Bancarte. E, depois de 40 longas e 
três curtas-metragens, diz que nunca ganhou dinhei-
ro com o cinema. “Na realidade, o cinema brasileiro só 
deu algum dinheiro para poucas pessoas. Tanto é que 
hoje estou fazendo novela na TV Record. Nosso ci-
nema é muito engraçado. Amadurecemos de alguma 
forma, há um ponto de equilíbrio entre o autoral e o 
popular. Só que a gente não vê passar os filmes.” 
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Por Flávio Aguiar

Alguns dos mais importantes vestibulares 
deste ano, como usP e unicamp, repetem 
os livros sugeridos para as provas do ano 
passado. A leitura dessas obras históricas, 
porém, é muito mais do que oportunidade 
de bom desempenho. é uma forma de 
proporcionar a si próprio uma dupla 
viagem, no tempo e na nossa literatura. 
o melhor de tudo será se os viajantes, os 
leitores, compreenderem que a viagem 
vai além do vestibular. na verdade, é um 
convite para “o depois”, para com mais 
calma, sem as aperturas da competição 
por um lugar na universidade, mais 
maduros talvez, se deliciarem com essas 
obras que lançam luzes sobre a história 
do brasil, de Portugal e do mundo.

Viagem além do vestibular

Memórias de um 
Sargento de Milícias
Manuel Antonio de Almeida 
Esta obra do jornalista carioca foi publicada 
em folhetins (em sucessivos dias, em jornal) 
de 1854 a 1855. Descreve a época em que dom 
João VI estava no Brasil e as estripulias de Leo-
nardo e Luisinha para sobreviver numa socie-
dade desorganizada, dividida entre arrogan-
tes senhores de terras e escravos submissos. 

No meio cresce uma incipiente classe média empobrecida, da qual 
nossos jovens apaixonados fazem parte. É um Brasil ainda lusitano, 
como o jovem Leonardo, filho bastardo de imigrantes portugueses. 
O livro define, de acordo com um ensaio do professor Antonio Can-
dido, a “dialética da malandragem”; figura que se tornaria um dos 
emblemas da identidade nacional. É o personagem que está sempre 
a um passo da ilegalidade, ora a trespassa, ora volta para ela, e assim 
ajuda a entender esse Brasil onde, muitas vezes até hoje, os favores 
pessoais contam mais do que as leis, os direitos e os deveres.

l I T E R AT U R A

Auto da Barca 
do Inferno
Gil Vicente 
Em 1517, o colonialismo recém-
desembarcava no futuro Brasil e 
essa trama algo cômica expunha 
dos pequenos aos grandes vícios 
sociais que portugueses para cá 
traziam. Os autos – peças da Ida-
de Média – tinham caráter religio-
so e estrutura muito diferente da 
do teatro atual. Não havia atos nem 
cenas; tinham por tempo o tempo 
divino e por espaço o universo à 

vista de Deus. O texto de Gil Vicente se passa no embarcadou-
ro – de onde naus partem para o céu, o purgatório ou, sempre 
as mais carregadas, o inferno. Os personagens do cotidiano lis-
boeta, como o fidalgo, o sapateiro, a alcoviteira, o padre corrup-
to, o agiota, devem fazer face ao Anjo, da barca para o céu, e ao 
Diabo, da barca para o inferno. Sem exceção, acabam na barca 
do inferno. De uma simpatia algo rascante, o Diabo não perdoa 
os personagens por seus pecados como prepotência, ambição, 
luxúria, revelando-se um grande advogado de acusação.
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Viagem além do vestibular

