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Q
uando a Constituição de 1988 começou a ser escrita, uma das dívidas 
sociais que o país se dispunha a quitar era a que tem com os negros, os 
descendentes dos 6 milhões para cá importados e escravizados durante 
três séculos. Todos os partidos, da esquerda à direita, apoiaram as pou-
cas linhas do artigo 68 que compunham o princípio da reparação: “Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respec-
tivos”. Os consensos em torno desse artigo basearam-se em estudos segundo os quais 
haveria pouco mais de cinco dezenas dessas comunidades. Ao se descobrir, hoje, que 
não se trata de poucas dezenas, mas de 3.500 comunidades, os conservadores rapida-
mente mudaram de opinião. A questão da posse passou a incomodar gente poderosa, 
e essa modalidade reparadora de titulação de terras virou “racismo” – além de mexer 
com quem estava quieto.

Aos poucos, o Brasil começou a descobrir pedaços de si mesmo que estavam ocultos 
há séculos. E as descobertas de hoje perturbam os eternamente deitados em berço es-
plêndido. Os incluídos começam a descobrir os sem-rolex, e para eles não há outro jeito, 
só o Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite. O realismo que assombra e fascina a 
classe média, porém, não é novidade na quebrada. “O cara daqui assistiu ao barato como 
se assiste a Malhação. Eles já sabem qual que é a realidade”, diz o escritor Ferréz. 

Uma das frases mais repetidas pelo rapper na entrevista nesta edição é “vou lá e leio 
para eles”. Esse diálogo que mantém com os jovens nas comunidades parte da consta-
tação de que aquela periferia a mídia não reflete de jeito nenhum. Assim, se boa parte 
do sucesso de Tropa de Elite se deve à qualidade cinematográfica, suas unanimidades 
violentas devem ser vistas com desconfiança.

Ao abordar esses tantos brasis que vêm sendo redescobertos, a Revista do Brasil bus-
ca refletir sobre as feridas abertas e, como defende Ferréz, “espalhar a palavra”, procu-
rar suas curas. 
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Infância
Fiquei encantado 
com a objetividade 
e a capacidade de 
tocar nos pontos 
principais do tra-
balho infantil no 
Brasil (“Felicidade 
por um triz”, edição 
17). Suas fontes fo-
ram fortes e as “as-

pas” colocadas no contexto perfeito. 
Pedro Américo Furtado de Oliveira
OIT Brasil, Brasília (DF)
oliveirap@oitbrasil.org.br

Parabéns pela reportagem “Felicidade por 
um triz”. Muito qualificada. A abordagem 
denota o olhar macro sobre a problemáti-
ca. Um abraço,
Denise Maria Cesári
Fundação Abrinq, S. Paulo (SP)
denise@fundabrinq.org.br

Prezado Santayana
Lendo na seção Ponto de Vista seu arti-
go “Palmas para o grande traidor” (edição 
16), cheguei à conclusão de que o senhor 
é um grande desinformado sobre a econo-
mia mundial quando diz “no dia em que 
houver bom senso em nosso país, o Ban-
co Central estará sob as rédeas rigorosas 
do Executivo e do Parlamento”. Sugiro que 
passe os olhos pelo livro A Era da Turbu-
lência, de Alan Greenspan.
Lauro Nascimento, Natal (RN)
lauro.nascimento@gmail.com

Refresco na memória
Obrigado pelo envio da revista e muito 
mais agradecido pelo seu conteúdo. Um 
beijo na testa do Mouzar Benedito pela 
crônica sobre o 11 de Setembro. Lendo o 
artigo do Mauro Santayana tive a convic-
ção de que podemos responder à altura aos 
ataques da mídia contra os interesses dos 
trabalhadores. Achei a reportagem sobre o 
golpe de 1964 muito boa para refrescar nos-
sa memória e nos deixar mais atentos con-
tra tentativas de mais um golpe, coisa que 
a turma do “Cansei” e a mídia global já co-
meçaram a planejar.
José Wagner A. Teixeira, S. B. do Campo (SP)
jwate@superig.com.br

Informação compartilhada
Gosto muito da Revista do Brasil. Trabalho 
em uma entidade filantrópica de assistên-
cia social e educação e estamos procurando 
sempre por veículos que nos enriqueçam.
Erika Cristina Vieira da Silva, S. Paulo (SP) 
erikaccvieira@ig.com.br 

Acabei de ler a revista e fiquei impressionado. 
Sou o mais novo membro da ADRB, Associa-
ção dos Divulgadores da Revista do Brasil.
Alveni Lisboa, Brasília (DF)
alvenilisboa@uol.com.br

Estou com a edição 16. A prática do autênti-
co jornalismo me emociona. É o que estava 
faltando na praça. Agora estou contente.
Edmundo Moraes, Itapevi (SP)
edmundomoraes@hotmail.com

Cadê a democracia?
Estou indignada com as reportagens des-
ta revista. Está sempre falando bem do 
governo Lula, é clara sua posição parti-
dária. Cadê a democracia? Vocês estão do 
lado do mensalão, dos dólares na cueca, 
do “não sabia de nada”, compra de vo-
tos para aprovar emendas, caso Renan, o 
verdadeiro lixo em que o PT se encontra. 
Débora Lemos, S. Paulo (SP)
aparecido.silva@grupoestado.com.br

Olhos pedagógicos
Analisando com olhos pedagógicos a situ-
ação educacional, dá para chorar pelos mi-
lhões de jovens que conseguem ultrapassar 
barreiras e entrar nas instituições escolares. 
O Brasil tem 14,5% da população com algu-
ma deficiência física, mental ou dificuldade 
para enxergar, ouvir ou locomover-se. Existe 
escola especial para eles? Em meio a tantas 
coisas perdidas, só não pode haver educa-
dores perdidos.
Ivone Boechat, Niterói (RJ)
i.boechat@terra.com.br

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

revista@revistadobrasil.net

Informação que transforma

Conselho editorial
Antônio de Lisboa Amancio vale 

(Simpro-DF); Arilson da Silva (Sindicato 
dos bancários do mato grosso); 
Artur Henrique da Silva Santos 

