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O modo de pensar televisão ganhou novas leituras depois da decisão do pre-
sidente venezuelano, Hugo Chávez, de não renovar a concessão da Radio 
Caracas Televisión, a RCTV, a segunda maior emissora do país. Qual foi a 
verdadeira motivação para o fechamento? Para a mídia, foi mero “atentado 
contra a democracia e a liberdade de imprensa”. Mas pela internet houve um 

tropel de apoio à decisão chavista, que seria uma resposta à tentativa de golpe contra seu 
governo urdida na casa do dono da emissora.

O documentário Digan la Verdad, produzido pelo governo venezuelano, alinha entre-
vistas, depoimentos e argumentos jurídicos a favor da não renovação. No filme, chamam a 
atenção trechos da programação da RCTV, dos programas de auditório, de danças de ba-
nheiras, de novelas e de noticiários. Deslocados do tubo, revelam baixarias que vão de en-
contro à dignidade humana.

Paixões à parte, o debate no Brasil produziu lições. Brasileiros passaram a constatar que 
as televisões não podem – ou não deveriam poder – tudo. Descobriram que tevês são con-
cessões públicas que podem ou não ser renovadas. Alguns movimentos chegaram a pedir a 
não renovação da concessão da Rede Globo, com validade expirada no dia 5 de outubro.

Sobrou também para as rádios, igualmente concessões do espaço público. Descobriu-se 
que milhares de emissoras famosas e de boa audiência operam com outorgas vencidas há 
anos mediante inúmeros artifícios para transmitir a partir de locais e potências tão irregu-
lares quanto as rádios comunitárias, as únicas perseguidas, lacradas e com prisão de opera-
dores. Sobrou ainda para os jornais e revistas com excessiva partidarização, nunca assumida, 
enrustida, travestida de imparcialidade em que as versões sobrepõem-se aos fatos.

Se o Brasil mudou, é possível esperar que a mídia brasileira mude também. Seja por en-
tender que seu papel democrático e republicano tem como matéria-prima primeiro a in-
formação, depois a opinião. Seja pela pressão social, que passe a condicionar renovações de 
concessões à avaliação da qualidade do conteúdo. Ou pela ocupação dos espaços da comu-
nicação por novos veículos, com olhar para uma nação em que a cidadania e a dignidade 
humana prevaleçam sobre as ideologias e os mercados. Nossa parte está sendo feita. 
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Cartas
Pode parar
Somos alunos da 
8ª série do ensino 
fundamental. A 
revista tem estilo 
ousado, estimu-
la a sociedade e o 
governo a respei-
tar nossos direi-
tos. A reportagem 
“Pode parar” (edi-

ção 16) é muito interessante, pois o trânsito 
nas grandes cidades é um dos problemas 
mais sérios que enfrentamos. Sugerimos 
também assuntos que contemplem nossa 
faixa etária, como música, dança, esporte, 
drogas, exploração de trabalho infantil.
Andréa, Darlane, Nathalia, Ingrid, Greicy, 
Uriel, Bruno, Fábio, Richerd, Michel e pro-
fessora Imaculada
Escola Estd. Fidelino Figueiredo, S. Paulo (SP)

Onze de setembro
Muito confortante foi ler a crônica de Mou-
zar Benedito (“Triste 11 de setembro”, edi-
ção 16). Na sua maneira peculiar de escre-
ver, disse tudo que eu precisava ler nesse 
dia. Sou sua fã. E parabéns a toda a equipe 
da Revista do Brasil. O dinamismo de vo-
cês nos impulsiona a crer no exercício da 
democracia e da participação.
Ana Cecília Canonico de Souza, S. Paulo (SP)
canonicosouza@yahoo.com.br

Contemplado
Na edição nº 16 da Revista do Brasil fui 
contemplado com duas reportagens. “Um 
dia em Brasília” menciona a ratificação da 
Convenção 158 da OIT, que já vigorou no 
Brasil entre janeiro de 1996 e setembro do 
ano seguinte. Em 15 de março de 1996 con-
quistamos a primeira decisão na Justiça do 
Trabalho do país determinando a reinte-
gração de trabalhadores com base naque-
la norma. A segunda matéria, “A turma do 
deixa disso”, relata o avanço das soluções 
extrajudiciais de conflitos, idealizadas por 
mim em 1991 e regulamentadas através de 
Convenção Coletiva de Trabalho celebrada 
desde 1993. Hoje a idéia é implantada em 
todos os segmentos da Justiça brasileira.
Euso José da Silva, presidente do Sindicato 
dos Comerciários de Patos de Minas (MG)
eusosilva@uai.com.br

Metralhadora
É o cúmulo do absurdo a quantidade de 
alunos na sala de aula. É brincadeira? Ou 
montagem para impressionar? Como é 
possível uma professora dar aula para tanta 
criança assim? Como podem prestar aten-
ção ao que a professora ensina? Enquanto 
isso a imprensa ignora esse fato. Divulga 
maravilhas do governo, CPMF para cobrir 
rombos futuros... Escrevi demais? Ah, acho 
que nem vão publicar mesmo!
José Guimarães e Silva, Pouso Alegre (MG)
mokoloton@gmail.com

Honestidade
Vocês são uma raridade. Parabéns pelas 
magníficas reportagens, a honestidade e o 
respeito ao povo brasileiro.
Ademir Augusto Giorni, São Roque (SP)
augustogiorni@uol.com.br

Direito de saber
O povo brasileiro esperava do Congresso 
Nacional ser mais aberto com o voto, para 
decidir a cassação do atual presidente da 
casa, Renan Calheiros. A decisão do voto se-
creto contraria a democracia. Temos o direi-
to de ser informados sobre quem se omite.
Manoel José de Santana, Recife (PE)
manoellimoeiro@uol.com.br

Mais estudantes leitores
A redação recebeu três cartinhas postadas em 
uma mesma agência paulistana dos Correios, 
comentando a edição 15, mês de agosto. O 
Luís e o Hélio, da Rua Paulo Bender, afirmam 
ter gostado das novidades trazidas pela 
reportagem “Novos Caminhos do Emprego”.
A Amanda, da Avenida Vila Ema, escreveu sobre 
a reportagem de capa: “Fiquei surpresa ao 
saber que muitos homens não usam camisinha, 
apesar de tanta informação. A camisinha é 
muito importante para evitar abortos e doenças. 
Todos deveriam usar com prazer”.
E a Renata, da Rua Sargento Mor Antonio 
Teixeira, gostou da reportagem “Roda Viva” 
porque o projeto “estimula o desenvolvimento 
e o potencial de aprendizagem e integra 
professores, estudantes e comunidades, 
incentivando as pessoas a ler”.

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

Informação que transforma

Conselho editorial
Antônio de Lisboa Amancio Vale 

(Simpro-DF); Artur Henrique da Silva 
Santos (Cut-Nacional); Carlos Alberto 
grana (CNM-Cut); Carlos ramiro de 
Castro (Apeoesp); Djalma de oliveira 
(Sinergia Cut/SP); Eduardo Alencar 
(Sindicato dos bancários do Mato 
grosso); Edílson de Paula oliveira  

(Cut-SP); Edson Cardoso de Sá 
(Sindicato dos Metalúrgicos de 

Jaguariúna); Ivan gomes Caetano 
(Sindicato dos bancários de Patos 
de Minas e região); Izidio de brito 

Correia (Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba); José Carlos bortolato 

(Sindicato dos trabalhadores em 
Empresas Editoras de Livros); 

José Lopez Feijóo (Sindicato dos 
Metalúrgicos do AbC); Laercio Alencar 

(Sindicato dos bancários do Ceará); 
Luiz Cláudio Marcolino (Sindicato 

dos bancários de São Paulo, osasco 
e região); Marcos benedito da Silva 
(Afubesp); Paulo Lage (Sindicato dos 

Químicos e Plásticos do AbC); renato 
Zulato (Sindicato dos Químicos e 

Plásticos de São Paulo); rita Serrano 
(Sindicato dos bancários do AbC); 

rodrigo Lopes britto (Sindicato dos 
bancários de brasília); rui batista Alves 
(Sindicato das bebidas de São Paulo);  
Sebastião Cardozo (Fetec/Cut/SP); 
Silvia M. de Lima (SindSaúde/SP); 

Vagner Freitas de Moraes (Contraf-Cut); 
Valmir Marques (FEM/SP e Sindicato 

dos Metalúrgicos de taubaté); Vinícius 
de Assumpção Silva (Sindicato dos 

bancários do rio de Janeiro);  
Wilson Marques (Sindicato dos  

Eletricitários de Campinas)
Diretores responsáveis

José Lopez Feijóo
Luiz Cláudio Marcolino
Diretores financeiros

Ivone Maria da Silva
tarcísio Secoli
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A recente crise no Senado pro-
vocou várias reações na im-
prensa e na opinião pública, 
algumas procedentes e ou-
tras desprovidas de lucidez. 

Tudo começou com a informação de que 
o senador Renan Calheiros tinha uma fi-
lha fora do casamento e a sustentava com a 
ajuda de um lobista. Ter filhos fora do casa-
mento não é fato incomum, tanto entre po-
líticos quanto entre quaisquer outros gru-
pos sociais. É um acidente do amor, ou dos 
hormônios. Pode ser também – quando o 
pai é homem rico ou conhecido – fruto de 
uma cilada. Tenha sido uma coisa ou outra, 
o assunto é de interesse restrito. A conduta 
privada de um homem público não inter-
fere em seu desempenho político.

O fato de usar um lobista para o paga-
mento da mesada destinada à filha não che-
ga a ser, em si mesmo, ilícito – desde que 
o dinheiro tenha sido do próprio senador. 
A ação de lobistas entre poderes públicos 
é conhecida, desde que o sistema se iniciou 
(como tantas outras coisas) em Washing-
ton, no saguão de um hotel, no século 19. 
Seria melhor que não houvesse tal inter-
mediação, mas sempre existiu, desde que 
há governo no mundo.

Houve, sem embargo, acusações mais 
graves, que devem ser investigadas. Mas, 
por mais graves tenham sido, não eram su-
ficientes para tentar, como tentou a oposi-
ção, transformar a questão em crise insti-
tucional. Houve, de parte a parte, erros e 
má-fé. Renan Calheiros errou ao não licen-
ciar-se do cargo no início da crise, o que 
permitiria a investigação dos fatos sem o 
constrangimento de sua presença na chefia 
da Casa. Isso deu pretexto à oposição para 
fechar o cerco contra Lula.

Entre as reações insensatas, a mais grave é 
a sugestão de extinguir o Senado da Repúbli-
ca. Lembra a anedota famosa, do sujeito que 
flagra a mulher em ato de adultério no sofá 
e manda retirar o móvel da sala. O Senado 
é absolutamente necessário a uma união de 
estados em república federativa como a do 
Brasil. Os senadores representam os estados 
pelos quais foram eleitos. Como as bancadas 
são iguais (três senadores por unidade fede-
rativa), nele não há estados maiores nem me-
nores. A Câmara dos Deputados, eleita pela 
votação proporcional, pode ser controlada 
pelas bancadas dos estados mais populosos 
e de maior poder econômico e comandar, as-
sim, o governo federal. Dessa forma, o gover-
no central passaria a dominar os estados me-

nores e menos desenvolvidos, em benefício 
dos estados mais ricos. A extinção do Senado 
deixaria a União sob o comando direto das 
bancadas mais numerosas da Câmara.

A outra insensatez é a proposta de que 
deixe de existir o voto secreto. O voto se-
creto é uma conquista da democracia mo-
derna, seja nas eleições, seja no Parlamento. 
Até 1930, no Brasil, o eleitor comum votava 
a descoberto, quase sempre na presença de 
seu patrão, e sempre diante das autorida-
des policiais. Um trabalhador jamais che-
garia ao Parlamento e menos ainda ao Po-
der Executivo com o voto aberto. Além de 
constituir uma violência, e de só eleger pa-
trões, o sistema permitia a fraude. As listas, 
com os nomes dos eleitores e de seus votos, 
eram substituídas por outras, falsas, elegen-
do sempre os candidatos das oligarquias go-
vernamentais. Só com a Revolução de 1930 
foi instituído o voto secreto e, com ele, a elei-
ção dos primeiros candidatos populares.

O voto secreto é a única garantia para 
que, nas casas legislativas, o parlamen-
tar vote de acordo com a sua consciência, 
sem sofrer a pressão do Executivo, da mí-
dia ou de grandes corporações. Podemos 
aceitar a votação aberta, quando estejam 
em causa os próprios parlamentares. Nes-
sas situações, a pressão da opinião pública 
para conhecer o voto de cada deputado ou 
senador pode ser legítima. Como foi legíti-
ma a pressão da sociedade civil organizada 
para que a mídia se libertasse da coação do 
governo militar e desse voz à opinião pú-
blica para exigir o voto aberto, no Colégio 
Eleitoral, a fim de eleger Tancredo e acabar 
com as eleições indiretas no Brasil.

Enfim, é preciso ver as coisas sem o ca-
lor da paixão, se queremos continuar sob 
o regime democrático. 

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 e articulista de diversas publicações

o Senado e a república
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Renan errou ao não 
licenciar-se de início, o que 
permitiria investigações 
sem constrangimento. 
Acabou dando pretexto 
para a oposição fechar  
o cerco contra Lula
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Por Paulo Donizetti de Souza e Vitor NuzziResumo
A Pagrisa, usina de açúcar e álcool do Pará, comemorou recorde de 

produção em agosto, apesar da “crise” causada pelo Ministério do Tra-
balho e Emprego. Qual crise? Em mais de 12 anos de atuação, o grupo 
móvel de fiscalização ao trabalho escravo retirou 25 mil trabalhadores 
de situação análoga à escravidão; a maior operação, em junho, alcançou 
1.064 empregados. Onde? Na Pagrisa. Um grupo de senadores ligados ao 
agronegócio contestou os resultados e foi visitar a usina, mais para fisca-
lizar a fiscalização do que as condições dos trabalhadores. Kátia Abreu 
(DEM-TO) quer rediscutir o conceito de trabalho escravo e “compatibi-
lizar legislação para garantir emprego”.

Compatibilizar a lei para que não haja inconveniente em alojamentos 
superlotados? Jornadas de até 14 horas? Falta de água potável? Humi-
lhações e ameaças? A secretária de Inspeção do Trabalho do MTE, Ruth 
Vilela, suspendeu as ações do grupo móvel, temendo que essa tentativa 
de desqualificar a fiscalização agrave a situação de risco em que vivem os 
integrantes do grupo móvel (agentes da PF, do MTE, Ministérios Públi-
cos do Trabalho e Federal), freqüentemente ameaçados por fazendeiros. 
O MTE aguarda posição da Advocacia-Geral da União sobre as reações 
do Senado para retomar as operações, que fazem do Brasil referência 
internacional no combate ao trabalho escravo. 

trabalho escravo

Ano Operações Empresas Pessoas Indenizações
  fiscalizadas libertadas (em R$)
 
1995 11 77 84 —
1996 26 219 425 —
1997 20 95 394 —
1998 18 47 159 —
1999 19 56 725 —
2000 25 88 516 472,8 mil
2001 29 149 1.305 958,0 mil
2002 30 85 2.285 2,1 milhões
2003 67 188 5.223 6,1 milhões
2004 72 275 2.887 4,9 milhões
2005 85 189 4.348 7,8 milhões
2006 109 209 3.417 6,4 milhões
2007* 76 141 3.544 5,1 milhões
total �87 1.818 2�.�12 ��,8 milhões

AçõES DO gRuPO MóVEl DE FISCAlIzAçãO

* Até 27/9. Fonte: SIT/MTE

O governo teve de se desdobrar entre opositores e alia-
dos para prorrogar a CPMF até 2011. Lula, opositor do 
imposto, quando criado, verificou que o governo não 
se preparou para conseguir viver sem ele. Falta um pla-
no que aponte a redução gradual de seu peso no orça-
mento da União e no bolso dos brasileiros, até se tornar 
algo irrisório, que preserve apenas a função de patrulhar 
movimentações financeiras e combater a sonegação. As 
centrais sindicais também dão seu puxão de orelha pela 
lição de casa não feita. Na reunião do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, no último dia 
20, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 
José Lopez Feijóo, defendeu o fim dos 0,38% da CPMF 
sobre os salários.

Que é isso, companheiro?

Ivalda Silva nasceu em Alagoinha (PE), tem 42 anos 
e chegou com a família a São Paulo quando tinha 3. 
Enquanto parentes e amigos logo tiraram proveito da 
emergente indústria automobilística, o emprego com 
que sonhava só viria em 1993, na fábrica de autopeças 
Fris Moldu Car, em São Bernardo. Começou uma era de 
muitas realizações. Até que uma amiga de fábrica preci-
sou sacar o FGTS, em 2000, e descobriu que a empresa 
não o recolhia. Com o tempo, a cesta básica foi cortada 
e Ivalda passou a pagar pelo plano de saúde. Há um ano, 
com 260 funcionários, a empresa parou de pagar salá-
rios e direitos trabalhistas. Os administradores são acu-
sados de saquear a fábrica. Um grupo de empregados 
acampa em frente ao portão há sete meses, para que os 
donos não tirem nenhum patrimônio. O grupo não de-
siste. “É questão de honra. Quero meus direitos. Só isso”, 
desabafa Ivalda. Ela espera que a fábrica ainda retome a 
produção, mas em forma de cooperativa, sob controle 
dos trabalhadores.

Questão de honra
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Ivalda: “Quero 
meus direitos”

Avanços no Fórum
O Fórum Nacional da Previdência ainda não terminou. Mas previsões e 

pressões por reforma que volte a atacar direitos não se confirmaram. Até aqui 
a CUT, que tem levado o Fórum a sério, conseguiu emplacar alguns consen-
sos entre os representantes das centrais, dos empresários e do governo fede-
ral: o piso dos benefícios permanece vinculado ao salário mínimo; as regras 
continuam diferenciadas para homens e mulheres; tempo de recebimento 
de seguro-desemprego será contado como tempo de contribuição; é preciso 
criar mecanismos que facilitem a adesão e inclusão de mais trabalhadores no 
sistema e agilizar a cobrança dos devedores; empreendimento privado que 
receber crédito público deve gerar empregos formais; a gestão da Previdên-
cia deve ter participação da sociedade.
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Mundo 
animal

Atlético x Cruzeiro 
é uma das raras 
oportunidades de ver 
mineiro nervoso. No 
mês passado, finalzinho 
do jogo, 4 a 3 para o 
Cruzeiro, o jovem atacante 
Kerlon faz a sua jogada 
característica: avança 
contra a área adversária 
“petecando” a bola com a 
cabeça, o drible da foca. Por 
causa da foca, o atacante da 
raposa levou um safanão 
do zagueiro Coelho, do 
Galo, que acabou suspenso 
por 120 dias pelo tribunal 
esportivo. O agressor até 
recebeu manifestações de 
solidariedade de um zagueiro 
carioca, que afirmou que 
chutaria a cabeça da foca. 
Assim caminha o futebol-arte.

Irado pero no mucho
A reação às declarações do presidente da Philips – de 

que o Piauí não faria falta se sumisse do mapa – ainda 
rende frutos. Para o megaempresário João Claudino, a 
ira popular foi oportuna. Dono da principal rede de lojas 
de departamentos de Teresina, o barão tirou os produ-
tos Philips de suas prateleiras. Mas Claudino os mandou 
para lojas que mantém em outras cidades do Nordeste, 
segundo gente bem informada da capital. E, enquanto 
espera a raiva passar, negocia preços e melhores margens 
de lucro com o fabricante.