Dom Casmurro
Machado de Assis
O romance de 1899 fala do mun-
do tortuoso, torturado e torturan-
te do ciúme. Narrado em primei-
ra pessoa, expõe as dúvidas cruéis 
de Bento Santiago, o Bentinho, so-
bre a fidelidade da mulher, a bela 
e enigmática Maria Capitolina, a 
Capitu, que povoou seus sonhos 
de juventude e seus pesadelos de 
homem maduro. Bentinho “vê” o 
adultério de Capitu com seu ami-
go Escobar, que morre afogado no 

mar revolto do Rio de Janeiro, onde quer que olhe: nos olhos de 
Capitu ao contemplar o amigo morto, na semelhança do filho 
com o retrato de Escobar. Capitu, uma das personagens mais 
fortes e interessantes da literatura de todos os tempos, é descrita 
como tendo “olhos de ressaca” e “cigana oblíqua e dissimulada”, 
expressão que Machado emprestara de outra similar em Car-
men, conto de Prosper Merimée. O romance deixa na dúvida a 
existência ou não do adultério. Uma coisa é certa: é impossível 
não se apaixonar por Capitu.

A Cidade e as Serras
Eça de Queirós
A seqüência cronológica propõe a 
volta ao universo da literatura por-
tuguesa. O romance de Eça foi pu-
blicado em 1901, um ano após sua 
morte. Com as questões ambien-
tais hoje em alta, ganhou novo re-
levo, pois sua fama era de não ser 
dos melhores desse áspero crítico 
dos atrasos e das condições sociais 
ruins do seu país. O foco de A Ci-
dade e as Serras é a relação entre os 
amigos Zé Fernandes, de Guiães, o 

narrador, e Jacinto, de Tormes. Jacinto e Fernandes, filhos de 
famílias abastadas, encontraram-se em Paris, onde o primei-
ro nasceu. Mesmo adepto da civilização e do progresso, Jacin-
to entedia-se e decide visitar a terra de seus antepassados, nas 
serras remotas de Portugal. Descobre uma “nova velha vida”, 
junto às faldas das montanhas e... às fraldas dos filhos que tem 
com Joaninha, prima de Fernandes. O romance equilibra a ur-
banidade sedutora e a natureza amorosa, a natureza da alma 
de Portugal.

Iracema
José de Alencar
O autor cearense foi o grande mapeador lite-
rário do Brasil. Descreveu o sertão (O Sertane-
jo, 1875), o pampa (O Gaúcho, 1870), o inte-
rior paulista (Til, 1872); a então modernidade 
(Senhora, 1875, Sonhos d´Ouro, 1872, Lucíola, 
1862); a formação da nação (O Guarani, 1857, 
e Iracema, 1865). O romance narra em pro-
sa exaltada a lenda da virgem dos Tabajaras, 

detentora do segredo da jurema, erva algo alucinatória que revela 
o mundo dos sonhos a quem dela sorve. Iracema deveria perma-
necer “a virgem dos lábios de mel”, mas apaixona-se por Martim, 
conquistador português com quem tem o filho, Moacir, “primeiro 
cearense”, cujo nome o autor traduz por “o filho da dor”. Iracema é 
um anagrama de América. Diz-se que foi de invenção de Alencar, 
embora alguns defendam que o nome já constava de crônicas anti-
gas. O certo é que o romance o popularizou, a ponto de uma atriz 
do século passado ter adotado “Iracema de Alencar”!
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Poemas Completos
Alberto Caeiro
Fernando Pessoa comparece nes-
ta viagem com um de seus heterô-
nimos. Pessoa (1888-1935), con-
siderado um dos maiores poetas 
de todos os tempos e da língua 
portuguesa, criou alguns heterô-
nimos – nomes e personalidades 
alternativos, imaginários, com os 
quais produzia poemas e notas vá-
rias de acordo com as caracterís-
ticas que atribuía a cada um. Os 
mais famosos foram Álvaro de 

Campos, crítico e ácido, Ricardo Reis, refinado autor de odes 
líricas, e este Alberto Caeiro, em cuja poesia reverbera o desejo 
por uma entrega completa à percepção primitiva da natureza, 
num momento e numa civilização em que isso já é impossível. 
Quase toda a poesia de Fernando Pessoa teve publicação pós-
tuma – Poemas Completos saiu em 1946 –, mas sua leitura não 
apenas comove ainda milhares e milhares de leitores como o 
tornou um dos poetas mais presentes, como ressonância, em 
todas as literaturas do mundo.