(CuT-nacional); Carlos Alberto grana 
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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);  
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eletricitários de Campinas)
Diretores responsáveis

José Lopez Feijóo
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Diretores financeiros
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A
s negociações entre os 
países ricos, liderados 
por Estados Unidos, 
França e Alemanha, 
e os países em desen-

volvimento, iniciadas em Doha, em 
2001, se encontravam, no fim de ou-
tubro, em seu momento crucial. Os 
ricos acusavam o Brasil de “intran-
sigência”, que ameaça o acordo que 
vem sendo tecido há seis anos “por 
nossa iniciativa”. Os Estados Unidos 
temem a liderança do Brasil entre as 
nações emergentes, junto com Índia 
e África do Sul, para a criação de ou-
tro pólo de influência mundial e de 
resistência contra a hegemonia nor-
te-americana, já ameaçada pelo re-
torno do nacionalismo russo e pela ascensão da China.

Para muitos intelectuais norte-americanos, o ciclo de domínio 
dos EUA chega ao fim. A partir do fracasso no Vietnã, viriam no-
vos golpes, como a alta do petróleo. Seguiram-se as derrota em El 
Salvador, no Irã, na Nicarágua e na Somália. O declínio foi adia-
do com chantagem militar, asfixia ao Terceiro Mundo e ajudas de 
Gorbachev e do papa João Paulo II na erosão do sistema socialista, 
culminando com a queda do Muro de Berlim e o fim da URSS.

É nesse período que Washington inicia a destruição sistemáti-
ca do Iraque, com bombardeios ordenados pelo primeiro Bush, 
para assegurar o fornecimento de petróleo. Mesmo sob Clinton 
os iraquianos continuaram a sofrer bloqueio comercial e ataques 
aéreos. A fraude eleitoral na Flórida, em 2000, foi novo retrocesso 
na democracia americana. O projeto do segundo Bush era criar 
fato emocional que unisse o povo para novas conquistas e a con-
tinuação de seu domínio, mediante a guerra sem fim. O atentado 
de 11 de setembro de 2001 pôs em xeque a invulnerabilidade do 
território norte-americano. A opinião pública, liderada por perso-
nalidades influentes da sociedade, cerrou fileiras em torno do pre-
sidente. Em editorial, o New York Times, diante do que considerou 
um momento dramático, resumiu a precária legitimidade do repu-
blicano, sua personalidade frágil, seu despreparo e sua eleição duvi-

dosa à condição de fatalidades, em 
hora dramática como aquela. Bush 
foi à guerra e manipulou a mídia 
mundial. Desqualificou a ONU e 
ignorou os protestos do mundo: 
invadiu o Iraque sob a desculpa de 
que Saddam dispunha de armas de 
destruição em massa e estaria en-
volvido no atentado – o que se pro-
vou ser mentira.

A globalização acabou sendo 
outra armadilha contra os pró-
prios EUA. O desenvolvimento 
industrial da China foi favorecido 
pela entrada maciça de capitais ex-
ternos, em busca de mão-de-obra 
barata. Mas a China manteve nas 
mãos do Estado o controle da eco-

nomia e a maioria acionária das empresas, e trata de modernizar o 
seu exército e desenvolver os foguetes e as armas nucleares. O mes-
mo ocorre com a Rússia, que, sob Putin, iniciou a reorganização da 
produção industrial e o rearmamento de seus exércitos.

Nesse quadro, o Brasil corajosamente assumiu a resistência eco-
nômica, organizando o grupo dos 20 para exigir equilíbrio comer-
cial entre ricos e pobres, a fim de diminuir as tensões internacio-
nais. Essa articulação dos emergentes, de acordo com Lula, terá a 
provável adesão da gigante Indonésia – uma vitória da diplomacia 
brasileira –, o que assusta agora os donos do mundo.

Também aumentam a miséria e o desemprego nos EUA. A ren-
da dos trabalhadores cresceu 1,9% nos últimos seis anos, e os lu-
cros das empresas cresceram sete vezes mais no mesmo período. 
A desigualdade entre ricos e pobres é a maior desde a Grande De-
pressão dos anos 30. As famílias de quatro pessoas que ganham 
menos de 10 mil dólares ao ano (menos de 400 reais por pessoa 
ao mês) são pobres, e as que ganham a metade são miseráveis. O 
poder de compra do real no Brasil é pelo menos duas vezes maior 
do que o do dólar nos EUA.

A História mostra que todos os impérios desabam quando a de-
sigualdade interna atinge níveis insuportáveis, como ocorre hoje 
nos Estados Unidos. 

Por Mauro Santayana

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 que o Império teme
Ponto de Vista

Lula, Thabo Mbeki 
(África do Sul), e 

Manmohan Singh
(Índia)
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Por Paulo Donizetti de Souza e Vitor NuzziResumo
Reconhecimento das centrais

Uma boa chance
Do sempre craque Tostão, em sua 

coluna publicada por vários jornais 
do país, às vésperas da confirmação do 
Brasil como sede da Copa do Mundo 
em 2014: “O Brasil precisa ainda provar 
que quer ser um país sério. O Mundial 
será uma boa chance. Quero ver a Copa 
no Brasil, mas sem maracutaias”. A Fifa 
já bateu o martelo. Alguns bilhões de 
dólares devem ser empregados na cons-
trução e reforma de estádios, mas é me-
lhor nem fazer previsões... A de 2014 
será a 20ª Copa do Mundo de Futebol. 
Antes, em 2010, a edição da África do 
Sul, a primeira no continente, pode dar 
algumas lições de que eficiência não é 
sinônimo de ostentação.