Bancários de todo o Brasil estiveram entre os dias 25 e 27 de setem-
bro em Brasília para cobrar do Executivo e do Congresso regras contra 
demissões em massa caso se concretize a compra do banco ABN Amro 
pelo espanhol Santander. A direção do Santander já previu 19 mil de-
golas em todo o mundo. Como na Europa há acordos e leis mais rígidos 
na proteção ao emprego, os brasileiros temem que as demissões se con-
centrem por aqui, onde o ABN controla o Real e não há leis que regrem 
processos de fusão entre empresas. Os sindicalistas cobram reconheci-
mento à Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que 
obstrui demissões imotivadas. Conseguiram apoio de parlamentares e 
do Ministério do Trabalho. O assunto assunto será aprofundado na Co-
missão de Trabalho da Câmara.

Fusão e ebulição

Protesto: 19 
mil empregos 
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CAPA
Por Xandra Stefanel

Quando nasceu, João era 
colocado num travesseiro 
dentro do carrinho de ma-
deira, junto com as frutas 
que sua mãe iria vender. 

Sem ter com quem deixar os dois filhos, 
a ambulante Ana Maria Sobrinho os le-
vava para o trabalho. Hoje João, 12 anos, 
e seu irmão Carlos, 14, seguem o ofício 
da mãe: vender frutas pelo centro de São 
Paulo. Os dois estudam à tarde e traba-
lham de manhã. Carlos, que já foi repro-
vado na escola uma vez, prefere trabalhar 
a “aprontar coisa errada por aí”. Como se 
houvesse apenas duas alternativas: traba-
lho ou criminalidade.

Nos centros urbanos, a face mais exposta 
do trabalho infantil está nas ruas e semáfo-
ros. Na região do chamado Centro Admi-
nistrativo de Teresina, as amigas Elaine, de 
13 anos, e Sandra, 12, viviam entre as pe-
dintes. “É costume nas famílias as crianças 
irem pra rua pedir”, conta Elaine. “A gente 
primeiro aprende a pedir, depois começa a 
‘pegar’”, revela Sandra, amenizando a ex-
pressão furtar. Hoje ambas mantêm distân-
cia do ofício precoce. Elaine está na 5ª série 
e sonha ser bailaria. Sandra, na 6ª, adora 
Português e é freqüentadora da biblioteca. 
“Quero ser professora.”

O estímulo aos estudos e o direito de so-
nhar elas conquistaram nas atividades na 
Casa de Zabelê – uma referência na capital 
piauiense no trabalho com meninas em si-
tuação de risco. A iniciativa surgiu do con-
selho comunitário da cidade, tendo à frente 
a Ação Social Arquidiocesana (ASA), com 
apoio do Banco Interamericano de Desen-
volvimento e da prefeitura.

Com o tempo, agregou parceiros como 
Unicef/Criança Esperança e o projeto Pe-
trobras Fome Zero. A Casa de Zabelê aten-
de 124 jovens e desenvolve atividades de 
acompanhamento e reforço escolar, ofici-
nas de dança, serigrafia e moda. As famílias 
dos jovens recebem bolsa de 50 reais. Cada 
dia de falta nas atividades gera um desconto 
de 2,50 na mesada; se a falta for na escola, 
o desconto é de 5 reais.

De acordo com a coordenadora Carla 
Simon Borges, as parcerias proporcionam 
uma receita de 55 mil reais, o bastante para 
bancar uma equipe de pedagogos, psicó-
logos, assistentes sociais, pessoal de apoio 
e manter as atividades. “As meninas não 

FELICIDADE 
por um 
triz

O Brasil vem obtendo 
avanços contra o 
trabalho infantil. Mas 
o número de jovens 
que têm a infância 
ameaçada por alguma 
forma de ocupação 
ainda é alto para um 
país que quer ser feliz 
quando crescer
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são tratadas como coita-
dinhas, mas preparadas 
para lidar com sua rea-

lidade e enfrentá-la. Para 
que nosso atendimento seja 

apenas uma passagem, nada de dependên-
cia”, afirma. Trata-se de um exemplo con-
creto de como tem de ser o combate à vio-
lação dos direitos das crianças: uma soma 
de atitudes entre poder público, organiza-
ções da sociedade civil, organismos inter-
nacionais, empresas e comunidade.

Integração de ações 
Uma das tarefas do poder público é a fis-

calização. O Ministério do Trabalho infor-
ma ter visitado, de janeiro a agosto deste 
ano, 227 mil locais, nos quais regularizou 
o vínculo de 34 mil aprendizes e determi-
nou registro em carteira de outros 1.800 
adolescentes entre 16 e 18 anos.

A fiscalização alcançou no período ou-
tros 4.200 menores de 16 anos em situação 
irregular, casos em que se procura encami-
nhar as famílias dos jovens para ações de 
prevenção – como programas educacio-
nais e de transferência de renda.

Apesar dos avanços na fiscalização, mui-
tas entidades atuantes na causa consideram 
que o empenho dos poderes públicos dian-
te dos problemas da infância deixa a dese-
jar. Programas como o Peti e o Bolsa Fa-
mília são reconhecidos como importantes 
armas no combate à pobreza, mas insufi-

cientes diante de tantas dimensões que pre-
cisam ser atacadas.

Instituições lideradas pela Fundação 
Abrinq compuseram a Rede de Monitora-
mento Amiga da Criança. São dezenas que 
se debruçam sobre as contas públicas para 
verificar se metas e programas vêm sendo 
cumpridos. O Plano Plurianual 2003-2007 
previa investimentos de 56 bilhões de reais 
em áreas voltadas para melhorar a situação 
da infância (educação, saúde, saneamento, 
profissionalização etc.). Uma das queixas 
da Rede é a falta de sistematização das in-
formações. Outra é o grau de priorização 
orçamentária. 

De acordo com um dos relatórios da 
Rede, os gastos anuais com a dívida públi-
ca, por exemplo, representaram o equiva-
lente a 21 vezes o gasto anual com as ações 
do Plano Presidente Amigo da Criança. 
“Quando consideramos as despesas exe-
cutadas com o Plano e a população de 
crianças e adolescentes, constatamos que, 
de cada 1.000 reais gastos pelo governo fe-
deral (em média), apenas 35 foram desti-
nados às crianças e aos adolescentes”, ob-
serva o mesmo relatório.

A subsecretária dos Direitos da Criança 
e do Adolescente da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública (SEDH), Carmen Silveira de Oli-
veira, admite que o Plano de Ação Presi-
dente Amigo da Criança deve ser revisado. 
“Estamos estudando formas de superar as 

sem bRinCAdeiRA
Em Recife, Cleópatra cata e 
limpa sururu desde os 9 anos

nA CALçAdA, VendendO fRutAs COm A mãe
Carlos, 14 anos, e João, 12, acompanham a mãe durante toda a manhã no carrinho 
de frutas pelas ruas do centro de São Paulo. À tarde vão para a escola
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Da intimidade com a rua para a oportunidade

dificuldades de identificação dos dados lo-
cais, dos municípios, que muitas vezes po-
dem ser ocultados pelos dados nacionais. 
Precisamos chegar às áreas mais críticas.” 
Ela atribui a dificuldade na sistematização 
de informações ao ineditismo do esforço de 
integração das mais diversas áreas de atua-
ção do governo. “Superados esses desafios, 
a política global vai deixar marcas dura-
douras na área da infância e adolescência”, 
acredita Carmen.

Entidades reclamam também que a ab-
sorção do Programa de Erradicação do Tra-
balho Infantil (Peti) pelo Bolsa Família, no 
ano passado, em vez de representar soma de 
esforços, dividiu-os. Segundo a diretora de 
Proteção Social da Secretaria de Assistên-
cia do Ministério do Desenvolvimento So-
cial (MDS), Valéria Gonelli, a medida visou 
“racionalizar a gestão dos programas, eli-
minar a duplicidade de benefícios e a con-
corrência entre programas”. 

A secretária-executiva do Fórum Nacio-
nal de Erradicação do Trabalho Infantil, Isa 
Maria de Oliveira, desaprova a integração 
dos programas. “O Bolsa Família tem muito 
mérito no combate à pobreza, mas hoje há 
famílias que negam a situação de trabalho 
infantil para receber a renda do BF; e man-

têm as crianças na escola num turno e, no 
outro, no trabalho”, alerta. O MDS está tes-
tando o Sistema de Controle de Condicio-
nalidades do Peti para acompanhar a fre-
qüência escolar e as ofertas de atividades 
do contraturno.

O Relatório Global de 2006 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) consi-
dera que o Brasil se destaca mundialmente 
pela busca do esforço integrado – entre as 
várias esferas de governo e entre agentes 
da sociedade civil – visando à implantação 
de políticas públicas com controle social. 
E vê como adversidades, além do quadro 
de pobreza, núcleos no meio agrícola e no 
serviço doméstico que resistem à mudan-
ça de mentalidade. A OIT ressalta ainda a 
importância do envolvimento dos municí-
pios na identificação de crianças passíveis 
de inclusão no Peti. Até agosto, constavam 
do cadastro único dos programas sociais 
mais de 875 mil beneficiários do Peti.

Valéria, do MDS, admite que esses me-
canismos de identificação têm de ser apri-
morados: “A Pnad de 2005 apontou quase 
3 milhões de crianças e adolescentes traba-
lhando e o nosso orçamento previa bolsa 
para todos, mas uma parcela significativa 
não foi identificada”.

A infância pobre, a desestruturação familiar 
e a intimidade com os acontecimentos “da rua” 
levaram Maria de Fátima Vieira da Silva, 18 anos, 
para muito perto da prostituição, em companhia 
de amigas. Fátima já passou por um aborto aos 
15 anos e há três freqüenta a Casa de Zabelê, em 
teresina. Fez curso de moda e, após um árduo 
processo de seleção, passou a trabalhar na lojinha 
dos produtos da Casa, como aprendiz. Promovida 
para a unidade que funciona num espaço cedido 
por um shopping, hoje trabalha das 12h às 18h e 
ganha 400 reais por mês. “tenho as manhãs livres 
e à noite termino o colégio. Depois quero estudar 
Administração”, planeja. Mas antes de galgar suas 
conquistas esteve por um triz.

É assim que vive toda criança e adolescente 
que tem seus direitos violados. o trabalho amplia 
sua vulnerabilidade ao aliciamento para atividades 
como tráfico de drogas e exploração sexual. “A 
exploração sexual comercial não se dá só nos 
roteiros turísticos. Ela se interiorizou, está em 
todos os lugares. São 932 municípios de todos 
os estados brasileiros com casos denunciados”, 
lamenta a coordenadora do Programa de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da república (SEDH), 
Socorro tabosa.

Esses números serviram de base para 
implantação de algumas medidas de combate. o 

Ministério da Saúde promoveu a capacitação de 
agentes, o da Educação implantou a campanha 
Escola Que Protege. A SEDH atua também com 
parcerias em âmbitos regionais. “o ataque ao 
problema tem de envolver vários atores. Já temos 
ganhos principalmente na área da prevenção”, diz 
Socorro, coordenadora do Disque 100, serviço de 
discagem direta gratuita que recebe denúncias 
das vítimas e encaminha aos órgãos de defesa e 
de responsabilização dos agressores. A discagem 
é direta e gratuita e funciona todos os dias, das 8h 
às 22h, em todos os estados. 

um mapeamento feito pela Polícia rodoviária 
Federal, SEDH e oIt identificou, até julho 
deste ano, 1.918 pontos – bares, restaurantes, 
postos de gasolina e prostíbulos –,suscetíveis à 
exploração sexual de crianças e adolescentes 
às margens dos 61 mil quilômetros da malha 
rodoviária do país.

A coordenadora do programa Afeto de Combate 
à Exploração Sexual, glória Maria Motta Lara, 
destaca que a rede de exploração sexual age e se 
organiza nos moldes do narcotráfico. Para ela, a 
sociedade é tolerante com a violação dos direitos, 
a começar pela erotização precoce estimulada 
pela mídia. “A criança que trabalha está fragilizada 
e desprotegida e essa é a principal porta de 
entrada para a exploração. Ser conivente, não 
denunciar, é fazer parte dessa violenta retirada de 
direitos”, alerta glória.

longa caminhada
O Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil foi criado ainda durante o governo 
Fernando Henrique, no final dos anos 90. 
O programa hoje é acompanhado por 33 
organismos públicos e privados – a Comis-
são Nacional de Erradicação do Trabalho 
Infantil (Conaeti, criada em 2003) – com 
a missão de dar continuidade ao esforço 
que começou na década de 90. Resultados 
já aparecem. Em 1995, a participação de 
crianças e adolescentes no trabalho atingia 
18,7% da população de 5 a 17 anos. Em 2006 
esse contingente caiu para 11,1%. Porém, é 
ainda uma população muito numerosa de 
brasileiros com o futuro comprometido.

Em sua mais recente Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad), o IBGE 
identificou 2,7 milhões de pessoas com me-
nos de 16 anos trabalhando ou procurando 
emprego, formando, indevidamente, 2,6% 
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“CRiAnçAs deVeRiAm estudAR e bRinCAR”
Kelly vendia balas nos semáforos de São Paulo. Acolhida pelo Projeto Travessia,  
hoje, aos 1� anos, faz diversas oficinas, entre elas a de costura
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da população economicamente ativa (PEA) 
– há dez anos, eram 3,7 milhões de precoces 
(4,6% da PEA). O Estatuto da Criança e do 
Adolescente proíbe toda forma de trabalho 
nessa fase da vida; dos 14 aos 16 anos, são 
aceitas atividades de aprendizagem.

Cleópatra John Martins do Nascimen-
to, de 14 anos, é uma desses milhares de 
crianças com a formação arranhada pelo 
ofício fora de hora. Moradora da Ilha de 
Deus, região de manguezais na zona sul do 
Recife, ela cata e limpa sururu desde os 9 
anos. Divide o tempo do trabalho com os 
estudos da 8ª série e aos fins de semana vai 
à feira de Jaboatão dos Guararapes vender 
o marisco. “Fico cansada, com sono e meu 
braço dói. Gosto de brincar de corda, jo-
gar bola e vôlei, mas fiquei sem tempo.” 
Dona Edilene Maria Martins, tia que ela 
considera mãe, diz que sem a menina fica 
difícil, pois toda a renda da família vem 

Fátima, 18, 
na loja da 

Casa de 
zabelê, em 

Teresina (PI)
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futuRO meLhOR
David, 1� anos, tinha de tomar conta 
dos irmãos mais novos, enquanto 
a mãe trabalhava em Porto Alegre. 
A família passou a ser atendida pelo 
Peti e ele começou a freqüentar 
a escola profissionalizante

do sururu. Cleópatra não desiste de tentar 
superar essa realidade. E tem se destacado 
no curso de Jovens Multiplicadores de In-
formação do Centro Dom Hélder Câmara 
de Estudos e Ação Social (Cendhec). Um 
dos focos da entidade é o trabalho infantil 
doméstico. Cleópatra, que recebe bolsa de 
50 reais, está sendo preparada para ajudar 
a mapear casos de trabalho infantil em sua 
comunidade para que sejam encaminha-
dos ao Peti.

No outro extremo do país, a família de 
Maria da Glória Manjolie, 44 anos, que mora 
na Vila Mario Quintana, uma das mais po-
bres de Porto Alegre, também ilustra a re-
levância da integração de ações. Após dois 
acidentes vasculares cerebrais, dona Maria 
não pôde mais trabalhar como faxineira. 
Chefe de família de cinco filhos, de 1 a 12 
anos de idade, sua alternativa foi trabalhar 
na catação e reciclagem de lixo. Para isso, 
enquanto o mais velho, David, cuidava das 
irmãs mais novas, Gustavo, 9 anos, a aju-
dava durante oito horas diárias.

Alcançada pelo Peti, em 2004, Maria co-
meçou a receber uma renda mínima. Con-
seguiu vaga para as filhas menores em uma 
creche, enquanto David e Gustavo passa-
ram a freqüentar a escola. E, paralelamente, 
a ser acompanhados pelo Serviço de Aten-
dimento Socioeducativo do Centro Educa-
cional Marista. “O Peti mudou nossa vida. 
Meus filhos começaram a comer e ter in-
fância”, conta Maria.

Fora de hora
Kelly Mayara Palma, de 15 anos, ven-

dia doces num semáforo da zona sul de 
São Paulo. Em 2004 começou a participar 
das oficinas da Fundação Projeto Travessia 
– organização formada por entidades sin-
dicais e empresariais para atuar principal-
mente na área central da cidade com ativi-
dades educativas e estreitamento dos laços 
afetivos entre os jovens e suas famílias − e 
parou de trabalhar. Kelly se deu bem nas 
oficinas de beleza e de rádio e diz e que 
o trabalho deu lugar a boas descobertas. 
“Crianças não deviam trabalhar, mesmo 
que precisassem.” Sua amiga de oficinas, e 
ex de semáforo, Ana Emanuela Silva Rosa, 
14 anos, concorda e se esforça. “Ela se dedi-
ca a tudo o que resolve fazer, vai até o fim”, 
conta a educadora Rose Regusino. Manu, 
como é conhecida, se inscreveu no Progra-
ma Aprendiz da empresa Comgás e desen-
volveu um projeto para mexer com a reali-

dade do bairro onde mora. Sua mãe, Maria 
de Fátima Silva Rosa, afirma que via o tra-
balho como uma forma de a filha se ocupar. 
“Só depois fui perceber o quanto era peri-
goso.” Maria presta serviço para a Fundação 
e participa de oficinas com a filha.

Muitas vezes, a ida da criança ao trabalho 
é uma imposição cultural da família, mes-
mo que a situação socioeconômica não o 
exija. “A idéia de que adolescente precisa 
trabalhar para ser responsável e se prepa-
rar para o futuro ainda é um mito forte. Os 
pais muitas vezes não enxergam a ativida-
de que os filhos desempenham como tra-
balho infantil”, explica a socióloga Eridan 
Magalhães, do Núcleo de Apoio a Projetos 
Especiais da Delegacia Regional do Traba-
lho do Rio Grande do Sul.

Conseqüência direta da pobreza e da má 
distribuição de renda no país, a exploração 
de crianças e adolescentes é também com-

bustível para a perpetuação da pobreza. “O 
trabalho infantil é ilegal justamente por ge-
rar jovens desempregados e despreparados 
para alcançar oportunidades. Criança tem 
de viver coisas de criança, o aprendizado, 
a criatividade, para na vida adulta ser livre 
e ter condições dignas de vida e trabalho”, 
afirma Pedro Américo Furtado de Olivei-
ra, coordenador nacional do Programa In-
ternacional para a Eliminação do Trabalho 
Infantil, da OIT.

“Garantir que eles tenham seus direitos 
assegurados é responsabilidade de toda 
a sociedade. É preciso denunciar, cobrar, 
participar, votar em quem tem compro-
missos na área, checar projetos de governo 
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LARgOu As bOneCAs e fOi tRAbALhAR
Manuela, 14 anos, distribuía panfletos e segurava placas nas esquinas de São Paulo. 
Hoje, além de fazer oficinas no Travessia, é aprendiz na Comgás
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e dar preferência para empresas que têm 
compromisso com essa faixa etária”, opina 
Denise Cesário, gerente da área de Direito à 
Proteção Especial da Fundação Abrinq.