Sagarana
João Guimarães Rosa
Seus contos transfiguram a lin-
guagem dos sertões mineiros 
numa prosa original, cheia de pa-
lavras velhas, neologismos, cria-
ções ou recriações do autor que 
imortalizou os sertões de sua terra 
(como também em Grande Sertão: 
Veredas, de 1956). Um dos meus 
contos favoritos de Sagarana é “A 
Hora e a Vez de Augusto Matraga”, 
em que um potentado do sertão 
cai em desgraça, é despossuído de 

tudo e decide refazer a vida numa aura de justiça e bem-aventu-
rança. Termina encontrando seu destino e salvação ao enfrentar, 
para impedir injustiças, o bando do temível jagunço seu João-
zinho Bem-Bem. Entre o tiroteio e a esfaqueação cerrados, seu 
Joãozinho e Matraga se reconhecem como amigos, depois de 
retalhar um ao outro, e encomendam um a alma do outro para 
a outra vida. O conto revela o traço místico do autor, sob a fina 
observação da paisagem social, cultural, geográfica e lingüísti-
ca do sertão mineiro.

Vidas Secas
Graciliano Ramos
O tempo nos traz de volta ao Bra-
sil: Graciliano Ramos e João Gui-
marães Rosa nos falam dos sertões 
do “Norte”, como se dizia quando 
os dois livros foram publicados: 
Vidas Secas, em 1938, e Sagarana, 
em 1945. Vidas Secas parece um 
livro de contos interligados pela 
presença de uma família de mi-
grantes em fuga da seca e do fla-
gelo social, que são o latifúndio e o 
mandonismo. Fabiano, Sinhá Vi-

tória, seus dois filhos e a cadela Baleia (uma das personagens 
mais simpáticas da literatura) tornam-se símbolos de pessoas 
frágeis, abandonadas pelos poderes públicos, em sua busca por 
um “lugar ao sol” numa terra de injustiças flagrantes, o nosso 
Brasil. De fazenda em fazenda, de vila em vila, de seca em seca, 
terminam se dirigindo para a “cidade grande”, onde se torna-
rão força de trabalho da indústria que então dava os primeiros 
passos no país, sobretudo ao Sul, na tão grandiosa quanto ás-
pera São Paulo.

A Rosa do Povo
Carlos Drummond
de Andrade
Livro escrito durante a Segunda 
Guerra Mundial e publicado em 
1945, contém alguns dos poemas 
mais candentes de Drummond 
e firma a presença do poeta que 
combina o sopro épico, a denúncia 
social, o rigor da forma, a expres-
são contida, o lirismo. Fazem par-
te desta coletânea poemas famosos 
como “Nosso tempo”, “Canto ao 
Homem do Povo Charlie Chaplin” 

e “A Flor e a Náusea”, que abriga os versos: “Uma flor nasceu na 
rua!/ Passem longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego/ Uma 
flor ainda desbotada/ ilude a polícia/ rompe o asfalto./ Façam 
completo silêncio, paralisem os negócios/ garanto que uma flor 
nasceu/(...)Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da 
tarde/ e lentamente passo a mão nessa forma insegura./ Do lado 
das montanhas nuvens maciças avolumam-se./ Pequenos pon-
tos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico./ É feia. Mas 
é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio”.

Fernando Pessoa criou alguns heterônimos – nomes e personalidades alternativos, imaginários, 
com os quais produzia poemas e notas de acordo com as características que atribuía a cada um 

Vidas Secas, de Graciliano Ramos, parece um livro de contos interligados pela presença de uma 
família de migrantes em fuga da seca e do flagelo social, que são o latifúndio e o mandonismo

A Rosa do Povo contém alguns dos poemas mais candentes de Drummond e firma a presença do 
poeta que combina o sopro épico, a denúncia social, o rigor da forma, a expressão contida, o lirismo
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Sabemos todos que, em 
palavras como “deso-
nesto”, “desorientar”, 
“desgraça” ou “desor-
ganizar”, o elemento 

latino “des-” indica idéia de ne-
gação, oposição ou privação. De 
fato, desonesto é antônimo de 
honesto, desordem significa falta 
de ordem, e assim por diante. Em 
muitas de nossas palavras, o pre-
fixo “des-” realmente indica idéia 
de negação. Mas qual será o valor 
do “des-” em “desinfeliz”? E em 
“desinquietar”? Podemos aplicar 
o raciocínio matemático e dedu-
zir que desinfeliz é o contrário de 
infeliz, que, por sua vez, é o con-
trário de feliz, isto é, podemos de-
duzir que desinfeliz é sinônimo 
de feliz? Não, não é não!