A tentativa de organização de centrais sindicais no Brasil não é movimento recente. A 
primeira, a Confederação Operária Brasileira (COB), é de 1906. Nos anos seguintes, o 
Estado conteve qualquer tipo de avanço. Nem Getúlio Vargas, nos anos 1940, facilitou o 
caminho. Em 1962, os sindicatos mais à esquerda organizaram o Comando Geral dos Tra-
balhadores (CGT) e a luta pela legalidade avançava. Em 1964, o golpe militar conseguiu 
acabar com a brincadeira, até o final dos anos 1970. Em 1983 é fundada a CUT, e a partir 
daí a história das centrais, inclusive da rivalidade entre diferentes tendências, começa a ser 
reescrita. As centrais sindicais passam a ser reconhecidas perante a sociedade nos emba-
tes trabalhistas, mas não, ainda, perante a lei. A Constituição de 1988 reabriu as brechas 
e agora essa batalha está prestes a se consolidar. A Câmara dos Deputados aprovou no úl-
timo dia 17 projeto de lei que dá o reconhecimento legal às centrais.

Atualmente são cinco: CUT, Força Sindical, Confederação Geral dos Trabalhadores do 
Brasil (CGTB), Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) e União Geral dos Traba-
lhadores (UGT). A Câmara, porém, jogou água no chope, ao modificar o projeto negociado 
há anos. Um grupo de deputados incluiu no texto limitações ao recolhimento do imposto 
sindical por parte de sindicatos de trabalhadores – sindicatos patronais não foram incomo-
dados. Artur Henrique, presidente da CUT, contrário ao imposto, lembra que houve mui-
ta negociação para chegar a uma proposta de transição até sua extinção. “No debate com 
as outras centrais e o empresariado, que não defendiam o fim do imposto, conseguimos 
marcar um prazo para extingui-lo, com regras que atrelam a sobrevivência das entidades 
à sua representatividade real. Isso está presente no acordo que deu origem ao projeto de 
reconhecimento. Queremos o cumprimento do acordo”, diz. Acredita-se que o texto ori-
ginal acordado seja restabelecido durante a tramitação do projeto no Senado.

Ascensão 
feminina

Depois do Chile, agora foram 
os argentinos a levar à Presidên-
cia da República, pela primeira 
vez por meio de eleição direta, e 
com folga, uma mulher. Às vés-
peras de sua vitória, os principais 
jornais do país publicaram arti-
gos alarmistas, atrelando o su-
cesso de Cristina Kirchner à po-
pularidade do marido, ao voto 
decisivo dos mais pobres e ao bi-
cho-papão esquerdista que assola 
a América do Sul. Nenhum arti-
go favorável. Nos próximos dias, 
urubus devem sobrevoar a Casa 
Rosada até descobrir se a primei-
ra visita oficial da eleita, que toma 
posse em 10 de dezembro, será ao 
Brasil ou à Venezuela. 

Manifestação do Comando Geral dos 
Trabalhadores no Rio de Janeiro, em 19�2
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O juiz Edilson Rumbelsperger 
Rodrigues, de Sete Lagoas (MG), 
rejeitou pedidos de ações con-
tra homens que teriam agredi-
do a companheira. Não satisfei-
to, considerou inconstitucional a 
Lei Maria da Penha, que tornou 
mais rigorosa a punição contra 
a violência doméstica. O juiz viu 
“um conjunto de regras diabóli-
cas” na tal lei e sustentou: “Ora, 
a desgraça humana começou no 
Éden: por causa da mulher, todos 
nós sabemos, mas também em 
virtude da ingenuidade, da toli-
ce e da fragilidade do homem (...) 
O mundo é masculino! A idéia 
que temos de Deus é masculina! 
Jesus foi homem!” Em trecho de 
uma sentença, o juiz afirma que 
o homem terá de ser um “tolo” 
para não ser apanhado pela lei. 
“Para não se ver eventualmente 
envolvido nas armadilhas dessa 
lei absurda, o homem terá de se 
manter tolo, mole, no sentido de 
se ver na contingência de ter de 
ceder facilmente às pressões.” E 
por aí foi. Como será que o dr. 
Rodrigues veio ao mundo?

A bênção, São Cypriano
Qual seria a opinião do presidente do Bradesco, Márcio 

Cypriano, a respeito da possibilidade de o BB assumir o 
controle do Besc, de Santa Catarina? Era o que queria saber 
o ex-ministro da Educação de FHC e atual deputado Paulo 
Renato (PSDB-SP). Antes de publicar artigo de sua autoria 
sobre o tema numa coluna de opinião do jornal Folha de 
S.Paulo, o deputado mandou cópia para Cypriano, com o 
seguinte bilhete: “Em anexo, vai o artigo revisto. Procurei 
colocá-lo dentro dos limites do espaço da Folha. Por favor, 
veja se está correto e se você concorda, ou tem alguma ob-
servação. Muito obrigado”. O texto agradou ao banqueiro. 
Pena que o tucano esqueceu de deletar e o “artigo revisto” 
chegou ao jornal com o bilhete junto. A Folha noticiou a 
mancada em edição do dia 10 de outubro. A reportagem 
está bem escrita. E envergonhada, num pé de página, sem 
chamada de capa. Sem comentários. Demais jornais, revis-
tas e grandes emissoras também não deram repercussão, 
restrita à internet.

O Senado aprovou, em outu-
bro, projeto da senadora Patrícia 
Saboya (PSB-CE) que permite a 
ampliação do período de licença-
maternidade de quatro para seis 
meses. O INSS continuaria assu-
mindo o pagamento das atuais 
quatro parcelas do auxílio; os dois 
meses seguintes ficariam a cargo 
do empregador, desde que inscri-
to no Programa Empresa Cidadã. 
Nesse caso, a empresa teria a sua 
parte totalmente deduzida do im-
posto de renda. Dados da Organi-
zação Internacional do Trabalho 
(OIT) mostram que a licença-ma-
ternidade é superior a quatro me-
ses em vários países.