Para a coordenadora nacional de Com-
bate à Exploração do Trabalho da Criança 
e do Adolescente do Ministério Público do 
Trabalho, Jane Araújo Santos Vilani, exis-
tem alguns mitos que precisam ser derru-
bados urgentemente: 1) de que crianças 
pobres precisam trabalhar; 2) de que é me-
lhor trabalhar do que ficar pela rua expos-
tas ao crime e à violência; 3) de que tra-
balhar desde cedo ensina uma profissão. 
“Trabalhar, não afasta da violência e da 
criminalidade, faz o contrário. Pesquisas 
mostram que na área urbana, no trabalho 
informal, elas ficam muito mais expostas 
à violência e ao aliciamento de crimino-
sos”, afirma. Jane observa também que as 
profissões têm mudado, ou mesmo se ex-
tinguido, com tanta rapidez que é inócuo 
aprendê-las tão cedo.

A coordenadora do MPT enfatiza que é 
preciso tirar as crianças e adolescentes da 
situação de trabalho, incluí-las nos progra-
mas de transferência de renda com foco na 
educação e sensibilização e dar condições 
de requalificação profissional às famílias, 
condicionadas à continuidade escolar e à 
preparação dos adolescentes para inserção 
no mundo de trabalho, assim como aconte-
ceu na família de David, de Porto Alegre.

Ele agora está com 15 anos, na 8ª série 
e lembra que cuidando da casa e das ir-
mãs “não sobrava tempo para estudar e se 
relacionar com os amigos”. Este ano, faz 
curso Técnico em Informática em regime 
profissionalizante. A oportunidade, pala-
vra-chave para a vida de David, ainda não 
chegou para os primos André, 13 anos, e 
Luiz, 12, que nos fins de semana vendem 
panos de prato nas ruas do bairro Moi-
nhos de Vento, o mais badalado de Porto 
Alegre. Apesar de atrasados na escola, os 
adolescentes garantem que não faltam às 
aulas. “Trabalho desde os 10 anos, mas por 
opção, para ajudar a minha mãe”, afirma 
André, esquivando-se de prolongar o as-
sunto com a reportagem: “Preciso voltar 
ao trabalho”. 

Com colaborações de Flávia Dias, de Porto 
Alegre; Karla Roque, de Recife; e Paulo 
Donizetti de Souza, de Teresina.

Alguns personagens foram identificados 
com pseudônimos

Menos mau

2006
A população economicamente 
ativa total era de 97,� milhões

1996
A população economicamente 
ativa total era de 72,4 milhões

92,4 milhões
de adultos

�,1 milhões eram  
crianças e adolescentes,

sendo 2,7 milhões menores 
de 16 anos (2,8% da PEA)

6�,8 milhões
de adultos

6,6 milhões eram  
crianças e adolescentes,

sendo �,7 milhões menores 
de 16 anos (�% da PEA)
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Por Bernardo KucinskiPolítica

depois de acolher a maioria das denúncias do pro-
curador-geral da República no caso do “mensalão”, 
é inevitável que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
também aceite as denúncias contra os envolvidos 
no “escândalo do valerioduto”, incluindo altas figu-

ras do PSDB, como o senador Eduardo Azeredo, ex-presidente do 
partido, e o governador de Minas, Aécio Neves.

Foi na campanha de Azeredo ao governo de Minas em 1998 que 
Marcos Valério criou o engenhoso esquema de camuflar com em-
préstimos bancários as doações de caixa dois de empreiteiras, as-
sim como dinheiro desviado de contratos de publicidade de órgãos 
públicos. Canalizados para sua empresa, a SMP&B, esses recursos 
pagaram a caríssima campanha do PSDB e seus aliados. Quatro 
anos depois, Marcos Valério proporia o mesmo esquema à coali-
zão PT-PL para financiar a campanha de 2002.

O mensalão foi um filhote do valerioduto, esse sim a mãe 
de todos os escândalos, tanto pela ordem dos acontecimentos 
quanto pela sua dimensão. Por um dos documentos apreendi-
dos pela Polícia Federal, 150 políticos podem ter sido benefi-
ciados pelo valerioduto, entre os quais 82 deputados federais 
ou estaduais. É certo que o indiciamento atingirá a casa das de-
zenas. O inquérito estima que a campanha de Azeredo tenha 
chegado a 100 milhões de reais. Os empréstimos de fachada dos 
bancos somaram 28,5 milhões. Mas seu comitê só registrou ofi-
cialmente 8,55 milhões. 

Alguns juristas dizem que a independência demonstrada pelos 
juízes no caso do mensalão foi um marco na evolução da demo-
cracia. Por isso, fica difícil agora para o STF recuar aos velhos tem-
pos em que se submetia docilmente à ditadura militar e à violência 
dos pacotes econômicos. Por exemplo, nunca julgou o seqüestro 
da poupança pelo governo Collor. O STF sinalizou que a “Repú-
blica e suas instituições já não toleram costumes frouxos”, avaliou 
o jornalista Luiz Martins. 

A imprensa admite que o Supremo nunca foi tão independente, 
embora não queira dar esse mérito ao presidente Lula, que nomeou 
a maioria dos atuais ministros. Também a Polícia Federal e o Mi-
nistério Público nunca foram tão independentes, na opinião do 
jurista Fábio Konder Comparato. O voto do relator Joaquim Bar-

bosa, contundente, foi elogiado pela mídia e seu autor, o primeiro 
ministro negro do Supremo, nomeado por Lula por esse motivo 
emblemático, exaltado em todas as capas de revistas.

Houve deslizes, alguns deles sérios, mas eles não alteram o cará-
ter histórico do julgamento. O principal foi a devassa dos diálogos 
privados entre dois juízes, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski, 
pelo fotógrafo de O Globo. Cármen Lúcia decidiu renunciar e só 
voltou atrás ao ser advertida de que a repercussão seria ainda mais 
danosa para todos. Juristas e advogados também acham que juízes 
não devem dar entrevistas à imprensa. E quase todos os ministros 
do Supremo deram entrevistas e continuam dando, assim como 
o procurador-geral.

governador de 
Minas gerais, 
Aécio Neves 

(PSDB): passível 
de indiciamento
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o julgamento do StF no caso do “mensalão” pode não ter sido político, 
mas o da mídia é. Agora que a origem do valerioduto está chegando ao 
Supremo, a mãe de todos os escândalos é tratada como mensalão 
“mineiro”, e não tucano

o valerioduto do PSDb
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Faca no pescoço
O ministro Marco Aurélio de Mello, por exemplo, disse aos jor-

nalistas que o banqueiro Salvatore Cacciola tinha o “direito natu-
ral” de fugir à Justiça. Com apoio da cúpula do Banco Central do 
governo Fernando Henrique, o banqueiro deu um prejuízo direto 
de 1,6 bilhão de reais ao povo brasileiro, ou mais de 3 bilhões de 
reais no câmbio da época, algo como 30 vezes os valores do vale-
rioduto de Minas ou do mensalão. Fugiu graças a um habeas cor-
pus  concedido pelo próprio Marco Aurélio. Por isso, já há propos-
tas para incluir novas tipificações de crimes de imprensa na Lei de 
Imprensa, assim como para proibir juízes de dar entrevistas, no 
novo código de ética que está sendo discutido pelo Conselho Su-
perior da Magistratura.

Algumas críticas ao julgamento – por exemplo, a da fragilida-
de das provas – fazem parte do jogo natural de defesa, o chamado 
“direito de espernear”. É tradição na Justiça, na fase de inquérito, 
o benefício da dúvida ficar com a promotoria: “in dubio pro socie-
tatis”, diz o latim dos advogados. Já no julgamento, propriamen-
te, o beneficio da dúvida é do réu. “In dubio pro reo.” Por isso, um 
dos juízes, ao votar pela aceitação da denúncia contra Gushiken, 
admitiu que se fosse o julgamento final do caso ele não teria dú-
vidas em inocentá-lo.

Sentindo-se “furada” por O Globo, a Folha de S.Paulo deu pri-

meira página a meros fragmentos de uma fala de Lewandowski 
ao telefone ouvida clandestinamente por uma repórter do jornal, 
entre eles a frase que ficaria famosa: “O Supremo votou com a 
faca no pescoço”. A expressão impressionou tanto que entrou no 
vocabulário da política. Até que ponto essa pressão da mídia in-
flui nos votos? Certamente, no caso-limite de Gushiken, em que 
a denúncia foi aceita por apenas um voto de diferença, o clima de 
pressão foi decisivo.

O economista Luiz Gonzaga Belluzzo, amigo de vários juízes 
do Supremo, revelou em entrevista à Folha que muitos juízes lhe 
disseram ter sido “difícil suportar” a pressão. O cientista político 
Fábio Wanderley Reis considerou a pressão “indesejável”, já que a 
instituição deveria julgar de modo imparcial.

Moralismo de classe
Em muitos julgamentos promotores usam o argumento do “cla-

mor popular” para pedir rigor nas sentenças. Mas estaríamos mes-
mo frente a um “clamor popular”? Fábio Konder Comparato diz 
que não. Que houve, isso sim, uma “grande vocalização da classe 
média, que é retrógrada”. Diz que juízes são muito sensíveis a essa 
vocalização porque eles próprios se originam das classes médias. 
E por que a classe média? Trata-se de uma classe muito sensível 
ao discurso moralista, como já apontou nossa sociologia. Tanto 
assim que um discurso puramente moralista mobilizou a classe 
média para a Marcha da Família com Deus e pela Propriedade, 
que abriu caminho ao golpe de 1964. O cientista político Amaury 
de Souza apontou outro fator para a grita da classe média, em en-
trevista ao Estadão: “O Brasil melhorou nos últimos 15 anos, mas 
não há percepção disso pela classe média”, que se sente explorada, 
pagando mais impostos.

Se há convergência na avaliação do julgamento pelo Supremo, 
predominam as críticas ao desempenho da mídia, apesar da con-
tribuição dos jornalistas nas investigações e ao mostrarem que, por 
trás da falsa solenidade do Tribunal, os juízes são pessoas comuns 
que brigam entre si e têm medo da opinião pública.

Belluzzo diz que a “mídia simplificou demais: “Ficou uma coisa 
de bandidos contra mocinhos”. A mídia não contextualizou de for-
ma adequada o episódio do mensalão, deixando-se pautar e usar 
descaradamente pela oposição. Por exemplo, endossou o truque 
de chamar o caixa dois da coalizão PT-PL de “mensalão”, para di-
ferenciá-lo do valerioduto, quando é óbvio que deputados do PT 
não precisavam de mesada para votar pelo governo. 

Como reconhece Maria Inês Nassif, no jornal Valor Econômico, 
por quase dois anos a oposição tratou o caso do mensalão como 
uma anomalia introduzida pelo PT no sistema político, quando 
na verdade Marcos Valério era simplesmente um profissional do 
ramo da lavagem de dinheiro em montagem de caixa dois para 
campanhas eleitorais, um profissional que não tem partido. Em 
vez de se debruçar sobre as razões pelas quais esses esquemas pas-
saram a existir, e apoiar uma reforma política ampla, a mídia, a 
reboque da oposição, limitou-se a demonizar o PT.

Eduardo 
Azeredo, 
senador 

por Minas 
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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

Luiz Gonzaga Belluzzo também adverte que a mídia deveria evi-
tar se colocar na posição de juiz. “Existe uma instituição encarre-
gada de julgar”, diz o professor da Unicamp, elogiando o desempe-
nho do Supremo. No Observatório da Imprensa, nosso principal 
órgão de acompanhamento crítico da imprensa, o jornalista Luiz 
Martins diz que cada vez mais os jornalistas investigativos dão 
preferência ao “prato pronto” que lhes é oferecido ora pela polícia, 
ora pelo Ministério Público: “A imprensa funcionaria então como 
uma espécie de tribunal ad hoc, capaz de acusar e julgar com extre-
ma rapidez, sendo a execração pública uma forma de julgamento, 
ainda que, por vezes, à custa de inocentes”.

Luiz Martins analisou longamente a tese da faca no pescoço e 
disse que, embora publicidade opressiva seja um conceito ainda 
não incorporado pela mídia, já freqüenta o jargão do mundo ju-
rídico: “Significa exatamente a falta de condições de deliberação e 
julgamentos tranqüilos, sem qualquer coação, sem qualquer faca 
no pescoço. Significa também o linchamento midiático, vexami-

noso e precipitado, tão odioso quanto provas obtidas sob tortura 
e que depois de restabelecidas as condições normais até anulam 
um processo”.

O fato é que a mídia já condenara os líderes petistas e se senti-
ria derrotada se o STF não aceitasse os pedidos de indiciamento. 
Foi como se tivesse se tornado uma das partes do processo. Uma 
dimensão dramática do episódio, que tem a ver apenas indire-
tamente com a mídia, foi a profundidade do mal-estar provo-
cado pelas denúncias do mensalão em petistas e simpatizantes. 
O partido tinha de fato construído uma imagem de instituição 
dotada de uma ética superior. Mesmo eleitores que não simpa-
tizavam com o PT admiravam suas figuras emblemáticas, como 
Genoino, Mercadante, Suplicy, Marina Silva, Olívio Dutra. Tudo 
isso acabou a partir das denúncias de Roberto Jefferson, deixan-
do um sentimento de grande vazio nas pessoas. Um sentimento 
de perda coletiva. 

É consenso entre analistas políticos que calou fundo a hipocri-
sia dos dirigentes petistas ao proclamarem que “O PT não rouba 
nem deixa roubar”, enquanto por baixo do pano adotavam méto-
dos ilegais de financiamento de campanha dos tucanos. Enganar 
o eleitor foi mais danoso que o próprio fato de usar caixa dois, o 
qual o brasileiro enfim parece tolerar. É essa dimensão que talvez 
escape aos dirigentes do PT quando alegam que ainda é o partido 
mais ético. Tecnicamente pode ser verdade. Mas não responde ao 
sentimento de decepção.

Curiosamente, a mídia foi ainda mais hipócrita, as descer a le-
nha no PT, sem mencionar, durante esses dois anos, o valerioduto 
de Azeredo. Também é indiscutível que a mídia investiu pesado 
na ampliação das denúncias, na criminalização do PT e na criação 
de um clima de suspeição generalizada contra todos os petistas. 
Durante a cobertura das CPIs, era comum as manchetes dos jor-
nais reproduzirem ao pé da letra as falas acusatórias da oposição, 
esta ainda mais hipócrita. 

O dano à imagem do partido não será revertido. Essa é a tra-
gédia da condenação pela mídia. É uma condenação que gruda 
na imagem das pessoas como uma mancha de caqui em roupa 
branca. Não há alvejante que tire. Se daqui a dois anos o processo 
chegar a seu final e maioria dos réus for absolvida, a mídia dirá: 
“Acabou em pizza”.

O julgamento do Supremo pode não ter sido político, no sen-
tido estrito. Mas o da mídia só é político. Agora que o valeriodu-
to dos tucanos está chegando ao STF, qual o comportamento da 
mídia? Foram perguntar ao Fernando Henrique se ele sabia. Não. 
Falam de valerioduto tucano? Não. Falam em valerioduto de Mi-
nas. E foram pinçar no relatório da Promotoria a única referência 
a um ministro de Lula, Mares Guia, jogando isso nas manchetes, 
para de novo implicar o PT. Omitem, inclusive, que esse político 
era do PTB na época em que Marcos Valério e o PSDB criaram 
o valerioduto. 

Juiz Marco Aurélio 
de Mello: “direito 
natural” de fugir
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dia desses, depois de alguns “pulos” com o con-
trole remoto, parei no Multishow, canal 
de TV por assinatura. Estava no ar um 
programa que homenageava Tom Jo-
bim − mestre Tom Jobim! Antes de 

chamar cada um dos convidados, Lorena Ca-
lábria fazia comentários acerca da músi-
ca que seria apresentada e de quem a in-
terpretaria. Lorena começou a falar de 
Eu Sei Que Vou Te Amar, uma das 
obras-primas de Tom Jobim e Vini-
cius de Moraes. O intérprete? Pauli-
nho Moska, um dos ótimos representantes 
da nova (já não tão nova) geração da MPB, 
da qual fazem parte Chico César, Zeca Ba-
leiro e Lenine, entre outros.

Repetindo o que fazia o próprio Vinicius 
quando interpretava a canção ao lado de 
Toquinho e de alguma das muitas can-
toras que acompanharam a dupla, Pau-
linho recitou o poema “Soneto de fideli-
dade”, que Vinicius escreveu em Estoril 
(Portugal), em 1939: “De tudo, ao meu 
amor serei atento/ Antes, e com tal zelo, 
e sempre, e tanto/ Que mesmo em face do maior encanto/ Dele se 
encante mais meu pensamento./ Quero vivê-lo em cada vão mo-
mento/ E em seu louvor hei de espalhar meu canto/ E rir meu riso 
e derramar meu pranto/ Ao seu pesar ou seu contentamento./ E 
assim, quando mais tarde me procure/ Quem sabe a morte, an-
gústia de quem vive/ Quem sabe a solidão, fim de quem ama/ Eu 
possa me dizer do amor (que tive):/ Que não seja imortal, posto 
que é chama/ Mas que seja infinito enquanto dure”.

É bom lembrar que essa composição poética de Vinicius é exem-
plo de soneto italiano, já que é formada por catorze versos, distri-
buídos em dois quartetos e dois tercetos. A rima merece obser-
vação acurada. O primeiro verso do primeiro quarteto termina 
em “atento”, que rima com “pensamento”, palavra final do último 
verso do quarteto. O segundo verso termina em “tanto”, que rima 
com “encanto”, que encerra o terceiro verso. Temos aí a rima abba. 
No segundo quarteto, o processo se repete (“momento/contenta-
mento”; “canto/pranto”). E nos dois tercetos? A rima se dá como se 

eles formassem um sexteto (“procure/dure”; 
“vive/tive”; “ama/chama”).

Como leu Paulinho Moska essa bela obra de 
Vinicius? Leu bem, muito bem. Sem se dei-

xar levar pela rigidez formal do soneto, 
o que significaria ler cada verso como 

frase completa, Paulinho privile-
giou o fio sintático do texto. Tra-
dução: em vez de parar no fim do 

primeiro verso (“atento”), como já 
vi muita gente graúda fazer, Paulinho 

foi até o fim da primeira oração e leu as-
sim: “De tudo, ao meu amor serei aten-
to antes”.

Temos aí um exemplo de hipérbato, 
que nada mais é do que a inversão da ordem 
natural das palavras. Em vez de “Serei atento 

ao meu amor antes de tudo” (ordem di-
reta), o poeta escreveu “De tudo, ao meu 
amor serei atento antes” (ordem indireta 
ou inversa), justamente para que “atento” 
rimasse com “pensamento” e para que 
a métrica (número de sílabas poéticas) 
fosse a desejada.

Na hora de ler o primeiro terceto, nova demonstração de compe-
tência de Paulinho, que não parou em “procure”, mas em “morte”, 
e leu deste modo: “E assim, quando mais tarde me procure quem 
sabe a morte, angústia de quem vive...”.

Agora, por favor, releia o poema. Tente “colar” direito suas par-
tes. Releu? Percebeu, por exemplo, que o poeta define a morte 
como “angústia de quem vive” e a solidão como “fim de quem 
ama”? Percebeu que uma das duas (talvez a morte, talvez a soli-
dão) o procurará? Percebeu que nesse momento ele poderá dizer 
a si mesmo (a respeito do amor que teve) o que está nos dois ver-
sos finais do poema?

Lamento dizer, mas muita gente sai da escola sem saber que o 
fim de um verso não é necessariamente o fim de uma estrutura 
frasal. E sem saber que em poesia são normais as inversões e que, 
por isso, é preciso percebê-las para poder de fato compreender o 
texto poético. O famoso poema de Vinicius é apenas um dos tan-
tos exemplos de como se pode ler sem compreender. 