Um homem desinfeliz nada mais é do que um homem infe-
liz, muito infeliz. No adjetivo desinfeliz (usado sobretudo na 
linguagem informal) e no verbo desinquietar, o “des-” não tem 
valor negativo; tem valor reforçativo. Esse “des-” intensifica, 
aumenta, reforça. Desinquietar não é antônimo de inquietar; é 
sinônimo mesmo, ou seja, significa “perturbar a paz”, “tirar do 
sossego” etc. Desaliviar é o mesmo que aliviar.

Em um dos seus vestibulares, a Fuvest pediu aos candidatos 
que apontassem o valor do prefixo “des-” no vocábulo “des-
vario”. A questão se baseou na letra da canção Eu te Amo, de 
Tom Jobim e Chico Buarque (“Se, ao te conhecer, dei pra so-
nhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus 
navios...”). Desvario é o ato de desvariar, verbo que vem do es-
panhol e resulta do acréscimo de “des-” (intensivo) a “variar”. 
Como “variar” pode significar “enlouquecer”, “perder a razão”, 
o verbo desvariar acaba sendo o mesmo que “perder a razão”, 
“cometer desatinos”. Em “desvario”, portanto, o “des-” expressa 
intensificação, e não negação.

O mais interessante está por vir. Você certamente conhece 
as palavras “desvairado” e “desvairar”. De onde vêm? Desvai-
rar é o mesmo que desvariar. Se você prestar atenção, verá que 

ambas se escrevem com as mes-
mas letras. Ocorre aí a metátese, 
que é a transposição de fonemas 
de um mesmo vocábulo, ou seja, 
a troca de lugares dos fonemas 
de uma palavra. Um belo e co-
nhecido exemplo é o do advér-
bio “sempre”, que vem do latim 
“semper”.

Outro elemento que não deve 
ser analisado de forma genérica 
é o prefixo “a-”, que, diferente-
mente do que muita gente pen-
sa, nem sempre tem valor nega-
tivo. Será que em acalmar o “a-” 
indica negação? Acalmar seria 
equivalente a “perder a calma”? 
É claro que não. Acalmar resul-
ta de “a-” + “calma” + “-ar”. Esse 
“a-” vem do latim e indica idéia 
de aproximação, mudança de es-

tado, transformação. Acalmar significa “tornar calmo o que não 
era”. É bom lembrar que o processo pelo qual se forma o verbo 
acalmar tem o nome de parassíntese (acréscimo simultâneo de 
prefixo e sufixo), de que são exemplos “esfriar” (“es-” + “frio” + 
“-ar”), “anoitecer” (“a-” + “noite” + “-ecer”), “enriquecer” (“en-” 
+ “rico” + “-ecer”) etc.

O “a-” que indica negação (equivalente a “an-”) vem do gre-
go e se vê em palavras como analfabeto, analgésico, amoral, 
amorfo, afônico, anarquia etc. Afônico, por exemplo, signifi-
ca “sem voz”. Essa palavra é da numerosa família do elemento 
grego “fone” (“som”, “voz”), de que faz parte telefone – “tele” 
(“ao longe”) + “fone”.