Liberdade de 
imprensa

Paulo Henrique Amorim re-
gistrou em seu blog que “o prefei-
to de São Paulo José Serra”, atra-
vés de “seu subordinado Gilberto 
Kassab”, baixou uma lei que deter-
mina que os jornais gratuitos (do 
tipo Destak, Metro e Metrô News) 
não poderiam ser distribuídos 
com mais de 20% de publicidade 
em seu conteúdo. No final de ou-
tubro, o prefeito mandou um repa-
ro à Câmara, excluindo da proibi-
ção periódicos enquadrados na Lei 
de Imprensa. Graças à gritaria que, 
mais uma vez, só se deu pela inter-
net, uma vez que a medida protegia 
o mercado dos jornalões que abra-
çam a reeleição de Kassab. “Quan-
do é que a Folha e o Estadão vão 
escrever um editorial em defesa da 
liberdade de imprensa dos jornais 
gratuitos?”, provocou Amorim.

Licença-
maternidade

Patrícia 
Saboya
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Para o brasil, nada 
economia

salto no ranking

Fonte: ABM Consulting

Banco do Brasil

Bradesco

ABN + Santander

Itaú

333 bilhões

290 bilhões

272 bilhões

255,4 bilhões

Em ativos totais, o santander 
passa a ser o segundo maior 
banco privado do país  
(em R$)

Por Roberto Rockmann

N
o domingo à noite, após o 
Grande Prêmio de Fórmu-
la 1 que decidiu o campeo-
nato de 2007, um grupo de 
executivos espanhóis andou 

pela cidade de São Paulo com um largo sor-
riso nos lábios, apesar da derrota do com-
patriota Fernando Alonso. Em sua primei-
ra viagem ao Brasil depois que o consórcio 
de bancos formado pelo Santander, RBS e 
Fortis comprou o ABN Amro Bank, o presi-
dente mundial do Santander, Emilio Botin, 
não tinha do que reclamar: obteve as opera-
ções brasileiras do Real, dobrou seu volume 
de ativos no Brasil e pulou da sétima posi-
ção no ranking geral dos bancos para a ter-
ceira, à frente do Itaú e apenas 20 milhões 
de reais atrás do Bradesco, o segundo.

Mais um capítulo da abertura iniciada 
na década de 1990, o episódio ilustra dois 
pontos que vêm acompanhando a história 
do setor financeiro nos últimos 15 anos: o 
avanço da participação estrangeira e o for-
te crescimento da concentração bancária, 
que acirra o apetite entre os concorren-
tes por novas fusões, mas não traz gran-
des vantagens para os clientes. Ao contrá-
rio, a concentração aumenta o poderio das 
instituições.

Em 1994, primeiro ano do real, os es-
trangeiros representavam 7,2% dos ativos 
totais do Brasil. Em 2000, impulsionados 
pela aquisição do Banespa pelo Santander, 
respondiam por quase um terço dos ati-
vos totais. No início do real havia no país 
241 bancos. Hoje são 177. O número ten-
de a cair ainda mais, segundo especialistas. 
“O potencial de crescimento do mercado 
brasileiro ainda é muito grande, portanto 
a competição deve continuar”, afirma Al-

A aquisição do real pelo Santander é mais um capítulo da abertura do 
setor bancário, iniciada na década de 1990, acirrando um processo de 
concentração que fez muito bem aos bancos, muito mal aos empregos, 
muito pouco pelos clientes e nada pelo crescimento do brasil

berto Borges Matias, da ABM Consulting. 
O problema é que a competição não se dá 
com a expansão do mercado, mas com sua 
absorção por poucas e grandes corporações 
financeiras.

Tanto é que os dez maiores bancos do 
país empregavam diretamente 403 mil 
pessoas em dezembro de 1994. Ao final 
do ano passado, um pouco menos que 
isso, 395 mil. Entretanto, para se ter uma 
idéia, o “potencial do mercado” só verteu 
vantagens para o setor, os dez maiores ti-
nham ativos que somavam menos de 350 
milhões de reais no período, montante que 
hoje se aproxima de 1,5 bilhão, e com dois 
bancos a menos entre esses dez maiores, 
pois tanto o Banespa quanto o Real já te-
rão sido engolidos pelo Santander. Enfim, 
em pouco mais de uma década, os empre-
gos estão de igual a menores, o número de 
instituições idem, mas seus ativos quase 
quintuplicaram.

O Bradesco, por exemplo, maior banco 
privado do país, empregava 60 mil pessoas, 
e hoje tem um pouquinho mais, 63 mil 

funcionários, mesmo tendo abocanhado 
no período instituições importantes como 
BCN, Mercantil Finasa, Cidade, American 
Express, entre outros, além dos estaduais 
de BA, AM, CE. Seus ativos engordaram de 
30 bilhões para 265 bilhões de reais, qua-
se 1.000%, e os postos de trabalho, 5%. Na 
cola, os ativos do Itaú saltaram de 20 bilhões 
para 210 bilhões de reais – seu tamanho 
cresceu mais de dez vezes –, enquanto o nú-
mero de empregos variou de 37 mil para 44 
mil (19%), mesmo com a incorporação de 
bancos como BFB, BankBoston, BBA, AGF, 
Banerj, Banestado, Bemge, BEG.

Avanço
O Banco Real caiu como uma luva para 

a estratégia do Santander na América La-
tina. A aquisição consolidou o poderio no 
mercado da Região Sudeste, por onde cir-
culam mais de 60% das exportações do país. 
No Rio de Janeiro, onde tinha 63 agências, 
o banco passa a ter 211; em Minas, de 32, 
ganha mais 143. O banco avança também 
no Nordeste. Na Bahia, passa de 4 para 35 

Concentração
Em 2000 eles eram 211. 
Em seis anos o brasil perdeu 
34 bancos

Fonte: BC

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

211 202 190 186 185 181 177
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Para o brasil, nada 

Sacola de 
lucros rumo 
à espanha
o santander entrou 
no brasil em 1997, 
comprando o banco 
geral do Comércio. 
Em 1998 comprou 
o Noroeste. dois 
anos depois, o 
bozano, simonsen. 
Em 2000 arrematou 
o banespa e agora 
compra o abN em 
nível mundial
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1997
z  banco de Crédito 
Nacional

z banco itabanco
z  banco de Crédito  
real de Minas gerais

1998
z banco de Crédito real

1999
z Continental banco
z baneb

2000
z banco das Nações
z banco boavista

2001
z banco Postal/Correios
z daito bank

2002
z Ford Leasing
z  deutsche bank asset 
Management 

z  banco Mercantil  
de são Paulo

z  banco do Estado do 
amazonas (bEa) 

z bEs (3%)
z bancoCidade

2003
z banco bilbao Vizcaya
z banco Zogbi

2004
z  banco do Estado  
do Maranhão (bEM)