Por Pasquale Cipro NetoPasquale

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

Soneto de fidelidade

muita gente sai da escola sem 
saber que em poesia são normais 
as inversões e que é preciso 
percebê-las para poder de fato 
compreender o texto poético
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ENTREVISTA

Por Tom Cardoso

Por esta a polícia do Rio de Janeiro não es-
perava: os traficantes preparam um gran-
de ataque camicase contra a burguesia da 
zona sul. Calma, Cabral. É apenas fanta-
sia da cabeça do escritor e repórter Caco 

Barcellos, transformada em peça de teatro. Osama, o 
Homem-Bomba do Rio, assinada pelo jornalista, estréia 
em novembro e será encenada por jovens de escolas 
particulares e públicas. É parte do Projeto Conexões, 
parceria entre Cultura Inglesa São Paulo, British Coun-
cil Brasil, Colégio São Luís, National Theatre (da Ingla-
terra) e Teatro-Escola Célia Helena. 

Barcellos vê semelhanças entre o jovem traficante do 
Rio e os meninos do Oriente Médio. Viveu pessoal-
mente a realidade dos morros cariocas, num grande 
esforço de reportagem que resultou no livro Abusado, 
o Dono do Morro Dona Marta, a trajetória do traficante 
Marcinho VP. E também conhece a rotina dos jovens 
palestinos, resultado de reportagens na Faixa de Gaza, 
feitas nos tempos de correspondente da TV Globo em 
Paris. Nada escapa ao olho clínico de Caco Barcellos. 
Em 1992, ele lançou Rota 66 – A História da Polícia Que 
Mata, livro-denúncia que ajudou a decifrar o grupo de 
extermínio comandado pela tropa de elite da Polícia 
Militar de São Paulo. Até hoje Barcellos continua sen-
do processado por soldados e recebendo homenagens 
da comunidade carente da cidade. A última foi um rap 
batizado Rota 66, composto por Afro X.

Editor do programa “Profissão Repórter”, sopro de 
resistência jornalística em meio à programação do Fan-
tástico, Barcellos continua acompanhando de perto as 
políticas de repressão à violência e não poupa críticas 
às invasões aos morros cariocas terminadas em execu-
ções. “Se o uso da violência policial fosse bom, eficiente, 
São Paulo seria hoje um paraíso”, compara.  

Barcellos recebeu reportagem da Revista do Brasil 
no seu laboratório de jornalismo, a redação do “Pro-
fissão Repórter”. Havia acabado de sair de uma exaus-
tiva cobertura de 12 horas da tragédia com o Airbus 
da TAM, em Congonhas. E, como bom repórter, não 
baixou as antenas.

É possível escrever uma peça de teatro, trabalhar 
como repórter e ainda pensar em escrever um no-
vo livro?

Já estou acostumado a esse ritmo. Ontem (17 de ju-
lho) cheguei às 19 horas em Congonhas, após o aciden-
te com o Airbus da TAM, com a equipe do “Profissão 
Repórter”. Fiquei lá por quase 12 horas. Chegamos aqui 
na redação e corremos para a ilha de edição.

Em 197� você também escreveu uma peça basea-
da em temas sociais, como pobreza e violência...

Eu ainda trabalhava como repórter em Porto Alegre, 
para o jornal Folha da Manhã, cobrindo assuntos relacio-
nados à violência. Escrevia crônicas sobre a minha vida 
cotidiana de repórter. Um diretor de teatro achou que 
eu levava jeito e me chamou para ajudá-lo a desenvolver 
uma peça. Já havia pré-roteiro. Era sobre uma mulher 
com problemas mentais perseguida pela polícia. Agora, 
não. É também uma encomenda, mas com liberdade to-
tal na escolha do tema. Tentei escrever como ficcionista, 
mas toda hora me sentia preso a uma espécie de cami-
sa-de-força representada pelas histórias verdadeiras do 
universo em que me envolvo no trabalho de repórter. 
Sempre que eu tentava criar uma história ficava preso a 
uma necessidade de coerência, de verossimilhança. 

Você vai usar personagens do seu livro Abusado?
Sim, indiretamente. Eu tenho um farto material de 

pesquisa desse livro. Fiz centenas de entrevistas, todas 
gravadas, e isso me ajudou a entender a rotina dos ado-
lescentes e jovens que habitam os morros do Rio. É claro 
que o processo de gírias é muito dinâmico. Se hoje eu 
subir o morro do Rio já não vou entender muita coisa. 
Mas o universo continua o mesmo. E o personagem 
principal da peça, o Osama, é muito parecido com os 
meninos retratados no Abusado. Ele é uma mistura de 
traficantes do Rio com delinqüentes de São Paulo. 

Por que Osama?
Você lembra de um jovem (Carlos Eduardo de Melo 

Menezes) que invadiu (em novembro do ano passado) o 
prédio da Bolsa de Valores, em São Paulo, com um cin-
to de explosivos? Não havia dinamite, era apenas uma 

Jovens dos morros cariocas planejam operação 
camicase para resgatar suas mães, seqüestradas pelo asfalto. 
E Caco barcellos leva ao palco a sociedade dramática e 
desigual que contaminou sua vida de repórter

minha Cria é um
homem-BomBa

     A mãe do 
menino da 
favela sai de 
casa segunda 
e volta no 
sábado. Cria 
os filhos da 
classe média 
durante a 
semana e 
os seus no 
domingo. É 
um seqüestro 
que ocorre 
todos os dias 
num país 
de graves 
diferenças 
sociais
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cena para chamar a atenção. Ficou lá horas, de braços 
cruzados. Mas essa história me ajudou a pensar num 
personagem, meio fantasioso, meio real. E o nome Osa-
ma surgiu da minha necessidade de  traçar um paralelo 
entre o jovem traficante dos morros do Rio e os jovens 
do Oriente Médio.

Há semelhança entre esses dois universos?
Sim. Eu estive – nos quatro anos em que fui corres-

pondente da TV Globo na Europa – algumas vezes na 
região de conflito entre israelenses e palestinos. Há, 
sim, semelhanças entre o jovem traficante do Rio e o 
menino que vive na Faixa de Gaza: a revolta, a indig-
nação, a inquietude, o abandono social, a relação entre 
ricos e pobres. São fatores em comum. É claro que há 
grandes diferenças, provavelmente mais diferenças. A 
questão da religiosidade, por exemplo. Um jovem pa-
lestino é capaz de dar a vida por sua causa, pela sua re-
ligião; já o jovem brasileiro, dificilmente. Essa é uma 
pequena vantagem brasileira. Pequena vantagem, pois 
o jovem brasileiro acompanha a sociedade brasileira e 
mata por qualquer bobagem. 

O Osama é um camicase...
Sim! Ele quer fazer uma revolução camicase no Rio 

de Janeiro. Está disposto a morrer pela libertação de sua 
mãe e de outras mães que estão presas trabalhando em 
casas da burguesia carioca. A peça é centrada em dois 
personagens principais: o Osama e o Diboa. O Diboa é 
de uma família de classe média carioca. É filho de um 
executivo de uma indústria de metais conhecido como 
“Lacerdinha” e neto de Carlos Lacerda (1914-1977, go-
vernador do antigo Estado da Guanabara). Seu pai é 
uma espécie de Carlos Lacerda contemporâneo.

Por que a referência a Carlos lacerda?
O Carlos Lacerda ainda está muito presente na so-

ciedade carioca, nas redações de jornais e televisão, in-
clusive. O lado conservador, a intolerância, principal-
mente com as classes mais pobres. O Lacerda era um 
conservador radical – expulsou os pobres da cidade do 
Rio de Janeiro. Vários condomínios da periferia do Rio, 
semelhantes à Cidade de Deus, foram obras de seu go-
verno. Ele só não conseguiu expulsar todos os pobres 
da zona sul por causa da ação forte de Leonel Brizola, 
que foi o primeiro a dar legalidade ao povo da favela. 
E o Lacerdinha também é uma figura intolerante, um 
pai severo, reacionário, que acaba sendo decisivo no 
comportamento do filho, o Diboa, um delinqüente que 
conhece o Osama, líder do tráfico, que aos 20 anos re-
solve se aposentar. Osama tem uma idéia diferente do 
tráfico, quer fazer algo mais radical, um ataque cami-
case contra a elite carioca. 

Nesse sentido ele se parece com o Marcinho VP 
(traficante, principal personagem do livro Abusado, 
morto em 200�)?

Tem um pouco, sim. Aquele lado marginal, meio ro-
mântico, idealista. O Osama, que já conseguiu ter um 
pé-de-meia com o dinheiro do tráfico, quer formar um 
grupo camicase para recuperar as mães que eles per-
deram. Que é algo real, rotineiro na vida dos jovens e 
crianças do morro. A mãe do menino da favela sai de 
casa na segunda-feira de manhã e só volta no sábado, 
no fim da tarde. Os filhos só convivem com as mães no 
domingo. É um seqüestro que ocorre todos os dias num 
país de graves diferenças sociais como o Brasil.

O Osama resolve, então, libertar sua mãe.
Sim. E o Diboa também. Seu pai, o Lacerdinha, é 

alcoólatra e bate na mulher todos os dias. E o Diboa, 
com pena da mãe, quer uma arma para expulsar o 
pai de casa. Ele é consumidor de drogas e acaba co-
nhecendo o Osama numa academia de ginástica. Os 
dois se unem para ajudar as mães e decretam guerra 
ao Lacerdinha e à burguesia carioca. Tudo isso acon-
tece no atual cenário de violência do Rio. Só não pos-
so te contar o final (risos). Mas a peça se desenrola a 
partir desse conflito, que é muito comum na vida dos 
meninos de morro. É difícil o pai, que trabalha como 
porteiro ou operário, e a mãe, que passa a semana 
limpando a casa da patroa, convencerem o filho, que 
ganha dinheiro com o tráfico, que compra aparelho 
doméstico, o aparelho novo de televisão, o som im-
portado, o DVD, a sair dessa vida. 

Mas você não acha que esse glamour em torno do 
traficante de drogas se perdeu um pouco nos últi-
mos anos?

É, de fato o “trabalho” para o tráfico é um tédio só. 
Aliás, no mundo da malandragem o traficante é visto 
pelos assaltantes como uma figura menor. O assaltante 
planeja o assalto, convoca um grupo de assaltantes no 
morro e parte para o ataque. Terceiriza o crime, só vai 
na boa. E depois gasta o dinheiro do assalto com mu-
lheres e festas. Ou distribui a renda entre os parentes. 
Não precisa se esconder. Vai para o morro vizinho, e 
acabou. Já o traficante tem de ficar no morro, ficar no 
seu território, manter o estoque de cocaína, de armas. 
Tem de comprar a polícia para não morrer, tem de ter 
relações com políticos; tem de agradar à comunidade. 
Tem um monte de “responsabilidades” que torna a vida 
muito chata. O bandido mais experiente, que quer gra-
na fácil, vida boa, não quer saber do tráfico. 

Do livro Rota 66 ao Abusado você construiu toda 
uma antropologia da polícia. Como foi esse proces-
so? E como você vê a polícia nos dias de hoje?

No Rota eu fiz algo bem específico, que era provar 
que aquela facção da polícia era um grupo de exter-
mínio organizado. Nunca fiz nenhuma pesquisa para 
avaliar o desenvolvimento da polícia, a evolução, mas, 
como estou o tempo todo na rua, acabo conhecendo 
bem o modo de agir de cada grupo policial. Vejo, por 

     não é 
possível 
empresário 
ganhar uma 
fortuna e 
não colocar 
a mão no 
bolso e pagar 
melhores 
salários. 
se não 
mudar essa 
mentalidade 
gananciosa, 
não há como 
diminuir a 
violência
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exemplo, que o Rio adotou, com as milícias, a mesma 
técnica dos antigos pés-de-pato (grupos de extermínio 
de São Paulo, formados em sua maioria por policiais), 
de pegar dinheiro da comunidade, de cobrar pedágio, 
para garantir a segurança. 

Os pés-de-pato ainda existem em São Paulo?
O ex-PM em folga que pegava o dinheiro do comer-

ciante para garantir a segurança? Sim, ainda existe, mas 
não com a mesma força. No Rio está mais organizado.

Como você vê a nova conduta adotada pelo go-
vernador Sérgio Cabral? laudos do Instituto Mé-
dico legal mostram que oito das 19 mortes ocor-
ridas durante a invasão policial ao Complexo do 
Alemão, em junho, foram causadas por tiros à 
queima-roupa.

A atitude da polícia carioca é indefensável. Acho que 
se a intenção fosse desarmar as pessoas, sem mortes, 
seria muito bom. Há situações, claro, ainda mais numa 
invasão ao Complexo do Alemão, em que a morte é ine-
vitável, sobretudo em legítima defesa. Agora, o que me 
parece, como apontaram todas as entidades de direitos 
humanos, é que houve execuções. Acho que a violência 
gera mais violência. Como cidadão brasileiro, eu não 
quero ainda mais violência do que a gente já tem. E se 
uso da violência policial fosse bom, fosse eficaz, São 
Paulo seria hoje um paraíso. 

Mas a violência também parte dos traficantes. A 
terceira geração do Comando Vermelho é conside-
rada a mais violenta de todas as gerações. 

O brasileiro é muito matador. É o terceiro povo mais 
violento do mundo. E a violência não está só na polí-
cia, mas em todos segmentos. E no crime organizado 
também. A terceira geração do Comando Vermelho é 
violentíssima, controlada hoje por matadores. O che-
fe do morro do Rio é igualzinho ao coronel da PM. A 
mentalidade é a mesma: ninguém tem direito à vida, 
direito a nada.

E a sociedade brasileira também ajuda a legiti-
mar a violência, quando aplaude as execuções 
da PM, quando pede a Rota nas ruas, quando 
tenta linchamentos...

Sem dúvida. Quando era correspondente em Paris, 
fui à periferia da cidade para entender como se dava 
a relação da comunidade mais pobre com a polícia. 
Não havia um só caso de execução nos últimos anos. 
E, quando houve, o policial foi punido com rigor. Aqui, 
não. Tudo é motivo para matar. A sociedade brasileira, 
por exemplo, não tolera o crime quando envolve patri-
mônio, mas tolera um assassinato que envolve a honra 
de alguém. Há uma legitimidade silenciosa.

O que você acha do programa de segurança ado-
tado pelo prefeito de Nova York (de 1994 a 2002), 

Rudolph giuliani, o Tolerância zero? Ele poderia ser 
implantado aqui, ou no Brasil repressão não combi-
na com eficiência?

É preciso dizer que, ao contrário do que as pessoas 
pensam, o Tolerância Zero não deu certo porque re-
primiu severamente o crime, e sim porque implantou 
um plano de valorização dos policiais, sobretudo um 
aumento salarial. Eu tenho certeza de que se pagassem 
melhor o soldado da PM do Rio, por exemplo, haveria 
menos corrupção e menos violência. 

Mas o orçamento do governo do Rio não se compa-
ra ao orçamento de Nova York...

Não, não se compara. Mas é preciso que a socieda-
de toda se mobilize. Não é possível que os empresários 
que estão ganhando fortuna com especulação não co-
loquem a mão no bolso para ajudar a diminuir o pro-
blema da violência. Eu não entendo de economia, mas 
sei que os banqueiros, por exemplo, acumularam uma 
fortuna nos últimos 15 anos. E continuam, mesmo com 
lucros exorbitantes, pagando salários baixos aos em-
pregados. O mesmo vale para os outros empresários. 
Enquanto não mudar essa mentalidade gananciosa, en-
quanto não houver distribuição de renda, não há como 
diminuir a violência. 

Você chegou a receber várias ameaças de morte 
na época do lançamento do livro Rota 66, prin-
cipalmente por parte dos policiais. As ameaças 
continuam?

As ameaças acabaram, já a perseguição na Justiça, 
não. Mas fui inocentado em todos os processos. O 
curioso é que raramente sou processado por coronéis, 
apenas por soldados. Pedem sempre a mesma quantia: 
1 milhão de reais (risos). O pior é que eles alegam po-
breza e, mesmo eu ganhando a ação, acabo tendo de 
arcar com as custas do processo. A receita com o Rota 
66, um dos campeões de vendas da editora, não supera 
as despesas geradas pelos processos.

É verdade que tem soldado descontente que lhe 
manda cartas anônimas denunciando o superior? 
Você virou uma espécie de corregedor não oficial 
da PM?

É, recebi durante muito tempo cartas de policiais, de-
nunciando abusos de seus oficiais. Mas isso parou um 
pouco. Eu recebo muitas cartas anônimas com fotos de 
jovens executados, sem causa aparente. A matança na 
periferia, por parte dos policiais, continua forte. 

O Rota 66 acabou virando livro de referência para 
jovens da periferia. Chegou até a virar título de 
um rap.

É, fiquei muito feliz com a homenagem. As histórias 
que esses meninos contam nas letras são fascinantes. 
Valem mais do que qualquer livro. Eles são os verda-
deiros repórteres da periferia.  
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Por Bia Barbosa

durante a ditadura, no final 
dos anos 60 um dos inte-
resses declarados do gover-
no era controlar e padroni-
zar as informações, evitando 

que “bolsões de subversão” se formassem. 
Nesse cenário a Rede Globo se consolidou 
como emissora de alcance nacional e diver-
sas outras TVs cresceram. Quase quatro dé-
cadas depois, a influência da imprensa escri-
ta continua pequena diante do gigantismo 
dos canais de televisão. “A maioria absoluta 
dos brasileiros só se informa e se entretém 
pela televisão. Ela dita hábitos, valores, for-
ma consensos e organiza, segundo seus inte-
resses, grande parte da sociedade”, acredita o 
professor de Comunicação da Universidade 
de São Paulo Laurindo Lalo Leal Filho. 

A televisão influencia 
hábitos, valores e é a 
principal responsável 
pela informação e 
formação da opinião 
pública no brasil. 
Sua programação, no 
entanto, não reflete a 
diversidade brasileira. 
o que você tem a ver 
com isso?

de 
olho 
em 
você

MíDIA

A psicanalista Maria Rita Kehl acrescen-
ta, ainda, que a televisão funciona como 
formadora não só de opinião, mas de ati-
tudes de consumo: “As novelas, os progra-
mas de auditório, os seriados, tudo fun-
ciona de modo a ‘educar’ o telespectador a 
viver de acordo com os parâmetros da so-
ciedade em que o consumo dita as regras 
da cidadania”. A identificação dessa influên-
cia já é antiga.

Em 1998, por exemplo, o levantamento rea-
lizado pelo Instituto Jaime Troiano “Estraté-
gias de Consumidor”, sobre a imagem que 
as mulheres entre 20 e 45 anos de São Pau-
lo, das classes A e B, tinham de si mesmas, 
revelou que de cada dez entrevistadas nove 
estavam profundamente insatisfeitas com o 
próprio corpo. Na avaliação de psicólogos, 
os números mostram o poder da mídia em 
formar padrões sociais. Grande parte desses 

padrões é construída pela teledramaturgia. 
Resultado de uma luta importante de artis-
tas, diretores e produtores na década de 70 
contra os chamados “enlatados” que vinham 
de fora do país, a novela é hoje dona do ho-
rário nobre. “No entanto, muitas vezes a no-
vela idealiza a realidade brasileira e a maquia 
de acordo com conveniências de mercado”, 
analisa o ator Sérgio Mamberti, hoje à frente 
da Secretaria da Identidade e da Diversidade 
Cultural do Ministério da Cultura.