Para encerrar, uma palavra enjoada: “afear”, que não se deve 
confundir com “afiar”. Afear resulta, por parassíntese, de “a-” 
+ “feio” + “-ar”. Afear é “tornar feio”. “Afiar” também resulta de 
parassíntese, mas de “a-” + “fio” + “-ar”. Significa “dar fio a (uma 
faca, um machado etc.)”, “tornar cortante”. A semelhança foné-
tica e gráfica entre “afear” e “afiar” talvez seja o que leva o povo 
a preferir “enfear” para a idéia de afear. As duas (enfear e afear) 
são equivalentes. Mas tome cuidado: nada de “enfeiar”. Em por-
tuguês não existem verbos terminados em “-eiar”. 

Por Pasquale Cipro NetoPasquale

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

que significa ‘desinfeliz’?

Se desonesto é o contrário de 
honesto, podemos afirmar que desinfeliz é 
o contrário de infeliz e, portanto, sinônimo 
de feliz? Claro que não!
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V I A G E M

Por Miriam Sanger

A qualidade de vida de Porto 
Alegre está em todos os as-
pectos da cidade: nos ôni-
bus com assentos confor-
táveis, na elegância e no 

sorriso constantes da população, no ver-
de por todos os lados, na comida excep-
cional. Não é à toa que a capital gaúcha 
coleciona reconhecimentos. Da Organi-
zação das Nações Unidas recebeu três ve-
zes o título de metrópole brasileira com 
melhor qualidade de vida. Tem o melhor 
Índice de Desenvolvimento Humano en-
tre as cidades do Brasil com mais de 1 mi-
lhão de pessoas. Nove em cada dez mora-
dores são alfabetizados; o abastecimento 

de água atende 99% dos lares e o de ener-
gia elétrica, 98%. Há uma árvore, ou 17 
metros quadrados de área verde, por ha-
bitante. É a capital pioneira, desde 1990, 
na prática do orçamento participativo.

O clima subtropical úmido, com chu-
vas de assustar paulista, proporciona tem-
peraturas extremas, de perto de zero grau 
no inverno a quase 40 graus no verão. Aos 
domingos, uma multidão saída de todos 
os lados da cidade visita o Brique da Re-
denção, feira a céu aberto com centenas 
de barracas de antiquários, artesanato e 
comidinhas na mais conhecida área ver-
de da cidade, o Parque Farroupilha. Este, 
aliás, fica no bairro do Bonfim, reduto de 
imigrantes judeus vizinho à Cidade Bai-
xa, uma das áreas boêmias da capital. 

A capital gaúcha oferece 
cultura, lazer, muito verde e, 
quem ainda não é de lá, fica 
com uma vontade imensa de 
não voltar para casa

Bah, que cidade!
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Bah, que cidade!
Porto Alegre tem estatura de cidade 

grande, ar provinciano, hábitos profun-
damente arraigados e linguajar muito 
peculiar. De vez em quando, alguns lo-
cais enfrentam “trânsito trancado”, mas 
com motoristas educados. Todas as ma-
nhãs, pais e mães vão ao mercado com-
prar “cacetinhos”, ou pães franceses, para 
a prole. Na hora de usar a “patente”, não 
se esquecem de fechar a tampa − porto-
alegrense gosta de banheiro arrumado. 
Em caso de emergência, chamam a “bri-
gada militar”.

Para conhecer melhor a cidade, que 
se espalha a partir dos 72 quilômetros 
de orla do Lago Guaíba, ali chamado de 
rio, uma boa saída é tomar a Linha Tu-
rismo, ônibus da prefeitura que percor-
re em 28 quilômetros vários pontos de 
interesse. É barato, pontual e ajuda a en-
tender que o Centro não fica no centro, 
mas num canto ao sul da cidade, perto 
da imensa bacia que vai desembocar na 
Lagoa dos Patos.

Quem tomar ônibus das linhas conven-
cionais verá em seus vidros grandes ade-

sivos com os textos escolhidos no con-
curso anual Poemas nos Ônibus. Trinta 
poemas selecionados são expostos o ano 
todo nos ônibus e publicados num livro 
editado pela Secretaria de Cultura, com 
noite de autógrafos e tudo. O projeto já 
está em sua 16ª edição.