2005
z  banco do Estado  

do Ceará (bEC)

2006
z  american Express  

do brasil 

2007
z  bMC

Até o gargalo
Você ouviu falar daquele 
banco? Pois é, o bradesco 
comprou. E vem comprando 
desde 1948

desmatamento

Banrisul
banco do estado do rio grande do Sul 

Nossa Caixa
São Paulo

Banestes
banco do estado do espírito Santo 

BRB
banco de brasília

Banese
banco do estado de Sergipe 

Banpará
banco do estado do Pará

até o início dos anos 90, 
praticamente todos os estados 
brasileiros tinham seu banco. 
Hoje restam apenas 6

agências. Em Pernambuco, de 1 para 87. Na 
Paraíba, de 1 para 21. 

Mas foi em São Paulo, responsável por 
um terço do PIB do Brasil, que o Santan-
der ampliou ainda mais sua presença. Ao 
adquirir o Banespa em leilão de privatiza-
ção, tornou-se a instituição financeira com 
maior participação no estado, à frente de 
Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. “A aqui-
sição do Real faz o Santander se consoli-
dar no centro financeiro da América Latina 
e com que avance em estados com grande 
potencial de crescimento, como os do Nor-
deste, onde a penetração do setor bancário 
na baixa renda ainda é pequena e onde o 
setor poderá ingressar com maior intensi-
dade”, afirma Ariadne Arnosti, analista do 
Instituto de Ensino e Pesquisa em Admi-
nistração (Inepad).

Desde a concretização do negócio, no 
início de outubro, os bancos envolvidos na 
operação começaram um período de silên-
cio, que deverá se prolongar até o fim deste 
ano. Não falam sobre a operação nem so-
bre eventuais reflexos. Em comunicado aos 
acionistas, na segunda semana de outubro, 
o Santander informou que deve extinguir 
a marca Real em três anos e pretende man-
ter os bons resultados obtidos pela institui-
ção no Brasil.

Há incertezas também em relação ao em-
prego no setor bancário. “O cenário real-
mente preocupa”, afirma a economista Ana 
Carolina Tosetti, do Dieese. E as maiores 
incógnitas estão justamente na cidade de 
São Paulo, onde o Santander ampliou ain-
da mais sua presença e estão localizados os 
principais centros administrativos das duas 
instituições financeiras.

O problema não é só a extinção da mar-
ca. A analista do Inepad Ariadne Arnos-
ti observa que o Santander e o Real, so-
mados, teriam 53 mil postos de trabalho. 
“É possível que seja aberto um Programa 
de Demissão Voluntária, como quando 
o Santander adquiriu o Banespa, deven-
do abranger entre 2 mil e 4 mil funcioná-
rios”, diz Ariadne. Posteriormente, pode-
rão ser feitos mais cortes, principalmente 
nos centros administrativos, onde fun-
ções ficariam duplicadas. Há cálculos que 
apontam uma eventual supressão de 10 
mil empregos – cerca de 20% dos postos 
dos dois bancos.

A experiência do Santander com níveis 
de emprego, no Brasil, é avassaladora. Mes-
mo depois de aquisições como Banco Geral 
do Comércio, Noroeste, Bozano, Simonsen 

e o próprio Banespa, o grupo espanhol em-
prega hoje no país 23 mil pessoas, número 
que o banco estadual paulista empregava 
sozinho quando foi privatizado.

Concentração e poder
O movimento do grupo espanhol deve 

provocar novas reviravoltas no mercado. 
Analistas indicam que o Unibanco – o sex-
to maior – possa ser o novo alvo. “Começa 
a fazer sentido para Bradesco e Itaú bus-
carem um ativo maior”, afirma o gestor de 
recursos da Joule Asset Management José 
Luiz Junqueira. Diante dessa percepção, as 
ações de Unibanco, Bradesco e Itaú têm 
sido vedetes dos relatórios de analistas de 
recursos financeiros. “Há também dúvidas 
em relação ao Citibank, que vem investin-
do muito na modernização de suas agên-
cias, mas cuja posição no Brasil ainda é in-
cipiente. Se os americanos quiserem crescer 
no Brasil, terão de comprar algo como o 
Unibanco. Senão, mantêm a posição frá-
gil dos dias de hoje”, afirma um analista de 
uma das principais corretoras do mercado 
paulistano. 

Em 1994 os cinco maiores bancos do país 
respondiam por 45% dos ativos totais. Hoje 
respondem por 66% do mercado – um au-
mento de 6 pontos percentuais em relação 
ao balanço realizado antes da fusão Santan-
der-Real, segundo estudo feito pela Austin 
Rating. As cinco maiores instituições de-
tinham em 1994 48% dos depósitos feitos 
no Brasil; agora passam a deter 70%. “Essa 
competição tende a continuar, os bancos 
são grandes e isso garante competição a 
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Para não ficar atrás 
de seu principal 
concorrente, o 
bradesco, o itaú 
adubou seus 
canteiros com 
pesos pesados

regando o
jardim do
Setubal...

1995
z  banco Francês  

brasileiro (bFb)

1997
z  banco do Estado do  

rio de Janeiro (banerj)

1998
z  banco do Estado  

de Minas gerais (bemge)

2000
z  banco do Estado do 

Paraná (banestado)

2001
z  banco do Estado  

de goiás (bEg)

2002
z bba Creditanstalt

2003
z banco Fiat
z  banco agF e agF Vida  

e Previdência

2006
z  bankboston no brasil, 

Chile e Uruguai

eles”, afirma o presidente da Austin Rating, 
Erivelton Rodrigues.