A diversidade cultural e regional do Bra-
sil parece mesmo longe da programação da 
TV aberta. O gaúcho Odacir Mendonça 
Moura, de 62 anos, conta que fora do Rio 
Grande Sul nunca viu programas que falas-
sem da sua região. Aposentado, ele gosta de 
assistir a telejornais. “Quem está nos gran-
des centros nunca fica sabendo o que está 
acontecendo no restante do país.” 
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Do outro extremo do Brasil, a advogada 
paraense Ingrid Leão, de 26 anos, relata que 
desde que se mudou para São Paulo, há dois 
anos, nunca viu nada do seu estado na tele-
visão. “A diversidade cultural que temos não 
aparece. A programação segue o mesmo for-
mato: esporte, humor, auditório, novelas.”

A diversidade cultural e regional, no en-
tanto, deveria ser um dos princípios que 
regem a radiodifusão, conforme a Cons-
tituição – que estabelece também (arti-
go 221) que a produção e a programação 
das emissoras de rádio e TV devem aten-
der preferencialmente a finalidades educa-
tivas, artísticas, culturais e informativas e 
respeitar valores éticos e sociais das pessoas 
e da família. Mas, ainda sem regulamentação, 

os artigos da Comunicação na Carta Magna 
seguem ignorados. “A ordem dessas priorida-
des foi submetida à função de servir de veícu-
lo publicitário. A publicidade, que sustenta as 
emissoras, tornou-se a razão de ser da progra-
mação, o que representa uma grave inversão 
de valores”, afirma Maria Rita Kehl.

Concessões
Os canais de rádio e TV não são de proprie-

dade dos grupos de comunicação. São conces-
sões públicas, dadas pelo Poder Executivo e 
pelo Legislativo a organizações que pretendem 
explorar o serviço da radiodifusão. Por ser fisi-
camente limitado, o espectro eletromagnético 
– as ondas por onde circulam os sinais de rádio 
e TV – deve ser regulado pelo Estado.

Essas concessões têm tempo limitado 
– dez anos para rádio e 15 para TV –, du-
rante o qual as emissoras têm obrigações a 
cumprir. Além da prioridade à programação 
com finalidades educativas, artísticas, cultu-
rais e informativas, prevista na lei,  o tempo 
de publicidade a ser veiculado deveria ser 
limitado e o controle de empresas que pos-
suem concessões por parte de parlamenta-
res, proibido, justamente para que não le-
gislem em causa própria. Outras, ainda, 
limitam o número de concessões que uma 
empresa pode ter em cada localidade.

Essas obrigações estão longe de ser cum-
pridas. Não bastasse a inexistência de fisca-
lização por parte do poder público, há uma 
característica peculiar no Brasil que faz 

Os canais não são de propriedade dos grupos de comunicação. são concessões públicas. Por ser 
fisicamente limitado, o espaço por onde circulam os sinais de Rádio e tV  deve ser regulado pelo estado
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com que os concessionários não se preocu-
pem com elas. A renovação das concessões 
é automática, sem critérios nem avaliações 
do serviço prestado. Para que uma conces-
são não seja renovada automaticamente é 
preciso o voto nominal de dois quintos do 
Congresso. “Mas os deputados não se atre-
vem a desafiar os donos das concessões”, diz 
Maria Rita Kehl. Para ela, bastaria verificar 
se as emissoras cumpriram o papel previsto 
na Constituição: “Se cumpriram, renove-se 
a concessão; se não, não”.

Para o professor Lalo, da USP, o proble-
ma começa no momento de escolher quem 
poderá receber uma concessão de TV. As 
empresas passam por um processo de li-
citação e vence a que paga mais pelas ou-
torgas. Para o especialista, as concessões 
deveriam ser dadas a partir da compara-
ção entre os projetos de programação a ser 
oferecidos ao público. “Seria a forma ideal 
para acabarmos com a mesmice que en-
contramos atualmente”, afirma. “O projeto 
seria acompanhado ao longo dos 15 anos. 
Caso não o cumprissem, as emissoras po-
deriam ser punidas. Isso é comum em di-
versos países, mas inexiste no Brasil. A falta 

de acompanhamento dá às emissoras liber-
dade para pôr seus interesses empresariais, 
políticos e religiosos acima do interesse pú-
blico”, analisa.

O paranaense David Domingues da Silva, 
de 25 anos, já foi viciado em TV, antes de tra-
balhar como auxiliar de câmbio em São Pau-
lo. Hoje, assiste a programas de entrevistas, 

jornais, novela, desenhos. “Se pudesse mu-
dar, colocaria mais documentários.” Em te-
oria, Davi – e todos os telespectadores – de-
veria poder participar da definição do que 
passa na TV, já que é para atender ao inte-
resse público que as emissoras recebem con-
cessão. “Nos últimos dez anos aumentou o 
número de organizações preocupadas com 

visão CrítiCa 
Mamberti: “É 

preciso ‘confiar 
desconfiando’ 

em tudo que 
passa na TV”
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essa questão. Mas está longe de ser um mo-
vimento generalizado. A assimetria existen-
te entre o poder dos meios de comunicação 
tradicionais e o das vozes que os criticam 
ainda é grande”, afirma Lalo.

“As pessoas já dizem que é preciso ‘con-
fiar desconfiando’ em tudo que passa na 
TV. Há, portanto, uma perspectiva críti-
ca”, aponta Sérgio Mamberti. Ele aposta 
na chegada da TV digital para ampliar a 
participação da sociedade na programa-
ção. “Num futuro próximo, a interativida-
de que o formato digital trará vai permitir 

mais diálogo e debate com os meios de co-
municação”, acredita.  

Diversas entidades e movimentos sociais, 
no entanto, não esperaram a TV digital para 
mudar esse cenário. Neste mês, iniciaram 
campanha nacional por controle social nas 
concessões. Fazem parte da campanha enti-
dades como a CUT, a UNE, o MST, o Coleti-
vo Intervozes e o Fórum Nacional pela De-
mocratização dos Meios de Comunicação. 
Reivindicam a implantação de mecanismos 
de participação de integrantes da sociedade 
– independentes dos poderes, do governo e 

das emissoras –, desde a fiscalização da di-
versidade na programação das emissoras até 
o processo de renovação das concessões.

A idéia, longe de configurar uma tentativa 
de censura, como alegam grandes empresá-
rios da mídia, é proporcionar à sociedade 
mecanismos para acompanhar a programa-
ção e identificar eventuais abusos, irregula-
ridades por parte de emissoras. 

Para saber mais sobre a campanha  
pelo controle social nas concessões: 
www.intervozes.org.br 

Em maio, quando venceu 
o prazo da concessão da 
venezuelana radio Caracas 
televisión (rCtV), segunda 
maior emissora de tV em 
audiência no país, o governo 
do presidente Hugo Chávez 
decidiu não renová-la. A razão 
foi o envolvimento da rede na 
tentativa de golpe de Estado 
ocorrida no país em 2002. A 
ação foi planejada na casa de 
Marcel granier, seu proprietário.

Em todo o mundo, grandes 
empresas de comunicação e 
associações do setor acusaram 
o governo venezuelano de “violar 
a liberdade de expressão”. Mas 
não noticiaram, por exemplo, 
que nos últimos 20 anos a rCtV, 
além de incitar o golpe de 2002, 
foi suspensa diversas vezes pelo 

Poder Judiciário por veicular 
informações falsas, pornografia 
em horário inadequado, 
violação dos direitos humanos e 
trabalhistas.

A não-renovação de 
concessões públicas é um 
procedimento comum em diversos 
países, considerado assunto de 
soberania nacional. Ao longo da 
história, várias emissoras nos 
Estados unidos não tiveram 
concessões renovadas. o mesmo 
aconteceu na Inglaterra, durante 
a gestão da primeira-ministra 
Margaret thatcher. o jornal 
espanhol Diagonal contabilizou 
236 fechamentos, revogações 
e não-renovações de canais de 
rádio e televisão em 21 países 
do mundo. Nenhum deles foi 
considerado autoritário.

A concessão não renovada da RCTV, da Venezuela

tv sem povo Venezuelanos ironizam programação da RCTV
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SAúDE

Por giedre Moura

Quando entra em um avião, o 
ex-jogador de basquete Os-
car Schmidt precisa sentar 
onde possa esticar a perna 
esquerda. A culpa não é dos 

seus 2,05 metros de altura, e sim do joelho. 
Castigado por mais de 30 anos de saltos, 
corridas e quedas nas quadras, não dobra 
direito. São três lesões sérias, constantes 
indicações para cirurgias. A dor é o pre-
ço por ter sido o mais importante jogador 

de basquete do Brasil. Ele não se arrepen-
de de nada, mas não usa meias palavras ao 
dizer que esporte de alto rendimento nada 
tem a ver com vida saudável. Ganhou me-
dalhas, dores e limitações. Assim é o espor-
te competitivo.

Médicos, profissionais de educação física 
e esportistas são unânimes em afirmar que 
atletas de alta performance não são exemplo a 
ser seguido por quem deseja melhorar a qua-
lidade de vida e pôr fim ao sedentarismo. Le-
sões, patologias do coração, disfunção hor-
monal são mais comuns em gente que treina 

de quatro a cinco horas por dia com grande 
esforço do que em uma pessoa que caminha 
uma hora quatro vezes por semana.

A alta profissionalização, a busca pela 
quebra de recordes, a necessidade de per-
formance cada vez mais elevada exigem em 
demasia dos atletas de ponta e decretaram 
o fim do slogan “esporte é saúde”, que por 
muito tempo foi exibido na TV. “Levamos o 
corpo ao limite da exigência física e, é claro, 
isso não é saúde, é uma opção de vida. Mi-
nha opção sempre foi o basquete e assumi 
toda a sua exaustão. Se o time ficava quatro 

Rotina de atletas não é exemplo para quem 
deseja aproveitar os benefícios da atividade 
física. esporte com moderação pode ser bom, 
mas passou disso é filosofia de vida cercada 
de riscos por todos os lados

Quando 
o esporte 
é rude

Competiu na Olimpíada de 2004 
com o joelho recém-operado

       Abandonou o Pan  
do Rio com o pé inchado



horas treinando, eu treinava outras quatro. 
Era maluco mesmo”, conta Oscar.

O cestinha da seleção brasileira perdeu 
as contas de quantas vezes entrou nas qua-
dras com dores e chegou a ponto de jogar 
com a mão direita quebrada, justamente a 
“mão santa”. A primeira contusão séria foi 
aos 17 anos, quando fraturou um dos tor-
nozelos e passou três meses sem botar o pé 
no chão. “Senti muita dor, cansaço, e essa 
é a rotina de qualquer atleta. Mesmo de-
pois de parar de jogar ainda descubro coi-
sas. Fiquei sabendo que tenho bursite no 

tendão da pata de ganso. Eu nem gosto de 
fazer ressonância magnética, sempre apa-
rece algo novo”, brinca.

O esporte brasileiro está repleto desses 
desastres. Ana Moser, Gustavo Kuerten, o 
goleiro Marcos, do Palmeiras, que já se afas-
tou 13 vezes para ser submetido a cirurgias 
e fisioterapias. O meia  Pedrinho, do Santos, 
também é um deles. Aos 30 anos, comemo-
rou em setembro 50 jogos sem se machu-
car. Mas nos últimos dez anos de atividade 
esteve pelo menos dois em tratamento. No 
futebol, além dos impactos do esforço con-
vive-se com a imprudência – ou deslealda-
de – dos muy amigos de profissão.

Aos 20 anos, no início de uma carreira al-
tamente promissora e dois dias antes de se 
apresentar para a seleção brasileira, ainda 
no Vasco da Gama, Pedrinho recebeu uma 
entrada forte de um jogador do Cruzeiro e 
rompeu o ligamento do joelho direito. “Fi-
quei seis meses parado e me machuquei de 
novo. Depois foi a vez do joelho esquerdo. 
Era muito jovem e não imaginava que isso 
pudesse acontecer. O lado psicológico é o 
mais complicado. Mas o futebol é assim, um 
esporte de muito contato, e sei que posso 
me machucar a qualquer hora novamen-
te”, afirma o meia. Quando passou pelo Pal-
meiras, entre 2002 e 2005, Pedrinho chegou 
a pedir ao clube a suspensão dos salários 
enquanto estivesse fora de jogo.

Conviver com a dor
Não são apenas os atletas profissionais 

que correm o risco de transformar o esporte 
em algo prejudicial à saúde. Se no caso dos 
esportistas de alto rendimento essa é uma 
opção clara em busca da vitória, para pes-
soas comuns que se encantam com a ati-
vidade física e começam a levar o corpo à 
exaustão, sem o devido acompanhamento, 
o risco pode ser ainda maior. 

Ao mesmo tempo em que o sedentaris-
mo é alto na população brasileira, cresce 
entre os que já fazem atividade física a ten-
dência de partir para a sobrecarga. “Para 
fazer uma caminhada leve a pessoa não 
precisa se submeter a uma diversidade de 
exames médicos, mas o que tem aconteci-
do é que ela passa a correr e logo quer par-
ticipar de uma maratona, sem saber se tem 
condições. E começam os riscos cardiovas-
culares e também de lesões. Se a pessoa tem 
uma artrose no joelho, não adianta escolher 
a corrida para se exercitar”, avisa o médico 
do esporte André Pedrinelli. 

A receita é antiga, mas pouca gente a res-
peita: fazer uma grande avaliação física antes 
de se submeter aos exercícios prolongados e 
de alto impacto. Não basta o exame médi-
co de academia. O que também di-
fere os esportistas profissionais 
das pessoas comuns é a equi-
pe que dá suporte às ativi-

A primeira lesão da 
ginasta Daiane dos 
Santos foi aos 17 anos, 
no tendão de Aquiles

Chegou a jogar uma partida 
com a mão direita quebrada

Tem três lesões 
graves no joelho

Fraturou o tornozelo e 
teve de ficar � meses sem 

colocar o pé no chão

Oscar: “Se o time 
ficava quatro horas 
treinando, eu treinava 
outras quatro”
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dades. A ginasta Daiane dos Santos conta 
com um time de dez pessoas que cuidam 
de sua rotina de treinamento, alimentação, 
rendimento e trato psicológico. E mesmo 
com a mais qualificada equipe a atleta não 
está livre dos perigos da modalidade.

“Uma das coisas que aprendi foi a con-
viver com a dor. E não é uma dor leve, 
muitas vezes é absurda, mas você preci-
sa se preparar, enfrentar e descobrir seu 
limite. Agora que passou o Mundial (de 
Ginástica Artística), vou cuidar do meu pé 
para conseguir chegar bem nas Olimpía-
das de Pequim”, revela Daiane, que chegou 
a competir com o pé direito inchado no 
Pan, mas teve de desistir da final no solo. 
Sua primeira lesão foi aos 17 anos, no ten-
dão de Aquiles. 

Daiane mantém rotina de treinamen-
tos de até seis horas diárias. Passou por 
duas cirurgias nos joelhos. Após a primei-
ra, conseguiu o título de campeã mundial 
na ginástica artística. Mas a segunda com-
prometeu o desempenho na Olimpíada de 
2004. “Tive um período de recuperação 
muito curto e hoje meu joelho não dobra 
direito, provavelmente vou conviver com 
a dor por toda a vida. Mas eu escolhi”, re-
flete a ginasta. 

Aos 45 anos de idade, o ex-arremessa-
dor de dardo e hoje professor de educação 

física Pedro Caetano sabe exatamente do 
que Daiane dos Santos está falando. Cam-
peão paulista e brasileiro universitário nos 
anos 80, Caetano ainda sente as dores no 
cotovelo que lesionou em virtude do trei-
namento intenso. Na época, o contato com 
as técnicas mais avançadas era pequeno 
e o treinamento do atletismo significava, 
basicamente, a exaustão. Eram sete horas 
diárias de esforços repetitivos, força, re-
sistência. “Você começa a treinar criança, 
quando vê está competindo e quando per-
cebe se machucou. Hoje questiono até que 
ponto o esporte de alto rendimento não é 
uma loucura”, indaga o professor.

A rotina de Caetano hoje é tranqüila, 
três ou quatro vezes por semana de exer-
cícios moderados, o bastante para garan-
tir benefícios cardiovasculares, controlar 
a pressão, o colesterol e outras enfermida-
des associadas ao sedentarismo. Mas não 
esquece a época do dardo. Sente o bra-
ço ao dirigir e precisa se poupar quando 
demonstra aos alunos um arremesso de 
handball. “O esporte tem vários lados, ele 
é importante não só para o físico como 
também para a parte psicológica, ensina a 
disciplina, a perseverança. Porém, quan-
do vai além disso, mostra uma opção de 
vida que realmente não é a mais saudável”, 
avalia Caetano. PA
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EExceção: o triatleta 
Carlos galvão nunca 

teve lesões sérias

Rompeu os ligamentos 
dos dois joelhos

Pedrinho, hoje no Santos: “O lado 
psicológico é o mais complicado, 
mas sei que posso me machucar 
novamente a qualquer hora”
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Estudos
À medida que a medicina e a biologia 

avançam para pôr em atividade atletas 
com massa muscular cada vez mais poten-
te, surge a necessidade de estudos capazes 
de diagnosticar até que ponto a evolução 
não é prejudicial. Para o professor de edu-
cação física Reury Frank Bacurau, as pes-
quisas ainda são pequenas, pois o alto nível 
esportivo é algo novo e os efeitos 
reais ainda não podem ser total-
mente medidos.

Bacurau preparou uma tese de 
doutorado para a qual submeteu 
ratos a esforços intensos e mo-
derados para verificar a reação 
do sistema imunológico. O ani-
mal treinado de forma modera-
da teve aumento e melhoria da 
imunidade, enquanto o que foi submetido 
a treinamento intenso apresentou redução 
nesse índice. É preciso, porém, ver a pesqui-
sa com cautela, pois trata de uma questão es-
pecífica – os tumores. “Ainda temos muito 
para pesquisar. Sabemos que o esporte de 
alto nível não é saudável, mas falta apurar o 
quanto ele realmente prejudica.”

O pesquisador lembra que além das tra-
dicionais lesões e dos problemas cardíacos 
que têm levado alguns atletas à morte sú-
bita, geralmente por apresentarem alguma 
cardiopatia, existem as questões 
hormonais. É fato que para uma 
mulher menstruar ela precisa de 

um determinado estoque de gordura no or-
ganismo. O nível baixo de gordura de uma 
maratonista, por exemplo, impede a mens-
truação, com risco de causar um desequilí-
brio, item que pode ter relação com casos de 
câncer e também com a maior fragilidade 
dos ossos. “Volto a afirmar que ainda não 
temos dados precisos, temos de pesquisar. 
Ao reduzir o treinamento as mulheres vol-

tam a menstruar, mas quais se-
rão os efeitos no longo prazo?”, 
questiona Reury. 

No caso dos esportistas ama-
dores que não possuem devido 
acompanhamento especializa-
do, uma das síndromes mais 
comuns é a de overtraining, 
o excesso de treinamento. É 
quando o corpo sinaliza haver 

uma falta de equilíbrio entre a quantidade 
de atividade física, o descanso e a alimenta-
ção. E efeitos como depressão, cansaço, irri-
tabilidade, perda de massa muscular, insô-
nia, falta de apetite invadem o cotidiano dos 
praticantes. Embora a saída para resolver o 
problema seja simples, reduzir a atividade 
física e melhorar a alimentação, o esportista 
depara com outra faceta pouco discutida − 
o dano psicológico, pois a atividade física 
pode virar vício.