A capital é a metrópole onde mais se 
vendem livros no Brasil e realiza anual-
mente a maior feira literária a céu aber-
to da América Latina. A 53ª edição vai 
de 26 de outubro a 11 de novembro. O 
Hotel Majestic, uma soberba construção 
com influência arquitetônica alemã, abri-
ga um centro que leva o nome do poeta 
Mario Quintana e expõe objetos ligados 
a sua memória. O Centro Cultural Usina 
do Gasômetro é um dos mais conhecidos 
e freqüentados. Gigantesco, oferece cafe-
terias, salas de cinema, teatro, shows − e 
a mais bela vista da cidade. 

Famosa pelos churrascos, oportunida-
de de famílias e amigos passarem horas 
em torno do fogo conversando e petis-
cando – sem fatiar nem montar sanduí-
ches, por favor –, a gastronomia de Porto 

Alegre comporta todo tipo de cozinha, da 
tailandesa à mexicana, da francesa à ale-
mã. Da imigração alemã restou uma for-
te herança na culinária, hoje consumida 
até nos supermercados, na forma de pães 
fantásticos e marcas de macarrão impro-
nunciáveis. O que não pega bem por lá é 
rede de fast-food. Diga o nome de uma de-
las a um porto-alegrense e verá uma care-
ta. O local perfeito para sentir o cheiro – e 
o sabor – das gostosuras locais é o Merca-
do Público, com 117 bancas, bares e res-
taurantes. A construção, do século 19, é 
preservada e a vida corre pacificamente 
por lá os sete dias da semana. Todos com 
clima e cara de fim de semana. 

Saiba mais: www.portoalegre.rs.gov.br

Centro Cultural 
Usina do Gasômetro

Mercado 
Municipal

Vista de 
Porto Alegre 
pelo Guaíba

Na cidade há pelo 
menos uma árvore 

para cada habitante

Feira 
do livro

Brique
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Por Xandra Stefanel (xandra@revistadobrasil.net)Curta essa dica

rock engraçado
Rock + bossa nova + mangue 
beat + samba + baião + salsa = 
SOMBA. A banda belo-
horizontina de Guilherme 
Castro, Vladmir Cerqueira, 
Leo Dias e Avelar Jr. celebra 
no terceiro CD, Cuma?, a obra de artistas brasileiros 
que serviram de inspiração para os músicos. O 
humor às vezes ácido mostra características comuns 
da sociedade: o moralismo conservador em Deus 
Me Perdoe, as condições de trabalho nada ortodoxas 
em Senhora Escrava e a alienação dos viciados 
em computador e internet na engraçadíssima e 
suingada Homem Virtuanderthal. Depois de Abbey 
Roça (2000, disponível para download no site) e 
Clube da Esquina dos Aflitos (2003), a banda viaja 
o Brasil com um aparato tecnológico que não tinha 
nos outros álbuns. www.somba.com.br.

guimarães rosa no rio
A instalação Grande Sertão: Veredas, criada 
por Bia Lessa, está no Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, depois de 550 mil visitas em 
São Paulo. A exposição é toda constituída por 
palavras. Espalhadas, as mensagens não se revelam 
facilmente para o visitante, que precisa procurar 
de diversas formas trechos do livro de Guimarães 
Rosa. De terça a sexta, das 12h às 18h. Sábados, 
domingos e feriados, das 12h às 19h. R$ 5 e R$ 2 
(estudantes, maiores de 60 anos e crianças até 12). 
Ingresso-família aos domingos, R$ 5. Av. Infante 
Dom Henrique, 85, Aterro, Centro (21) 2240- 4944. 
Até 28 de outubro.

um olhar sobre a Índia
Imagens em preto e branco trazidas pelo fotógrafo Marcelo 
Buainain resultaram na exposição Índia – Quantos Olhos Tem 
Uma Alma, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e na 
publicação de livro homônimo. O contexto social indiano, seus 
ritos e crenças são mostrados em seis séries: Kumbha Mela, 
Crematório, Sikhs, Trabalho, Retrato e Criança. Um delicado 
olhar sobre uma cultura tão diferente. De terça a domingo, 
das 10h às 18h. R$ 4,00 e R$ 2,00 (estudantes); crianças até 12 
anos, maiores de 60 e grupos agendados de escolas públicas não 
pagam. (41) 3350-4400. Até 14 de outubro.