Em reunião com analistas de mercado, 
o presidente do Bradesco, Marcio Cypria-
no, no entanto, disse que o avanço de sua 
instituição passará pelo crescimento orgâ-
nico, de olho na abertura de novas contas 
e na expansão do crédito imobiliário. Com 
o maior crescimento do país e aumento de 
renda nas classes baixas, o banco estaria de 
olho nesses novos clientes. Mas a frase não 
reduziu a aposta dos analistas. “Ele não po-
deria falar abertamente em crescimento via 
aquisição, já que isso poderia inflacionar o 
preço do ativo cobiçado”, afirma um analis-
ta presente ao encontro.

“Aumenta a concentração, aumenta o 
poder de quem fixa o preço, conseqüente-
mente, podendo aumentar seus lucros. Os 
bancos sempre atuaram no mundo como 
oligopólios. No Brasil, não é diferente”, afir-
ma o economista e professor da Unicamp 
Luiz Gonzaga Belluzzo.

Sem concorrência
Ariadne, do Inepad, também não acre-

dita em redução de tarifas ou de custo do 
crédito, que têm grande participação na 
margem de lucros dos bancos. “A concor-
rência bancária não existe para a maioria 

dos clientes, que não consegue compa-
rar tarifas e nem tem histórico de mudar 
freqüentemente de instituição financeira”, 
diz. Os gastos dos clientes com tarifas tive-
ram um aumento médio de 384% em cinco 
anos, de acordo com a Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças (Anefac). Não é 
à toa que as tarifas têm representado parce-
la importante da receita dos bancos.

Os dez maiores arrecadavam menos de 
6 bilhões em 1994 e agora devoram nada 
menos que 42 bilhões. As tarifas correspon-
diam a menos de 38% das despesas com 
pessoal e hoje a mais de 125% – ou seja, dão 
conta sozinhas de todas as despesas de pes-
soal e ainda sobra um bom troco.

Para pessoas físicas, existem mais de 60 
tarifas que podem ser cobradas. Para passar 
1.000 reais por DOC eletrônico para a conta 
de outra pessoa, via internet, um pequeno 
correntista vai gastar em torno de 8 reais 
(0,8% do valor numa única transação). E 
mesmo em transações eletrônicas superio-
res a 5 mil reais e feitas nas próprias agên-
cias, e não em casa, pela internet, os bancos 
chegam a cobrar mais de 10 reais para fazer 
a transferência.

Mas a tal concorrência não mexe com as 
tarifas? “A maior disputa se vê no segmento 
de alta renda, ao qual se oferecem taxas de 

Menos fatias

Fonte: Inepad

a concorrência é devorada e 
o mercado de crédito fica nas 
mãos de poucas instituições. 
Com a compra do abN, a 
fatia do santander sobe para 
quase 12% no brasil. analistas 
acreditam que o banco estaria 
de olho na crescente renda das 
classes mais baixas, clientes 
potenciais

Outros
�8,61%

Banco 
do Brasil
18,16%

Bradesco
1�,��%

Itaú
11,49%

Unibanco
6,46%

Santander
4,96%

ABN
6,79%

depois de tantas 
compras, o itaú 

cresceu mais de dez 
vezes, enquanto o 

número de empregos 
variou de 37 mil para  

44 mil, apenas 19%

...e semeando 
a seca do 
emprego
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Sem retorno

nº de bancários em 199� = ��8.692
nº de bancários em 2006 = 4��.820*

além de deixar o consumidor 
acuado, a concentração de bancos 
também leva empregos

*estimativa Caged

administração mais baixas para aplicação 
em fundos de investimento e isenção de ta-
rifas nas operações”, observa Luiz Gonzaga 
Belluzzo. Para a maioria dos clientes, a rea-
lidade não muda. “Alguém terá de cobrir os 
custos de operação”, diz. Ou seja, os peque-
nos correntistas pagam a “competição” dos 
bancos pelos grandes.

O governo está buscando regular as tarifas 
do sistema bancário. Um dos alvos é a taxa 
de abertura de crédito (TAC), cobrada do 
cliente que estiver tomando um empréstimo 
pessoal para quitar uma dívida ou adquirir 
um bem. Outro alvo é a taxa de quitação an-
tecipada de um empréstimo – pasme, mas o 
cliente que contraiu um empréstimo de dez 
anos e quiser quitá-lo antecipadamente deve 
pagar uma taxa ao banco.

Conter a fúria
Desde 1997, quando o Santander com-

prou o Banco Geral do Comércio, a insti-
tuição vem crescendo no Brasil. Em 1998, 
compraria o Noroeste. Dois anos depois, 
o Bozano, Simonsen. Nesse momento, ao 
desembolsar 1,8 bilhão de reais, anunciou 
ao mercado que não iria parar por aí. Em 
20 de novembro de 2000, em um leilão que 
durou dez minutos, arrematou o Banespa 

Lá se foi mais um
operários levam a placa 
de bronze que indicava a 
agência do banco Mercantil 
de são Paulo na avenida 
Paulista, em 2002
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por 7 bilhões, lance 281% acima do pre-
ço mínimo fixado. Os bancos adquiridos 
foram integrados à cultura do Santander, 
tendo suas marcas, com exceção do Banes-
pa, extintas.

No mês passado, o consórcio formado 
pelo Santander teve sua proposta aceita pe-
los acionistas do ABN Amro Bank. As ativi-
dades do ABN na Itália e no Brasil ficaram 
com o Santander, que assim se tornou o se-
gundo maior banco privado brasileiro.

O Brasil respondeu por cerca de 10% 
dos resultados do Santander no primeiro 
semestre, enquanto o Real foi a unidade 
mais lucrativa do ABN no mundo.

Os sindicatos de bancários tentam de vá-
rias maneiras deter os efeitos nocivos da 
concentração para os empregos, os consu-
midores e a economia do país. E passaram 
o último mês em peregrinações em Brasília, 
entre o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), o Congresso Nacional e 
reuniões com integrantes do governo.