“E nem falamos ainda do doping. Quem 
trabalha com educação física vê muitos 

atletas e sabe que é impossível che-
gar a uma massa muscular tão 

ampla sem anabolizantes. O 
assunto é tabu, quem é pego 

no doping representa 
uma parcela mui-

to pequena dos 

que os utilizam. A Volta da França de ci-
clismo, por exemplo, já está sendo chama-
da de Volta da Farsa, devido ao grande uso 
de anabolizantes pelos atletas”, completa o 
pesquisador.

Homens de ferro
A rotina do consultor de marketing es-

portivo e triatleta Carlos Galvão tem sido 
intensa. Corre, nada, pedala e faz muscula-
ção todos os dias, alternando as modalida-
des, em alta carga, de domingo a domingo. 
Sua vida está assim desde junho, quando in-
tensificou os treinamentos para participar 
agora em outubro de uma das provas que 
mais exigem do corpo: o torneio mundial 
de Ironman (Homem de Ferro), no Havaí. 

A modalidade criada há 20 anos inclui 
3.800 metros de natação no mar, 180 qui-
lômetros de bicicleta e, para terminar, uma 
maratona: 42 quilômetros de corrida. Para 
a maioria, mais de dez horas de exercício fí-
sico sem parar. “Em 1999 eram 12 mil pes-
soas fazendo o Ironman, agora são mais 
de 50 mil. O número não pára de crescer. 
É uma modalidade para quem quer a sur-
presa, a motivação, a força de vontade. O 
importante não é vencer, e sim terminar a 
prova”, conta Galvão.

Triatleta desde 1998, o esportista diz que 
nunca sentiu nenhum problema associado 
ao esporte de altíssima performance. A úni-
ca vez em que se machucou e ficou meses 
parado foi no futebol. O Ironman, em sua 
opinião, tem uma particularidade que o 
torna mais seguro que as corridas de rua: 
quem se arrisca a participar da prova sabe 
que precisa de um acompanhamento mé-
dico e profissional especializado. Galvão 
nunca foi vítima do overtraining, sabe que 
vai reduzir a rotina de treinamentos após a 
prova. “O esporte muitas vezes é uma filo-
sofia de vida e tem seus riscos associados. 
Até hoje não tive nenhum problema sério 

com o triatlo, o mais difícil mesmo tem 
sido conciliar a vida de treinamen-

tos com a social. Sair para jantar 
fora, só com quem topa vol-

tar para casa antes das 10 
da noite.” 

lesão no cotovelo devido 
ao excesso de treinamento

Pedro Caetano foi 
campeão paulista e 
brasileiro de arremesso 
de dardo nos anos 80ro

bE
rt

o
 P

A
rI

Zo
tt

I

O alto nível 
esportivo 
é algo 
novo e os 
efeitos reais 
ainda não 
podem ser 
totalmente 
medidos



�0     rEVIStA Do brASIL    outubro    2007

HISTóRIA

Por Igor Fuser

A expressão “os dez dias que 
abalaram o mundo” ficou fa-
mosa a partir do título do li-
vro em que o jornalista norte-
americano John Reed relata, 

como testemunha ocular, o momento em 
que os trabalhadores assumiram o poder 
na primeira revolução socialista vitoriosa, 
em 25 de outubro de 1917. O Estado que 
emergiu daquele movimento – a União So-
viética – já desapareceu, mas o mundo ainda 
sente os tremores da tomada de poder pe-
los comunistas liderados por Lenin. “Toda 
vez que os trabalhadores desafiarem a do-
minação e a exploração sob o capitalismo, 
a Revolução Russa será referência”, afirma 
o cientista político Lúcio Flávio de Almei-
da, da PUC-SP.

Noventa anos depois, turistas fazem fila 
para visitar o corpo embalsamado de Lenin, 
na Praça Vermelha, em Moscou. Na saída 
do mausoléu de mármore negro, o visitante 
percorre os túmulos dos “heróis da União 
Soviética”, enterrados ao pé das muralhas do 
Kremlin, fortaleza medieval que é o próprio 
símbolo do poder no país. Conquistas, con-
tradições e fracassos da revolução estão re-
presentados naquela galeria mortuária. Lá 
está também Josef Stalin, um dos tiranos 
mais brutais do século passado. Lenin re-
provava a maneira truculenta de Stalin tratar 
as divergências. O ditador bigodudo, que o 
sucedeu em 1924, repousa numa cova igual 
à de outros dirigentes, como Leonid Brejnev, 

Entre a tirania stalinista e o legado do bem-estar social decorrente da 
sombra revolucionária, aqueles dez dias que abalaram a rússia, em 
1917, são essenciais à compreensão do mundo contemporâneo

todo o
poder aos 
sovietes

que ordenou a invasão da Tchecoslováquia 
(1968) e do Afeganistão (1979).

A Praça Vermelha abriga, por outro lado, 
personagens admiráveis como o marechal 
Georgi Jukov, comandante do Exército Ver-
melho em 1945. Jukov esteve à frente das 
tropas que derrotaram os nazistas nas ba-
talhas decisivas da 2ª Guerra Mundial e co-
mandou a vitória final em Berlim, quando 
um soldado soviético balançou a bandeira 
da foice e martelo no topo do prédio se-
midestruído do Parlamento alemão. Sem o 
esforço titânico dos soviéticos, que amar-
garam 20 milhões de mortes na luta contra 
o nazismo, o conflito provavelmente teria 

tido outro desenlace. Lá está, também, o 
próprio John Reed, militante de esquerda 
dos Estados Unidos que chegou a combater 
ao lado dos revolucionários durante a guer-
ra civil que se seguiu a 1917 e morreu de tifo 
em 1920, num hospital de Moscou.

Mas o que mais me impressionou no 
breve trajeto pelo túnel do tempo da ex-
URSS foi a homenagem a um famoso por 
outro motivo. Todos os túmulos ao lado do 
Kremlin estavam, quando estive lá, em ju-
lho, enfeitados por um par de cravos ver-
melhos. Apenas um, entre dezenas de mor-
tos ilustres, recebera de mãos anônimas 
flores comuns: o do cosmonauta Yuri Ga-

popular até hoje  “Paz, pão e terra”: lema dos bolcheviques, liderados por lenin
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hoje oposição
Desafiando a polícia e suas 

bombas de gás, jovens 
comunistas desfilam por São 

Petersburgo na chamada 
“Marcha dos Descontentes”, 

dia � de março deste ano
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garin, primeiro ser humano a viajar ao es-
paço, em 1961, a bordo da nave Vostok. Sua 
presença ali sublinha o avanço econômico, 
tecnológico e a admiração alcançados pela 
URSS antes de esbarrar nos limites que a 
fizeram naufragar.

Na Rússia capitalista de hoje, o aniversá-
rio da revolução será desdenhado pela agen-
da oficial. O presidente Vladimir Putin, ex-
agente da KGB, a polícia secreta do regime 
soviético, governa com apoio dos antigos 
“oligarcas” do Partido Comunista que priva-
tizaram, em benefício próprio, as fatias mais 
gordas do patrimônio estatal. A herança so-
viética divide opiniões. “Há polarização en-
tre os que encaram a revolução com simpatia 
ou como catástrofe”, observa o economista 
Alexander Kolganov, da Universidade de 
Moscou. “Entre os apoiadores há outra di-
visão: os nacionalistas, para quem a revolu-
ção fez da Rússia segunda maior potência do 
mundo; e os socialistas, que vêem nos bol-
cheviques os seus ideais de justiça social.”

Na avaliação de Kolganov, um legado mais 
concreto é o conjunto de conquistas sociais 
que ainda vigoram no país, como o largo al-
cance da educação e saúde. “Nem Yeltsin (o 
presidente que liderou a transição para o ca-
pitalismo) nem Putin conseguiram dissolver 
a segurança social no país”, diz. O economis-
ta Kolganov explica que, para a maioria dos 
russos, Lenin e o socialismo são assuntos do 
passado. A população estaria hoje voltada 
para a sobrevivência numa sociedade com-
petitiva e, ao contrário do que sonhavam os 
bolcheviques, cada vez mais desigual.

Dados organizados pela economista bra-
sileira Lenina Pomeranz, do Instituto de 
Estudos Avançados da USP, mostram a es-
pantosa concentração de renda ocorrida no 
período pós-soviético. O contingente da po-
pulação nas faixas de renda mais baixas reú-
ne 77%, enquanto 22,6% dos russos estão 
num nível médio e apenas 0,4% pode ser 
considerado rico. Em 1989 as camadas mé-
dias compunham dois terços do total.

Empobrecimento
Lenin ainda é a figura histórica mais po-

pular da Rússia e sua lembrança permanece 
visível nas estátuas que escaparam da onda 
de demolição dos ícones do regime sovié-
tico. Não há como apagar a memória da-
quele que foi, segundo o historiador Eric 
Hobsbawm, o personagem mais importan-
te do século 20. No mundo inteiro estão 
sendo organizados eventos em que se dis-

cutirá o legado de 1917. No Departamento 
de História da USP, um seminário aberto ao 
público – Revolução Russa: uma Jovem de 
90 Anos – é organizado pelo professor Os-
valdo Coggiola para ocorrer entre 12 e 14 
de novembro (informações pelo telefone 11 
3091-3760). “A luta vitoriosa dos bolchevi-
ques continua sendo a principal experiên-
cia revolucionária da era contemporânea”, 
enfatiza Coggiola.

Para ele, os “descaminhos” que ocorreram 
depois de 1917 podem ser analisados a par-
tir de dois pontos de vista: como álibi para 
desqualificar o socialismo ou como ponto de 
partida para a superação dos erros cometi-
dos. Afinal, o que foi a Revolução de Outu-
bro e o que ela significa na atualidade? Como 
se explica o chocante contraste entre a espe-
rança na vitória dos socialistas e os fracassos 
que levaram ao fim da União Soviética?

Essa experiência pode ser entendida a 

partir das circunstâncias que envolveram a 
tomada do poder pelos bolcheviques, como 
eram conhecidos os comunistas russos em 
1917. Quando Karl Marx e Friedrich En-
gels escreveram o Manifesto Comunista, 
em 1848, nem de longe imaginavam que o 
primeiro país a abolir o capitalismo fosse 
a retrógrada Rússia, onde, para se ter uma 
idéia, somente em 1861 os camponeses fi-
caram livres da servidão, regime de traba-
lho da Idade Média. O socialismo, de acor-
do com Marx, só poderia ser implantado 
nas nações de maior desenvolvimento capi-
talista, como Inglaterra, França ou Alema-
nha, onde a classe trabalhadora já estaria 
em condições de exercer o poder.

O que precipitou o levante revolucioná-
rio na Rússia foi a incapacidade da burgue-
sia de oferecer uma alternativa à monar-
quia absolutista, que desmoronou diante 
da crise provocada pelas derrotas do exér-

passado não 
tão distante 
Praça Vermelha, em Moscou, 
onde fica o Kremlin e a Catedral 
de São Basílio, ainda é cenário 
para desfiles militares como a 
parada que comemora o dia em 
que os soviéticos tomaram o 
Parlamento alemão, no fim da  
2ª grande guerra
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cito imperial russo na 1ª Guerra Mundial. 
Em fevereiro de 1917, os trabalhadores de 
Moscou, exasperados com a guerra e com 
a fome, deflagraram uma greve geral. As 
tropas despachadas pelo czar Nicolau II, ao 
invés de reprimir o movimento, confrater-
nizaram com os grevistas. Depois de quatro 
dias de caos, a monarquia ruiu e formou-
se um governo provisório, liderado pelos 
partidos liberais.

O povo reivindicava o fim da participa-
ção russa numa guerra que só interessava às 
elites, envolvidas nas disputas geopolíticas 
européias. Os jovens das classes pobres, en-
viados aos milhões para o matadouro dos 
campos de batalha, desertavam e voltavam 
para casa. A população urbana exigia um 
fim à escassez de alimentos causada pela 
guerra. E os camponeses – 85% da popula-
ção – queriam a redistribuição das terras, 
em mãos da nobreza.

Paz, pão e terra
Durante os oito meses de governo pro-

visório os políticos burgueses falharam em 
atender às demandas populares. Trabalha-
dores do campo e das cidades se organiza-
ram em conselhos, os sovietes, nos quais as 
decisões eram tomadas com a participação 
de todos. No início os bolcheviques eram 
minoria entre os partidos de esquerda que 
atuavam nos sovietes. Mas eram os únicos 
que defendiam, com coerência, o lema “paz, 
pão e terra”. A única vantagem real com que 

orgulho naCional Putin participa de 
cerimônia em homenagem a Yuri gagarin

revolução permanente leon Trotski acreditava que o sucesso da revolução só seria 
possível se ela atingisse outros países. Morto em 1940, o bolchevique não viu que sua 
revolução, embora à força, acabou entrando em quase todo o leste Europeu
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Lenin e os bolcheviques contavam era a ca-
pacidade de reconhecer o que as massas que-
riam; “de conduzir, por assim dizer, por sa-
ber seguir”, explica Hobsbawm.

Em outubro de 1917, quando o governo 
provisório resolveu reprimir os conselhos 
de trabalhadores, os bolcheviques já eram 
maioria. Lenin, ao ver neles uma alterna-
tiva de poder, lançou a palavra de ordem 
da insurreição: “Todo o poder aos sovie-
tes”. Com a adesão dos soldados que vol-
tavam das frentes de batalha, os revolucio-
nários assumiram rapidamente o controle 
das principais cidades, Moscou e São Pe-
tersburgo. Os bolcheviques emitiram, sem 
perda de tempo, os decretos que atendiam 
aos anseios do povo, como o da reforma 
agrária. As fábricas, abandonadas por seus 
proprietários, não foram estatizadas de 
imediato, mas colocadas sob a gestão dos 
operários. Um acordo de paz foi assinado, 
mas durou pouco. Durante quatro anos, 
a guerra civil entre as forças revolucioná-
rias (os “vermelhos”) e conservadoras (os 
“brancos”) espalhou morte e devastação 
por toda a Rússia.

Nem Lenin nem os demais líderes bol-
cheviques, como Leon Trotski, que orga-
nizou o Exército Vermelho, acreditavam 
que seria possível construir o socialismo 
isoladamente, num único país. O movi-
mento seria o estopim de uma revolução 
internacional que mobilizaria trabalha-
dores em nações capitalistas mais adian-
tadas. A febre revolucionária se espalhou 
pela Europa Central. No entanto, somen-
te na Rússia, gigante e subdesenvolvida, 
os revolucionários mantiveram o poder. 
A eles só restava a opção de levar adian-
te o projeto socialista, em condições mais 
desfavoráveis que a imaginada em 1917. 

Nesse processo, muitos erros fo-
ram cometidos.

“Lenin, Trotski e seus compa-
nheiros reduziram drasticamen-
te as liberdades democráticas a 
partir de 1918, o que facilitou o 
processo de burocratização pos-
terior”, afirma o cientista políti-
co Michel Löwy, da Universida-
de de Paris. Ele recorda que Rosa 
Luxemburgo, uma das líderes da 
fracassada revolução na Alema-
nha, apoiava com entusiasmo os 
bolcheviques, mas criticava a inclinação 
para práticas autoritárias. Ela apontava o 
esvaziamento dos conselhos operários, que 
se tornavam mero instrumento do Partido 
Comunista.

Ainda assim, a transformação do jovem 
regime soviético na monstruosa máquina 
estatal do stalinismo não foi automática. 
“Não se deve estabelecer um sinal de identi-
dade entre o Estado revolucionário de 1917 
a 1924 e o Estado contra-revolucionário da 
burocracia”, alerta Löwy, lembrando que 
quase todos os líderes do movimento de 
1917 foram eliminados, incluindo Trotski, 
assassinado em 1940 por um agente stali-
nista durante seu exílio, no México.

Até hoje se discute se o regime que sobre-
viveu até 1991 pode ser chamado de socia-
lismo, uma vez que o poder, exercido em 
nome dos trabalhadores, sucumbiu à bu-
rocracia e ao totalitarismo. Por outro lado, 
as sete décadas de existência da URSS mos-
traram que é possível conduzir um país mo-
derno sem a propriedade privada dos meios 
de produção – ou seja, sem patrões. O regi-
me soviético transformou um país atrasado 
numa poderosa economia mundial, capaz 
de vencer a Alemanha nazista, de enviar na-

ves ao espaço, de proporcionar à 
população condições de alimen-
tação, saúde, moradia e educa-
ção. “Para milhões de habitantes 
das aldeias, o desenvolvimento 
soviético significou a abertura 
de novos horizontes, a fuga das 
trevas e da ignorância para a ci-
dade, a luz e o progresso”, consta-
ta Hobsbawm em seu livro A Era 
dos Extremos.

Grande ironia é que a expe-
riência soviética trouxe mais be-

nefícios para os trabalhadores em outras 
partes do mundo do que para os próprios 
russos. Muitos estudiosos estão convenci-
dos de que o medo do socialismo foi um 
dos principais motivos que levaram os paí-
ses capitalistas mais desenvolvidos, sobre-
tudo na Europa Ocidental e na América do 
Norte, a empreender importantes reformas 
sociais. Nesses países, o “perigo bolchevi-
que” teria removido a resistência das clas-
ses dominantes às reivindicações históricas 
dos sindicatos de trabalhadores, como sa-
lários e jornadas dignos e proteção social 
– conquistas que agora, sem o fantasma do 
comunismo, se vêem ameaçadas pela ofen-
siva neoliberal. Em outras partes do mun-
do, o exemplo da Revolução Russa inspirou 
lutas de libertação contra o colonialismo 
europeu.

Talvez ainda seja cedo para uma avalia-
ção do legado de 1917. A única certeza é 
que, sem levar em conta esse acontecimen-
to grandioso, o mundo em que vivemos se 
torna incompreensível. Para aqueles que 
não aceitam o triunfo do capitalismo após 
a dissolução da URSS como “o lance final da 
História”, a proeza dos bolcheviques segue 
como uma referência permanente. 

idealista
John Reed, o 
americano que 
morreu por uma 
revolução que 
se perdeu
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A roça de Odair até que dá para o consumo inter-
no, só que dinheiro não faz. A criação de caprinos 
ajuda, mas a renda é pouca. O jeito foi pedir o re-
forço das abelhas para adoçar a vida. Conforme 
se aprimoram a técnica de captura e a lida com a 

apicultura, as esperanças vão-se alimentando. Na casa de Odair 
e nas dezenas de outras que formam a Cooperativa Apícola da 
Grande Picos (Cooapi), em Picos (PI). Por sua desenvoltura, 
Odair José da Costa foi escolhido agente de desenvolvimento 
rural do Assentamento União. Ele é quem faz o meio de cam-

po entre a comunidade e os parceiros, como Sebrae e Funda-
ção Banco do Brasil, que apóiam o empreendimento com co-
nhecimento de gestão, planejamento, tecnologia e recursos. A 
cooperativa existe desde 1996 e está perto de alcançar o melhor 
desempenho da história. Tirando de 25 a 30 quilos de mel, de 
colméia em colméia, a produção vai ultrapassar as 10 tonela-
das/ano. Para alegria de Odair, sua pequena Mirele, de 2 anos, 
Hélio, 4, e Homero, 6. E também das cabras. Com a renda vin-
do predominantemente do mel, até elas, praticamente parte da 
família, poderão ficar mais tranqüilas. (Paulo Donizetti) 
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COMPORTAMENTO

enquanto as mulheres têm 
maior capacidade de se 
adaptar aos percalços da 
idade, os homens acima 
de 60 encontram no amor, 
mais que um grande aliado 
da saúde, uma causa  
que rejuvenesce 
o espírito

elixir da juventude

amor maduro
Emanuel e Célia 
resolveram viver 
juntos em Brasília 
17 anos depois de 
se conhecerem
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Por Miriam Sanger

embora a Organização Mun-
dial de Saúde considere ido-
sas as pessoas a partir dos 60 
anos, essa classificação já pa-
rece beirar o equívoco. Livre-

se dos estereótipos e olhe à sua volta. Os 
sessentões estão por todo lado, produzin-
do como nunca, iniciando novos negó-
cios e carreiras, curtindo a vida em todos 
os seus aspectos. E mais: estão amando. 
Amam a mulher que conheceram há 40, 
50 anos; amam pela segunda vez, depois 
de um casamento desfeito ou da viuvez; 
amam pela terceira vez, na esperança con-
victa de que desta vez acertarão no alvo; 
ou amam mais uma vez como se fosse a úl-
tima e infinitamente enquanto dure. Lon-
ge da improvisação, os homens brasileiros 
buscam o amor com maturidade e roman-
tismo, e não por convenção, vontade de 
rachar as despesas nem de viver antes mal-
acompanhados do que sós.