Continua lindo
O CD Cantos do Rio de 
Janeiro (Biscoito Fino) reúne 
canções que têm a Cidade 
Maravilhosa como tema. 
Aliás, Cidade Maravilhosa é 
uma música feita pelo grupo 
Casuarina especialmente para o álbum. Sábado em 
Copacabana, de Dorival Caymmi e Carlos Guinle, 
aparece na interpretação de Maria Bethânia. Chico 
Buarque está presente com Subúrbios, Morro Dois 
Irmãos (com Olivia Hime) e Pivete (com Caetano 
Veloso). Tem ainda Leila Pinheiro, Mart’nália, 
Martinho da Vila, Monarco, Gal Costa, Hermínio 
Bello de Carvalho, Guinga e, claro, o regente do Rio 
de Janeiro Tom Jobim, com Samba do Avião. R$ 29.
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Vai uma rifa aí?

História e poesia
História do Brasil na Poesia de José Paulo Paes  
(Editora Global, 46 páginas) traz em versos, em  
linguagem econômica e direta, retratos do país. São  
23 poemas que abordam o Descobrimento, a história do 
Quilombo dos Palmares e até uma satírica variação da letra 
do Hino Nacional. Palavras e versos de difícil compreensão 
são acompanhados de pequenas notas explicativas. As 
ilustrações de Dave Santana e Maurício Paraguassu são 
atração à parte, coloridas e instigantes. R$ 29.

Leonardo da Vinci disse que o olho é a janela da alma. Mas o que 
é de fato a visão? É o que João Jardim e Walter Carvalho discutem 
no documentário Janela da Alma (Europa Filmes, 2001). Medicina, 
filosofia, literatura e biologia são as bases usadas para as 19 entrevistas com pessoas 
que possuem diferentes deficiências visuais. O músico Hermeto Pascoal, o escritor José 
Saramago, o poeta Manoel de Barros, o cineasta alemão Wim Wenders, o neurologista 
Oliver Sacks e o filósofo esloveno Eugen Bavcar, que tira fotos impressionantes – 
mesmo sendo cego –, entre outros, dão depoimentos sobre sua forma de enxergar, mais 
exuberante que a de muitos que dispõem plenamente desse sentido. 

Ver pra crer?

A distribuidora Warner 
lançou DVD duplo de 
Cidadão Kane, de Orson 
Welles, com a história 
de Charles Foster Kane 
(interpretado pelo próprio 
Welles), inspirada na vida 
do magnata do jornalismo 
americano William Randolph 
Hearst. Além do filme 
(imperdível), o lançamento 
em comemoração aos 60 anos 
da estréia traz o documentário 
A Batalha por Cidadão Kane, 
produzido em 1996 pela rede 
pública de TV americana PBS, 
que mostra os bastidores da 
luta entre o diretor do filme 
e o magnata real. E ainda 
entrevistas e comentários de 
Orson Welles, de atores do 
filme, fotos e storyboards.

tudo pelo poder

Clique biblioteca
O portal Domínio Público tem 
vasta biblioteca virtual com obras 
literárias, artísticas e científicas. 
Permite coleta, preservação e 
compartilhamento de textos, sons 
e imagens de domínio público ou 
divulgação autorizada. São mais de 
52 mil obras, entre elas de Leonardo 
da Vinci, Botticelli, Van Gogh, 
hinos nacionais, músicas clássicas 
e populares, livros de Shakespeare, 
Fernando Pessoa, Machado de 
Assis, Karl Marx e muitos outros 
escritores, músicos, pesquisadores. 
www.dominiopublico.gov.br.