O Cade recuperou na Justiça, recente-
mente, o direito de avaliar fusões de ban-
cos – atribuição que o ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso havia limitado ao 
BC, cujo comando pouco mudou da década 

de 90 para cá. No BC, aliás, há quem veja 
o menor número de bancos como saudá-
vel. Estudo disponibilizado no site da ins-
tituição, assinado por quatro economistas 
do Departamento de Pesquisa Econômica 
– Benjamin Miranda Tabak, Solange Maria 
Guerra, Eduardo José Araújo 
Lima e Eui Jung Chang –, in-
dica que a concentração ban-
cária fortaleceu o sistema 
financeiro nacional. “E os 
grandes bancos brasileiros 
conseguem ter um portfó-
lio diversificado de crédito”, 
afirma o estudo de 29 pági-
nas publicado em inglês no 
site da instituição. No rápi-
do resumo do relatório, há a 
indicação de que esse estudo 
pode servir de discussões para a regulação 
bancária no país.

No dia 25, a presidente do Cade, Eliza-
beth Faria, recebeu dirigentes e ouviu seus 
temores. “Levamos nossas preocupações 
sobre os impactos das fusões para a po-
pulação em relação a abusos com juros, 
tarifas e os riscos aos empregos, com de-
missões ou sobreposição de tarefas”, dis-

o começo Em 199� quem passava pelas ruas dos grandes centros levou um susto com cenas como esta. Usando dinheiro público do 
Proer, o Unibanco encaçapou o Nacional. De lá para cá, tornou-se alvo de especulações de que poderia ser comprado pela concorrência
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se Luiz Cláudio Marcolino, presidente do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo. O 
dirigente afirmou ainda que está haven-
do pressões junto ao Executivo e ao Parla-
mento para que o Brasil endosse a conven-
ção 158 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). Na Europa 
os danos de incorporações 
desse tipo sempre são me-
nores, já que boa parte dos 
países é signatária da con-
venção, que protege os em-
pregos em casos de fusões, 
aquisições e coíbe demis-
sões imotivadas.

“O Brasil vive um gran-
de momento, de expansão 
econômica e de empregos 
formais. Seria salutar que 

o setor financeiro acompanhasse essa ex-
pansão”, observa Marcolino. “Vamos co-
brar isso. E cobrar também do governo, do 
Legislativo, dos órgãos fiscalizadores e re-
guladores que acompanhem com respon-
sabilidade os desdobramentos dessa fusão. 
Não podemos tolerar que se reproduza a 
conduta anti-social que se vinha adotando 
em anos anteriores.” 

O Brasil 
respondeu por 
cerca de 10% 
dos resultados 
do Santander 
no primeiro 
semestre, 
enquanto o Real 
foi a unidade 
mais lucrativa 
do ABN no 
mundo
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o brasil demorou um 
século para reconhecer, 
na Constituição, direitos 
das comunidades negras 
às suas terras. e setores 
conservadores ainda 
empregam pretextos de 
cunho racial para fazer 
valer seus interesses 
econômicos

Palmares
brasil

Por Spensy Pimentel

E
m 20 de novembro de 1695 morreu 
Zumbi, líder do Quilombo dos Palma-
res, depois da destruição da comuni-
dade pelos bandeirantes liderados por 
Domingos Jorge Velho. Por muito tem-

po, a história ensinada nas escolas brasileiras não 
tinha muito mais a dizer sobre a reação dos ne-
gros à escravidão. Trezentos e doze anos depois, a 
data é Dia da Consciência Negra e o Brasil já não 
vê a causa de Zumbi como ato isolado. Palmares 
virou muitos.

Levantamentos já aceitos pelo governo federal 
mencionam mais de 3.500 comunidades remanes-
centes de quilombos espalhadas por 24 estados da 
Federação – só não há registros no Acre, Roraima 
e Distrito Federal. Pesquisadores estimam haver 
mais de 5 mil. O termo “quilombo” tem origem 
no dialeto banto, de Angola – algo como “acampa-
mento guerreiro”. Palmares, antes de ser designado 
quilombo, foi antes república e mocambo – outra 
palavra banto, para “abrigo” ou “esconderijo”.

virou muitos
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 É consenso hoje que quilombo define 
não só as comunidades formadas por es-
cravos fugidos, mas também as que reu-
niam alforriados, e casos em que os negros 
ganharam terras como herança ou prêmio 
por seu trabalho. Havia ainda antigos escra-
vos que se tornaram posseiros após a con-
quista da liberdade. Em comum, qualquer 
que seja o caso, há o abandono a que esses 
grupos foram submetidos, a discriminação 
e falta de cidadania.

Uma das formas de começar a corrigir 
essa dívida social seria a regularização das 
terras pertencentes a essas comunidades. 
Um século depois da Abolição, a Consti-
tuição de 1988 passou a assegurar, no ar-
tigo 68 das disposições transitórias: “Aos 
remanescentes das comunidades dos qui-
lombos que estejam ocupando suas terras 
é reconhecida a propriedade definitiva, de-
vendo o Estado emitir-lhes os títulos res-
pectivos”. Glória Moura, professora da Uni-
versidade de Brasília e, à época, integrante 
do Centro de Estudos e Acompanhamento 
da Constituinte, assistiu aos esforços pela 
inclusão dos direitos dos quilombolas na 
Carta. “Apenas seis constituintes se reco-
nheciam como negros entre os mais de 
500”, lembra.

Desde 1988 pouco mais de 100 comuni-
dades tiveram terras tituladas. Até 2002, a 
falta de consenso sobre o modo como execu-
tar essas ações travou o processo. No plano 
federal, o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) e a Fundação Pal-
mares, ligada ao Ministério da Cultura, assu-
miram o tema. E, sob pressão 
do movimento negro, estados 
como Pará, Maranhão, Bahia, 
São Paulo e Mato Grosso tam-
bém estabeleceram legislação 
e concederam títulos a comu-
nidades. No final de 2003 o 
presidente Lula assinou o de-
creto 4.887, que incumbiu ao 
Incra a responsabilidade pela 
titulação, mediante estudo an-
tropológico sobre as áreas rei-
vindicadas. À Fundação Pal-
mares cabe cadastrar as comunidades assim 
auto-reconhecidas.