Trata-se, com o perdão do trocadilho, de 
um senhor romântico, que dá aulas sobre 
as maravilhas do amor. Uma atitude, aliás, 
que faz bem ao corpo e à alma. “Embo-
ra não haja estudos consolidados, não há 
dúvidas de que a manutenção 
da vida amorosa ao longo dos 
anos protege a saúde e está di-
retamente relacionada com a 
diminuição da mortalidade”, 
afirma José Antonio Curiati, 
geriatra do Hospital Sírio-Li-
banês e médico supervisor do 
serviço de geriatria do Hospi-
tal das Clínicas, em São Paulo. Nos Esta-
dos Unidos, foram realizadas pesquisas 
que ofereceram um dado concreto: quan-
do há um relacionamento fixo, a quanti-
dade de relações sexuais é muito maior do 
que entre os solitários – e já está docu-
mentado que o grau de atividade sexual 
está diretamente ligado à boa saúde car-
diovascular. 

“O bom dessa fase é justamente a capaci-
dade de internalização da relação, do ero-
tismo e até  dos prazeres materiais. Acredito 
que estou vivendo agora meu melhor mo-
mento, um momento de encantamento. É 
o sagrado entrando no meu coração”, des-
creve, quase recitando, Emanuel Tadeu Me-
deiros Vieira, jornalista que, aos 62 anos, 
declara-se apaixonado pela médica Célia 
de Souza, com quem vive desde maio des-

te ano. O casal se conheceu em 1990, na 
Bahia, onde Célia morava antes de se mu-
dar para Brasília, para unir-se ao namora-
do – e lá se foram quase 17 anos de idas e 
vindas. “As pessoas estão mais preocupadas 
com seus carros e casas, perderam o senti-
do doméstico e do encontro. Célia foi uma 
bênção na minha vida”, descreve, destacan-
do a segurança afetiva e a maturidade do ro-
mance. “Não temos rotina, reinventamos o 
encanto a cada momento.”

O dia-a-dia do casal é de causar inveja 
a qualquer dupla adolescente: passeios de 
mãos dadas, conversas transparentes e sem 
artifícios, o prazer assumido de dividir as 
coisas da vida. “Minha impressão é de que 
dá mais vontade de ser autêntico. O amor 
dá uma espécie de fortalecimento interior 
para lidar com os pedregulhos da vida. Re-
juvenesce o espírito.”

Estímulo do tempo
O bem proporcionado à saúde física, 

emocional e mental pelo amor ajuda tam-
bém na prevenção a muitas doenças co-
muns aos que avançam nas fases dos “enta”. 
O homem que tem uma companheira vive 
mais e é menos suscetível à depressão e ao 
estresse. “O amor sempre traz repercus-

sões positivas, em qualquer 
idade. Mas para os homens 
depois dos 60 anos represen-
ta uma nova perspectiva, um 
novo direcionamento. É um 
elemento revitalizador, pois 
lança novos objetivos e com-
prometimentos”, afirma o pro-
fessor e doutor Ailton Amélio 

da Silva, psicólogo formado pela Univer-
sidade de São Paulo e autor dos livros 
Mapa do Amor e Para Viver um Grande 
Amor, assinalando o que chama de van-
tagens predominantemente masculinas. 
“As mulheres raramente se casam quan-
do chegam a essa idade solteiras. E quan-
do sozinhas, por viuvez ou separação, têm 
capacidade de adaptação maior que a dos 
homens. Por isso acredito que seja o ho-
mem o mais beneficiado pelo amor nessa 
época da vida.”

Que o diga Flávio Aguiar. Romântico 
convicto, ele vive, aos 60 anos, um relacio-
namento que revoluciona sua vida: para es-
tar perto da amada, que reencontrou neste 
ano, Flávio mudou-se para a Alemanha. Vai 
viver ao lado de Zinka Ziebell, uma brasilei-
ra há 20 anos radicada naquele país. Flávio é A
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os homens 
brasileiros 
buscam o 
amor com 
maturidade e 
romantismo
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pai e avô, tem uma vida familiar ativa e não 
lhe faltam amigos e atividades – é professor 
recém-aposentado de Literatura Brasileira 
da Universidade de São Paulo (USP), edi-
tor-chefe da agência Carta Maior e colabo-
rador da RdB. Mas não pensou duas vezes 
ao ter certeza do que sente por Zinka, que 
conhece há mais de dez anos. É uma paixão 
de primeira qualidade – e está abraçando a 
causa com toda a força de seus braços.

“Reencontramo-nos depois de muitos 
anos distanciados, mas desta vez tivemos 
certeza de que queremos, e merecemos, 
viver esse amor com toda a intensidade”, 
descreve o professor. Amigos o encontram 
e elogiam sua jovialidade. “Alguns estra-
nham e consideram minha atitude um ges-
to adolescente, ainda têm a antiga perspec-
tiva de que o amor não foi feito para quem 
tem 60.” É o terceiro casamento de Flávio, 
que promete para breve uma festa com bolo 
e tudo o mais. “Acho que a idade é um fator 
positivo para a paixão, pois me faz querer 
vivê-la ainda mais intensamente. Na verda-

de, o tempo nos impulsiona para o amor, 
pois a gente já sabe, a essa altura, que ele é 
curto e temos pressa”, brinca. 

Novos sentimentos
O médico Curiati não aceita que uma 

pessoa de 60 anos possa hoje ser enqua-
drada na terceira idade – a menos que a 
OMS admita que exista uma quarta, quinta 
ou sexta idade. “Do ponto de vista funcio-
nal, o homem nessa fase está absolutamente 
inteiro. E, quando se vê apaixonado, a jovia-
lidade e a saúde ficam ainda mais eviden-
tes, embora não existam estudos que ates-
tem esse fato”, ressalva Curiati. A energia 
também se expressa nos dias agitados des-
ses apaixonados. Normalmente com filhos 
criados, netos apenas nos fins de semana, 
aposentados ou com a carreira estabeleci-
da, a palavra de ordem é se divertir.

Paulo Luiz Melloni, separado há três 
anos, não aparenta seus 71 enquanto dan-
ça colado à namorada, a viúva Fátima Teo-
doro Pereira, em todos os bailes que en-

contra pela frente. Ainda que às vezes um 
pouco perturbada pelo ciúme das filhas 
dela – evento comum entre os novos rela-
cionamentos “maduros”, segundo os espe-
cialistas –, a sintonia entre os dois não deixa 
dúvida de que o sentimento que os une é o 
amor, recheado por um prazer intenso pe-
las coisas boas da vida. “Não acho que so-
mos feitos para ficar sozinhos. Não impor-
ta a idade: o gostoso é ter com quem curtir 
novos sentimentos”, diz Paulo, abraçado à 
namorada conquistada há oito meses.

Vanda de Moura e Armando Santos saem 
diariamente para dançar e têm muita coi-
sa em comum – são sorridentes, ótimos 
dançarinos e aposentados, o que garante 
tempo para o namoro, iniciado há quatro 
anos. Eles se conheceram em um baile no 
Sesc Pompéia, em São Paulo. “Sempre nos 
víamos e, quando percebemos, estávamos 
acertando nossos passos”, brinca Armando. 
“Nosso amor, talvez pela maturidade que 
já conquistamos, é muito espontâneo, pon-
tuado pela sinceridade, pela lealdade e pelo 
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prazer intenso pelas Coisas Boas da vida  Paulo e a namorada, Fátima, conquistada há oito meses, vão a todos os bailes que aparecem

Quando há um relacionamento fixo, a quantidade de relações sexuais é maior do que entre os   solitários e o grau de atividade sexual está diretamente ligado à boa saúde cardiovascular
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respeito. A Vanda é leal, grande confidente 
e, puxa!, como gosto da personalidade dela”, 
enumera o namorado. 

De primeira
E nem sempre é necessária mais de uma 

tentativa para encontrar a “cara-metade”. Ao 
contrário do que se imagina, não só exis-
tem casamentos duradouros como também 
os que são duradouros e apaixonados. João 
Vicente Júnior, de 70 anos, celebrará suas 
bodas de ouro com Luiza no ano que vem. 
Todas as tardes os dois saem para passear. 
Sentam-se quietos, abraçados, observam o 
que acontece. Trocam cochichos, as mãos 
sempre dadas. Na hora de falar sobre o que 
os mantém cúmplices há tanto tempo, am-
bos sorriem encabulados. “Talvez seja o fato 
de sempre termos feito tudo juntos. Muitos 
casais da nossa idade já não toleram ficar 
sozinhos um com o outro. Nós não: adora-
mos viajar a dois. Não sei se há uma fórmu-
la do amor, mas, se existir, podemos dizer 
que a nossa foi manter sempre a serenidade 
e a compreensão um com o outro”, descreve 
João. “Continuamos nos amando, mas de-
pois de tantos anos o que sentimos deve ser 
diferente do que os que se conhecem há me-
nos tempo. Em primeiro lugar, a opinião de 
ambos é sempre decisiva para qualquer ação. 
Nem saberíamos viver separados.”

Essa é exatamente uma das frases prefe-
ridas do administrador de empresas Rey-
naldo Danilo Vernice, de 77 anos, há 52 
anos casado com Ruth. “Sempre brinco 
com ela: ‘Espero que eu morra primeiro, 
pois sem você não vou conseguir nem en-
contrar minhas camisas!’” Se a frase não pa-
rece nada romântica, Reynaldo tem muitos 
argumentos para consertá-la. “Quando to-
mamos a decisão de noivar, decidimos que 
cada um faria aquilo que achava que devia 
fazer. Ela, por exemplo, resolveu ir estudar, 
numa época em que as amigas dela viravam 
donas-de-casa. Em segundo lugar, prome-
temos cumplicidade eterna. E, terceiro, res-
peito. Tenho uma foto dela em minha mesa 
de trabalho, ela aos 25 anos. Vejo Ruth até 
hoje assim”, descreve o administrador.  E 
ambos concordam: o amor é fundamental. 
“Gosto de tudo o que ela é e só vejo um de-
feito: casou-se comigo.” 

Colaborou: Maurício Thuswohl
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além-mar Flávio foi para a Alemanha casar com zinka: paixão de primeira qualidade

Quando há um relacionamento fixo, a quantidade de relações sexuais é maior do que entre os   solitários e o grau de atividade sexual está diretamente ligado à boa saúde cardiovascular

CumpliCidade João e luiza: “A opinião de ambos é sempre decisiva para qualquer ação”
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PERFIl

Ator principal do filme 
O Ano em Que Meus 
Pais Saíram de Férias, 
Michel Joelsas dá 
autógrafos, tira fotos 
com fãs e freqüenta 
eventos, mas não 
se deslumbra. Ainda 
brinca, estuda e faz 
planos para o futuro

o ano 
em 
que 
michel 
saiu da 
rotina
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Por guilherme Bryan

michel nunca havia se-
quer estrelado campa-
nhas publicitárias e foi 
parar direto na tela do 
cinema. A vida come-

çou a virar a partir de um teste do qual par-
ticiparam outras 2 mil crianças de várias es-
colas judaicas em todo o país, incluindo o 
colégio I. L. Peretz, onde estuda desde o ma-
ternal. “Comecei a fazer o teste por curio-
sidade, fazíamos um pequeno texto e uma 
encenação”, conta. Como nos movimentos 
do videogame, foi passando de fase, avan-
çando e, de repente, foi parar no cinema. 
Michel Joelsas virou Mauro, personagem – 
principal! – de um dos melhores filmes da 
safra brasileira dos últimos tempos, produ-
ção escolhida para concorrer a uma indica-
ção ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, 
O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias 
(2005), dirigido por Cao Hamburger.

Sua mãe, Marisa Dias, também foi sur-
preendida. Num primeiro momento nem 
se preocupou em saber direito que teste era 
aquele: “Como o pedido veio do colégio, 
que é absolutamente confiável, nem atentei 
muito para o que era e autorizei. Durante 
três meses outros pedidos de autorização 
vieram. Só fui saber o que era de fato quan-
do o Michel, então com 10 anos, me disse 
que estava entre 12 crianças que participa-
riam do filme. Foi então que vi que era o 
Cao Hamburger. Lembrei do Castelo Rá-
Tim-Bum e percebi que se tratava de um 
trabalho realmente sério”.

Na história, os pais de Mauro, envolvidos 
na luta contra a ditadura militar na virada 
da década de 60 para a de 70, o deixam na 
casa do avô, no bairro paulistano do Bom 
Retiro. Para interpretá-lo, seria necessário 
saber a respeito desse período da história 
do Brasil e também dos hábitos e tradições 
da cultura judaica. Enquanto os pais so-
friam as agruras da repressão no momen-
to mais cruel da ditadura, Mauro estava 
totalmente entregue à euforia da Copa do 
Mundo do México. A poesia do filme mis-
tura com equilíbrio a obscuridade do ter-
ror à memória do melhor futebol do mun-
do, em meio a uma crônica que reconstrói 
com leveza o dia-a-dia naquele reduto da 
comunidade judaica.

Michel lembra-se do clima das filmagens 
como de altíssimo astral e de grande inte-
gração na equipe. “A cena em que chorei, 

por exemplo, exigiu grande concentração. 
Já na cena da dança maluca (ao som do hit 
da Jovem Guarda Eu Sou Terrível), com 
vários colegas meus, eu me diverti muito”, 
conta. Outro momento marcante foi quan-
do conheceu um dos maiores atores do Bra-
sil, Paulo Autran, que faz uma participação 
especial no início do filme.

Nas cenas externas, filmadas em Cam-
pinas (interior de São Paulo), Michel era 
acompanhado por seus avós. “Eu e minha 
mulher tivemos de mudar um 
pouco o ritmo de vida. Foi tudo 
uma grande surpresa. Primei-
ro, por ele ter sido escolhido. 
Depois, pelo fato de Cao Ham-
burger ter me dito, no pré-lan-
çamento do filme, que o Michel 
foi um presente de Deus para 
todos da equipe”, lembra o avô 
Adolfo Dias, de 73 anos.

Para conciliar o trabalho 
nas filmagens e as tarefas da 
escola, Michel não tinha mo-
leza. “Uma professora de in-
glês e outra de hebraico, que é 
matéria regular da escola, foram contrata-
das para dar aulas no set de gravação. Uma 
pessoa autorizada pela escola levava as pro-
vas. Ele não teve facilidades. Ao contrário, 
o combinado era continuar muito bem na 
escola para poder fazer o filme.” 

O Ano em Que Meus Pais Saíram de Fé-
rias foi lançado em outubro de 2006. Rapi-
damente se tornou um dos filmes brasilei-
ros mais elogiados por público e crítica nos 

últimos anos. Nos festivais de Berlim e Is-
rael, Michel aproveitou para passear. Ape-
lidado de “Férias” e “Mauro” por colegas 
da escola, ele parece ter realmente gosta-
do da experiência. Acaba de participar do 
curta-metragem A Ópera do Malandro, de 
André Moraes, baseado no musical de Chi-
co Buarque.

O ego também está sob controle. Desde 
a produção de O Ano até os primeiros si-
nais do sucesso, a preocupação dos pais de 

Michel e de sua colega de fil-
me, a atriz mirim Daniela Pie-
pszyk, era que não ficassem 
deslumbrados. E contaram 
com o apoio da produção, ob-
serva Marisa: “O próprio Cao 
me falou que, de Pixote para cá, 
existe no meio um cuidado es-
pecial com todas as crianças. 
Chegaram até a me perguntar 
se eu achava que era preciso 
uma psicóloga ou algum cui-
dado especial com o Michel. Eu 
disse: ‘Olha, talvez a mãe preci-
se, mas ele não’”.

Houve até situações em que os papéis se 
inverteram: era ele que levava a mãe a man-
ter os pés no chão em momentos de exces-
so de euforia. “Olha, o mais importante é o 
trabalho, senão, quando passar esse boom 
da mídia, você ficará com um vazio”, ensi-
nava o jovem ator, que, hoje aos 12 anos, já 
faz novos planos para a carreira cinemato-
gráfica: “Pelo que vi nas filmagens, gostei 
muito da direção de fotografia...” 

Para conciliar 
o trabalho 
nas filmagens 
e as tarefas 
da escola, 
michel não 
tinha moleza. 
Ao contrário, 
o combinado 
era continuar 
muito bem na 
escola para 
poder fazer o 
filme

Michel 
em cena 
com Caio 
Blat
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VIAgEM

Por João Correia Filho, texto e fotos

uma moto embarca por 60 
reais. Sabão e água sanitária 
a 1,50 cada garrafa de 2 li-
tros. Bananas viajam por 60 
centavos o cacho e 2 reais é 

o preço para levar um saco com 60 qui-
los de farinha. Perfumaria é mais caro, en-
tre 5 e 10 reais, dependendo da fragilidade 

do frasco. Um carneiro pode ir por 4 reais. 
Cachorro com dono vai de graça. No mais 
movimentado porto da capital amazonen-
se, conhecido como Manaus Moderna, não 
é fácil decifrar a lógica dos valores cobra-
dos no embarque de produtos. As tarifas 
seguem uma ordem pouco compreensível 
para quem está à margem desse universo 
que tem o Rio Negro como via de acesso a 
centenas de cidades do norte do país. 

Rarison Silva, tripulante do barco Elyon 
Fernandes I, conta que em geral o frete é 
cobrado por volume, “mas pode variar”, de 
acordo com as posses de quem despacha, 
com o dia do embarque, o tempo e, princi-
palmente, com a forma como a embalagem 
se encaixa nos porões de cada barco. Próxi-
ma de importantes entrepostos de mercado-
rias, incluindo o Mercado Municipal Adol-
pho Lisboa, inaugurado em 1882, a região é 

Entre 
o caos 
e o cais
O destino pode estar a dias dali, 
via Rio negro. Alguns trazem a vida 
toda para dentro dos barcos da 
manaus moderna 
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ponto de convergência de milhares de co-
merciantes e viajantes que lotam os barcos 
de mercadorias e histórias. Tanto a localida-
de como o porto receberam o nome de Ma-
naus Moderna durante um projeto de urba-
nização realizado em 1994, que transformou 
a área em zona portuária e de comércio. Hoje 
sua modernidade está justamente na resis-
tência ao moderno. Rivaliza com as novas 
instalações do antigo Porto de Manaus, local 

o moderno popular
Todos os dias, milhares de pessoas dizem não 

às instalações do porto privado e espremem-se 
num ambiente caótico, sujo, com grande risco 

de acidentes dentro e fora dos barcos
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oficial de embarque para destinos nacionais, 
internacionais e contêineres. Construído em 
1902, para escoar os negócios milionários 
da borracha, foi restaurado e moderniza-
do com guichês informatizados, monitores 
que indicam horário de partida e de chega-
da, como em aeroportos. A idéia não pros-
perou, embora o prédio chame a atenção de 
muitos, principalmente dos turistas. 