José 
Saramago
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Por Mouzar BeneditoCrônica
triste 11 de 
setembro

Desde 2002, o 11 de setembro virou data das víti-
mas do terrorismo, dos inocentes estadunidenses 
que morreram sem saber por quê, um ano antes. 
Compartilho a tristeza dos familiares e dos ami-
gos das vítimas. Mas lembro com tristeza do 11 

de setembro desde muito antes.
Só que os fatos que me levam a isso – ao contrário do aconteci-

do em 2001 – tinham como vítimas não moradores dos Estados 
Unidos, e sim do Chile. E os terroristas, dessa vez, planejaram 
tudo em gabinetes governamentais de Washington.

Sim, o 11 de setembro de 1973 em Santiago do Chile – o gol-
pe militar liderado pelo general Augusto Pinochet contra o go-
verno democraticamente eleito do socialista Salvador Allende 
– teve como co-responsável o país que hoje se põe na condição 
de vítima do “terrorismo” e gasta bilhões de dólares com uma 
operação militar em defesa da “democracia”.

Antes de dar o tiro de misericórdia em Allende, os Estados 
Unidos, por intermédio da CIA, comandaram uma política de 
desestabilização de seu governo e da economia chilena. Chega-
ram a pagar caminhoneiros para não transportarem mercado-
rias, e muito mais do que eles ganhariam trabalhando. Por isso 
faltava até comida nas cidades. Depois partiram para o golpe 
final, comandado por Pinochet. Milhares morreram. Milhares 
desapareceram.

Numa área próxima a um bairro universitário, o Rio Ma-
pocho, que corta a capital chilena, correu vermelho nesse dia. 
Muito sangue. O Estádio Nacional – no qual o Brasil conquis-
tou sua segunda Copa do Mundo ao vencer a Checoslováquia 
por 3 a 1, há 45 anos – foi transformado em campo de concen-
tração, prisão, centro de torturas.

O compositor Victor Jara, um dos mais populares do país, mor-
reu ali. Seu corpo foi encontrado dias depois por sua mulher, cris-
pado de balas e com as mãos decepadas para não mais tocar suas 
canções de amor e liberdade. Te recuerdo, Amanda...

o dia em que o estádio onde o brasil 
foi bicampeão do mundo virou campo 
de concentração

Mouzar Benedito, mineiro de Nova Resende, é jornalista e geógrafo. 
Publicou vários livros, entre eles o Anuário do Saci (Editora Publisher Brasil, 2006), ilustrado por Ohi

Então, o papel de vítima dos Estados Unidos não me como-
ve. E me comove menos ainda quando recordo outros atos que 
cometeram. Lembro-me, por exemplo, da história de um japo-
nês que se tornou meu amigo.

Yoneda morou em Hiroxima, no Japão, até os 18 ou 19 anos, 
ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Terminou o curso 
médio e foi a Tóquio, para tentar entrar numa faculdade. Saiu 
de Hiroxima em 5 de agosto de 1945. No dia seguinte, em Tó-
quio, soube que algo grave tinha ocorrido em sua cidade. Pro-
curou descobrir o que estava acontecendo, tentou telefonar, 
não conseguia.

Resolveu voltar. A região estava toda cercada pelo exército, 
ninguém podia entrar. Ficou desesperado. Uma bomba atômi-
ca lançada pelos Estados Unidos destruíra toda a sua cidade. 
Não tinha mais amigos, não tinha mais família. Nada!

Em 1980 ele me mandou um depoimento, contando como 
foi, sua angústia, seu desespero. Publiquei no dia 6 de agosto 
daquele ano, na Gazeta de Pinheiros, o “Diário de Yoneda”. A 
última página inteira, falando da sua história, naquele aniver-
sário da destruição de Hiroxima pelos estadunidenses.

Em 2001 eu o conheci pessoalmente. Yoneda veio ao Brasil, 
com setenta e tantos anos de idade, muito disposto e elétrico. 
Andava o dia inteiro. Numa noite, ficamos conversando com 
ele, o Kyoshi (seu filho) e a Mary Lou (sua nora), na casa da 
Lea e do Mário, nossos amigos comuns. Entre umas e outras, 
nos divertimos muito.

Claro, não falamos do 11 de setembro nem do 6 de agosto. 