Em Manaus Moderna tudo é mais sim-
ples. Os guichês são guarda-sóis, a lanchone-
te é um trailer adaptado e o anúncio das par-
tidas é no grito. Três grandes balsas unem-se 
à terra firme por pontes improvisadas, que 
substituem as escadas deterioradas pela pre-
sença constante da água. Mesmo assim, to-
dos os dias, milhares de pessoas dizem não às 
instalações assépticas do porto privado e es-
premem-se num ambiente caótico, com ris-
co de acidentes dentro e fora dos barcos.

Em Manaus Moderna as passagens cus-
tam de 20% a 50% menos do que no em-
barcadouro oficial. Uma passagem para Ta-
batinga, de 268 reais no guichê, pode sair 
por 200 nas ruas. “Negociamos direto com 
o dono do barco, sem aquele monte de im-
postos cobrados lá dentro”, explica Jailson 
Silva, um entre centenas de vendedores de 
bilhetes que circulam na calçada estreita. 

Para ele, outra razão é o embarque com 
mais agilidade, sem passagem por raio X, 
Polícia Federal, taxas ou limites de carga. 
O ritmo frenético dos carregadores dá ve-
locidade ao porto. Entre passageiros que se 
acumulam na proa, passam caixas de fru-
tas, colchões, material de construção, pas-
sa cerveja, passa fogão, passa mamão, passa 
gente, passa açúcar, passam bananas-pas-
sas. Tudo muito rápido. Todo mundo tem 
pressa de entregar e de receber.  Uma passa-
gem a bordo do Comandante Santana, com 
destino a Nhamundá, em território amazo-
nense, ou Faro e Terra Santa, no Pará, cus-
ta 30 reais, com direito a dois dias sobre as 
águas e uma refeição. Um camarote na via-
gem para Santarém (PA), no Maresia I, sai 
por 180 reais. Três dias de viagem. Na rede, 
sai por 50 a 60.

“Lei de oferta e procura, meu irmão”, ex-
plica Raimundo Souza de Almeida, 42 anos, 
metade deles vividos ali, às margens do Rio 
Negro, primeiro como carregador e atual-
mente como vendedor de bilhetes. “Quan-
do tem mais barcos, cai o preço; quando 

tem mais gente, o preço sobe. Se é época de 
festividades o preço sobe”, completa, sen-
tado em frente a um cartaz com dezenas 
de fotos de barcos: Princesa Letícia, Almir 
Guimarães, Leão IV e Manuel Silva II. 

É nessa época que outros vendedores do 
porto fazem seu extra. José Mendes vende 
óculos de sol. Tira cerca de 50 por “dia bom”, 
e chega a faturar 180 em vésperas de festi-
vais como o de Parintins, em junho, um dos 
mais famosos do país. Paulo César Nasci-
mento vende pedaços de corda por 2 reais 
o par. É produto de primeira necessidade, 
pois a maioria dos barcos não possui nú-
mero suficiente de ganchos para que todos 
acomodem suas redes. Com a cordinha, se 
amarram a qualquer pedaço de madeira do 
barco. Paulo César vende 18 pares em dias 
normais e mais de 70 nos dias de festa. Con-
corre com milhares de ambulantes, que tra-
zem todo tipo de conveniência: suco gelado, 
salgadinhos, pão de queijo, laranja descasca-
da, biscoito de polvilho, pano de prato, rádio, 
fones de ouvido, DVD, canudinho de doce 
de leite, picolés de açaí com tapioca. 

Disputam espaço com os carregadores no 
vaivém contra o relógio: o Maresia vai sair 
meio-dia, o Gênesis III às 15h. Como formi-
gas obreiras, levam bem mais que seu pró-
prio peso. Salvanei de Oliveira carrega qua-
tro sacos de laranja de uma vez, 120 quilos, o 
que lhe rende 1,50 real. Em dia bom, chega a 
tirar 150 reais, ou seja, repete cem vezes o es-
forço que executado uma única vez já parece 
hercúleo. Nilton Pereira Júnior faz malaba-
rismos com latas de cerveja, às vezes 20 cai-
xas de uma só vez. Nas mãos de José Menezes 
e de Salustião, mamões se equilibram, bata-
tas voam. Marcinho engana com uma pilha 
de papel higiênico sobre os ombros.

Enquanto traz o mundo para dentro, a 
tripulação tenta manter a ordem. Alguns 
conferem os bilhetes, outros identificam e 
etiquetam o que entra e o que sai, na maio-
ria das vezes com as iniciais dos destinatá-
rios. AOS é o senhor Antonio Oliveira da 
Silva, dono de uma próspera venda na ci-
dade de Alenquer (PA), a um dia e meio 
de viagem. PD é Pedro Domênico, de Óbi-
dos (PA). No Codajás, é Jorge o responsável 

Para a maioria das pessoas, as expectativas estão voltadas para a chegada. Alguns trazem a vida 
toda para dentro dos barcos da manaus moderna, com o intuito de reiniciá-la em outro porto seguro
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pelo controle de mercadorias. No Maresia 
I, a tarefa é de Rita, uma bela morena que 
destoa do cenário cheio de músculos. No 
barco atracado, manda ela. Com o descolar 
da balsa, comandante e piloto passam a ser 
as autoridades, responsáveis pelas centenas 
de pessoas que ocupam o convés. Cheio de 
despedidas, o Elyon Fernandes parte com 
615 passageiros.

Histórias das águas
Enquanto lança as caixas ao ar, Saul 

Ferreira conta que muitos amores nas-
cem nos locais recônditos de uma embar-
cação: “Com seis dias de viagem tem gente 
que consegue uma esposa, ou um filho. Eu 
mesmo arrumei uma noiva”, revela o ho-
mem de 29 anos, natural de Coari (AM), 
destino da embarcação. “Tem gente que 
transa no banheiro, no camarote. Em al-
guns, a música rola solta. Quando é época 
de festivais, então, tudo rola solto”, com-
pleta, com ar de quem assiste freqüente-
mente aos tais rituais. Trabalha há quatro 
anos no Maresia II. 

Alguns trazem a vida toda para dentro 
dos barcos, com o intuito de reiniciá-la em 
outro porto seguro. Dona Maria Vilma Lo-
pes, de 63 anos, tem em sua bagagem um 
fogão Dako de quatro bocas, um colchão de 
casal, uma cama de ferro vermelha desmon-
tada, duas gavetas de roupa e o bambolê da 
neta, Lidiane, criada por ela. Vão tentar a 
vida em Santarém, depois de quatro anos 
na capital do Amazonas. Patrícia Vieira mo-
rou um ano ali. Com o filho Lucas Miguel 
no colo, volta com tudo para a cidade na-
tal, Parintins (AM): dois colchões, geladeira, 
sofá de tom laranja forte, no qual  descansa 
enquanto o irmão mais novo traz a mudan-
ça, criado-mudo, arara (de roupas), berço; 
aproveita para despir o filho e deixá-lo de 
fraldas. Dia quente. “As coisas não deram 
muito certo”, diz a moça de 19 anos, grávida 
de alguém que a abandonou.

Para muitos o destino é também o ga-
nha-pão. Francisca Costa da Silva vende 
roupas em Coari. “Lá é tudo mais caro, me-
nos o peixe. Se aqui é 10 o quilo, lá é 3.” Aos 
36 anos, viaja três vezes por mês para Ma-
naus; a bagagem leva 700 reais em roupas. 
“Com um pouco de sorte,  faço 2 mil reais. 
Uma toalha que aqui é 15 eu vendo por 35. 
Uma calça de 40 eu vendo por 70.”

Para outros o porto tem gosto de des-
coberta. Talita teve um amor de três dias 
com Fábio, que veio a Manaus visitar um 
primo. Conheceram-se na saída da escola 
dela, a Francisco Albuquerque, no Centro. 
Olharam-se e se apaixonaram. Ele, natu-
ral de Juruti, extremo oeste do Pará, tem 
18 anos. Ela tem 16, apesar da maquia-
gem na bochecha e dos olhos pintados de 
rosa, que destacam a madureza no rosto 
de menina. Ele sorri para segurar o cho-
ro. Ela chora. Combinaram de não tro-
car e-mails, nem endereço, nem telefone 
e, como numa fábula de príncipes e prin-
cesas, às margens do Rio Negro, nunca 
mais se verão. 

Dentro do barco da Manaus Moderna, 
o som ora é de uma criança que chora, ora 
de um trompetista que se exibe antes da 
partida. Uma garota lê revistas de celebri-
dades, um casal dorme abraçado, conver-
sas se misturam. Soa o apito, hora da saída. 
Acelera os passageiros. O que era caos, en-
quanto o barco se distancia, dá lugar a um 
silencioso vazio. Vida no cais. 

“tem gente que transa no banheiro, no camarote. em alguns, a 
música rola solta. Quando é época de festivais, então, tudo rola solto”

Rita

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

O projeto 
Os Mestres Mulatos, 
idealizado pelo maestro 
Marcelo Antunes Martins, 
difunde a história da 
música brasileira e a obra de 
compositores filhos ou netos 
de escravos, de Luís Álvares 
Pinto (1719-1789) 
a Pixinguinha (1898-1973). 
O projeto inclui os concertos 
da Sinfonieta dos Devotos de 
Nossa Senhora dos Prazeres, 
composta por 24 músicos: 
em 21 de outubro, às 12h, 
na Igreja Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário 
dos Homens Pretos (Largo 
do Paissandu, centro de São 
Paulo); 8 e 29 de novembro, 
na Assembléia Legislativa de 
SP, às 19h; e 20 de novembro, 
na Unipalmares, às 18h 
(Rua Padre Luís Alves de 
Siqueira, Barra Funda). 
Partituras adaptadas 
para orquestras modernas 
e música de câmara 
estarão no site  
www.mestresmulatos.com.br 

A exposição Olhar Cúmplice 
– Fotografias do Parapan, em 
cartaz na Caixa Cultural Rio, 
reúne flagrantes da competição 
capturados pelas lentes de nove 
fotógrafos da agência Imagens do 
Povo. A mostra é um depoimento 
poético-visual e sugere, em 30 
fotos ampliadas e 120 projetadas, 
um novo olhar sobre o diferente, 
a emoção, a alegria, ingredientes 
para a construção de um mundo 
mais solidário. De terça a domingo, 
das 10h às 22h, na Sala Margot. 
Tels.: (21) 2544-7666/2544-4080. 
Grátis. Até 21 de outubro.

Cumplicidade

Ao levar para o cinema o teatro vital do Bando de Teatro Olodum, a soteropolitana 
Monique Gardenberg faz uma poesia realista em torno da vida dos moradores de um 
cortiço do Pelourinho. Com elenco (Lázaro Ramos, Stênio Garcia, Dira Paes, Wagner Moura), 
música, sensualidade, energia e roteiro superlativos, Ó, Pai, Ó mostra o que o Carnaval da Bahia 
tem dentro e fora dos cartões-postais e trios elétricos. Quem não teve tempo de alcançar nas 
salas exibidoras, tão apressadas com os bons filmes nacionais, pode agora ver em DVD.

Olhe pra isso, olhe

Mais do que raça
O livro-reportagem Os Dez Dias Que Abalaram o Mundo (Ediouro, 536 
páginas, R$ 60), do jornalista americano John Reed, relata de maneira 
humana e apaixonada – talvez um dos melhores textos políticos do século 20 
– os acontecimentos dos primeiros dias da Revolução Russa de 1917. Reed 
transporta o leitor para o olho do furacão que fez ruir o império russo. O livro 
inspirou o filme Reds (1981), Oscar de melhor diretor para Warren Beatty, com 

ele próprio no papel de Reed, Diane Keaton, Jack Nicholson, Gene Hackman, Maureen 
Stapleton (melhor atriz coadjuvante). Disponível somente em VHS (CIC Video).

Abalou o mundo
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Quanta diferença
Em 2002, mais de 1,8 milhão de franceses assistiram 
a Ser e Ter. O documentário retrata o ano letivo em 
uma pequena escola e mostra como é a educação 
infantil no interior da França. Doze crianças, entre 
4 e 10 anos, compartilham a sala e aprendem juntas 
várias matérias com um professor dedicado e paciente, que as conduz  
à adolescência, respondendo às suas argumentações e ouvindo seus 
problemas. Bom programa para pais, professores e alunos, sem 
restrição de idade, pela referência pedagógica e pela qualidade com 
que é tratada (VideoFilmes).

O valor da lealdade e da amizade é tema do livro 
O Amigo Fiel (Ed. Berlendis, 2006), adaptação de 
Gonzalo Cárcamo para o conto “The Devoted Friend”, 
de Oscar Wilde. A história é narrada por bichos da 
fauna brasileira. A amizade entre a ingênua 
capivara Valentim e a esperta queixada 
Xicoqueixo mostra uma 
relação que expõe 
diferenças de princípios 
num texto provocativo. 
Afinal, o que é ser leal? 
Quais os valores que 
norteiam a amizade? R$ 31.

Muy amigos...

Cuidar do meio ambiente é o que querem os personagens infantis do projeto 
Ecokids. A página desperta a atenção das crianças por meio de entretenimento, 
noções de cidadania e do interesse pela natureza. Crianças de 8 a 10 anos de 
idade vivem nas proximidades de uma floresta e de uma reserva indígena 
e estudam na Escola Vila Verde. A galerinha consciente planeja, mobiliza e 
discute ações para proteger o planeta. www.ecokids.com.br

Pequenos heróis
Música para criança é levada a sério pela engenheira 
Rita Rameh. Em parceria com o violonista, 
guitarrista e arranjador Luiz Waack, ela lançou o 
CD Por quê? (Tratore, 2006) que parece uma peça 
musical. Bichos do Brasil, Carro, Cidade, Claro e 
Escuro e Poluição são algumas faixas que mostram 
que é possível – e saudável – tratar a criança como 
igual, sem inferiorizá-la.

Porque sim, oras!

O Sítio Burle Marx pode ser um divertido passeio 
para quem está no Rio de Janeiro. Diversidade de 
plantas, construções, pinturas, esculturas, desenhos, 
tapeçarias, vitrais, painéis de azulejos, entre outras 
peças, pode ser conferida no espaço comprado pelo 
famoso paisagista na década de 40 e doado para o 
governo em 1985. R$ 5. Estrada Roberto Burle Marx, 
2019, (21) 2410-1412. www.burlemarx.com.br

Passeio carioca

Maluquices
O Menino Maluquinho é um 
personagem do cartunista 
Ziraldo que representa muito 
bem o sabor da infância. 
Suas histórias e invenções já 
viraram quadrinhos, livros, 
peças teatrais, filmes e até uma 
série de TV. A página na internet ajuda crianças 
na atividade escolar e traz brincadeiras, piadinhas, 
histórias e o significado de datas importantes. Tem 
até uma versão online do livro original adaptada 
para a internet. As imagens entram rápido na tela e 
podem ser impressas e coloridas.
http://omeninomaluquinho.educacional.com.br
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Por Flávio AguiarCrônica

As grandes 
paixões

minha primeira grande paixão foi Narizinho, a 
menina cor de jambo do Sítio do Picapau Ama-
relo. Eu não queria tomar o lugar de Pedrinho, 
seu companheiro de viagens, brincadeiras e 
correrias. Eu queria entrar na história, ser par-

te dela, conquistar a menina com minhas artes e feitos. Então eu 
reescrevia os livros. Dava uma mãozinha para o Monteiro Lobato, 
por assim dizer. Na minha imaginação, é claro. 

É verdade que havia a Eliana, atriz das chanchadas da Atlânti-
da. Nossa! Quanto ciúme eu tive do Anselmo Duarte, quanta in-
veja tive do Oscarito e do Grande Otelo, que contracenavam com 
ela... Mas a Eliana foi uma mera (mera?) aventura cinematográfica. 
Coisa de fim de semana. Paixão mesmo, foi a Narizinho. Paixão 
criança, que eu nunca esqueci, e a que sou fiel até hoje.

Agora, paixão com P maiúsculo, a primeira foi Constance Bo-
nacieux, a hospedeira de D’Artagnan, em Os Três Mosqueteiros, de 
Alexandre Dumas. Casada com o insípido monsieur Bonacieux, 
Constance se deixa tomar por uma paixão ao mesmo tempo tórrida 
e pura pelo seu hóspede. Ali, entre golpes de espada e de política, sob 
o olhar simultaneamente altivo e satânico do Cardeal de Richelieu, 
foi que aprendi que o verdadeiro amor apaixonado não reconhece 
limites nem barreiras, sendo força de entrega e de recebimento. Por 
essa época também li Iracema e O Guarani, de José de Alencar. E me 

Ah, essa grande dama que tanto 
freqüenta o aristocrático salão 
quanto visita a pobre favela para 
nos despertar para a vida e a 
liberdade

Flávio Aguiar é professor do programa de pós-graduação de literatura Brasileira da universidade  
de São Paulo e editor-chefe da Carta Maior (www.cartamaior.com.br)

apaixonei. Menos pelas personagens do que por aquele jeito apaixo-
nado e apaixonante de escrever do escritor cearense.

A Dumas devo minha próxima paixão: Anita, a brava mulher 
que combateu ao lado de Garibaldi na Guerra dos Farrapos e pela 
libertação da Itália, onde morreu. É que li as Memórias de Garibal-
di, escritas pelo genial francês. Fiquei maravilhado com aquelas 
aventuras de Farrapos e gaúchos meus conterrâneos de antanho, 
lutando pela república e pela liberdade, na pena daquele que era 
meu herói literário preferido, o incrível Dumas. E em meio àque-
le redemoinho da história, lá estava a apaixonante Anita, com 
seus olhos e cabelos negros, seu busto arfante de desejo, e de de-
sejo de justiça. 

Minha paixão seguinte foi manhosa: Capitu, a que era mais mu-
lher do que eu era homem, como disse o Bentinho, seu marido e 
narrador. Capitu me apaixonou pela dúvida: afinal, foi ou não foi 
adúltera? Por isso nunca concordei com a crítica tradicional que 
considerava seu “pecado” coisa líquida e certa. Tampouco concor-
do com uma certa visão hoje corrente, que a vê apenas como uma 
pobre vítima da desconfiança do marido. Bonito mesmo é sentir 
a dúvida oblíqua e dissimulada.

Por aí eu já estava fazendo vestibular e entrando na faculdade 
de Letras, coisa meio inusitada para homem naqueles tempos de 
antigamente. E as paixões foram se sucedendo: Emma Bovary, a 
Nega Fulô, Diadorim, Madalena, a professora de São Bernardo... 
Caso curioso foi o do Erico Verissimo: admirei todas as mulheres 
de Erico, Clarissa, Fernanda, Ana Terra, Bibiana, Luzia Cambará, 
Ismália Caré... Mas não me apaixonei por nenhuma delas; eram 
todas muito sérias e sisudas, até a satânica Luzia, que escrevia poe-
mas, tocava cítara e gostava de espiar cadáveres. O que me dei-
xou apaixonado mesmo foi o olhar de Erico por sua terra, o Rio 
Grande do Sul e o Brasil, um jeito quieto, sério, de olhar apaixo-
nado, sem perder a capacidade de crítica. Erico completou meu 
“apaixonamento” pela literatura, essa grande dama que tanto fre-
qüenta o aristocrático salão quanto visita a pobre favela para nos 
despertar a paixão pela vida e pela liberdade da imaginação, coisa 
tão em falta hoje em dia. 