Grupos de direita e ligados a “proprietá-
rios” reagiram. Em 2004 o então PFL, hoje 
DEM, foi ao Supremo Tribunal Federal 
com Ação Direta de Inconstitucionalidade 
contra o decreto de Lula, com o argumento 
de que não seria possível fazer regulamen-
tação da Constituição por decreto.

Em setembro uma manifestação no Con-
gresso reuniu mais de 500 representantes 
quilombolas de todo o país. Cobravam agi-
lidade nas titulações e protestavam contra 
projeto do deputado Valdir Colatto (PMDB-
SC), que propõe anular o decreto de Lula. 
“A dívida histórica com os negros é do go-

verno, não de proprietário 
particular”. Para ele, o decreto 
de Lula é racista: “Hoje todo 
mundo convive harmonica-
mente. O governo está criando 
conflitos”. A Advocacia-Geral 
da União tem argumentos 
para derrubar as ações contra 
o 4.887. Para o consultor-geral 
da União, Ronaldo Vieira Jr., 
o artigo sobre os quilombos é 
auto-aplicável, não precisa de 
regulamentação por se tratar 

da garantia de um direito: “O que os opo-
sitores propõem é uma forma de interpre-
tação que serve para protelar”, afirma. Esse 
debate oculta o principal conflito: as atuais 
normas consideram como terras a serem ti-
tuladas não só as que são ocupadas hoje pe-
las comunidades, mas também aquelas das 
quais elas tenham sido expulsas ou retiradas 
mediante má-fé ou engodo no passado.

Não há dados 
seguros sobre  
onde estão ou 
quantos são 
exatamente 
os quilombolas 
(estimativas 
variam entre 
1,� milhão e 2 
milhões) nem 
quais as suas 
carências

signiFicado
O termo “quilombo” tem 
origem no dialeto banto, 
de Angola – algo como 
“acampamento guerreiro”
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Para se ter uma idéia do que isso significa: 
Linharinho, no município de Conceição da 
Barra (ES), é uma comunidade quilombo-
la com terras reconhecidas, tituladas apenas 
parcialmente. São 140 hectares, mas segun-
do o Incra haveria direito a 9,5 mil. Hoje a 
maior parte disso está coberta por eucaliptos 
da multinacional Aracruz Celulose. A em-
presa alega que comprou legalmente as ter-
ras. Contudo, depoimentos das pessoas mais 
velhas da comunidade, recolhidos durante 
o estudo antropológico, mostram que hou-
ve casos em que intermediários ludibriaram 
posseiros, pagando preço de banana. Quem 
se negou a sair teria sido expulso. 

Na raiz, a terra 
“Eles fraudaram muita terra. Alguns ti-

raram na marra. Dizem que vendeu, mas 
como? Davam um dinheiro que lá na cida-
de não dava pra comprar nem um mês de 
comida, e aqui eles tinham tudo”, diz Elda 
Maria dos Santos, uma das líderes de Linha-
rinho. As famílias têm contato até hoje com 
parentes que saíram há pouco mais de 30 
anos, quando a Aracruz chegou, e foram pa-
rar na capital Vitória, na favela Morro de São 
Benedito. Estudos da Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes) mostram que a re-
gião norte do estado, conhecida como Sapê 
do Norte, abrigou dezenas de comunidades 
surgidas de quilombos criados por escravos 
fugidos e também a partir de terras cedidas 
por fazendeiros no final do século 19. A eco-
nomia da região era baseada na farinha de 
mandioca. Os quilombolas mantinham in-
tenso comércio do produto – como, aliás, até 
hoje. Ali, o Porto de São Mateus foi durante  
parte do período colonial o mais importante 
ponto de chegada de escravos. 

Na memória de Miúda, como Elda é co-
nhecida, nomes dos antigos líderes negros 
e dos antigos poderosos da região provam 
a presença africana muito anterior à dos 
eucaliptos: “Tinha Nego Rugério, Cons-
tância de Angola, Preto do Congo, Viria-
to Canção de Fogo, Benedito Meia Légua, 
Beneditinho e outros, povo nosso que era 
escravo. Tem muito negro enterrado em-
baixo desses eucaliptos”.  Elda era peque-
na quando chegaram as empresas que co-
meçaram a plantar eucalipto, mas recorda 
o impacto das mudanças. “Os negros pes-
cavam, trabalhavam, viviam juntos, faziam 
festas. Tinha cultura, tinha religião. Nosso 
remédio era da mata. Acabou tudo, passa-
ram o correntão. A nossa religião foi aca-
bando também.”

Sua avó Aurora, para organizar as ladai-
nhas nas casas da comunidade, precisava 
de licença do delegado de polícia – da qual 
Elda ainda guarda uma cópia em casa. A 
repressão levava os negros a disfarçar seus 
cultos – comparados por Miúda ao can-
domblé baiano. “Teve que passar pra vá-
rios nomes, Mesa de Santa Bárbara, Mesa 
de Santa Maria, por causa dos brancos, os 
donos do poder”, relata. Ela lamenta o fato 
de pouco haver sobrado dessas tradições, 
sufocadas pelo preconceito. Nas cerimô-
nias, os espíritos dos ancestrais, chamados 
de “nagores”, voltavam para curar e acon-
selhar a comunidade. 

A principal perspectiva aberta com a 
iminência da recuperação das terras é for-
talecer a vida em comunidade. “Aqui é um 
ajudando o outro. No sábado eu vou colo-

car a roça pra fulano, então vamos lá; de 
tarde é a grande festa”, diz. “Somos alegres, 
dançamos, batucamos, fazemos nossos 
tambores, e sempre vamos viver assim. E 
com o nosso território demarcado vamos 
ter mais alegria, terra pra trabalhar, água... 
Vai ser uma grande festa.”

Reparação
Por assumir essa perspectiva de repara-

ção histórica, processos de titulação acio-
naram conflitos antes ocultos. E não apenas 
em áreas rurais, mas também no meio ur-
bano ou litoral. Em Marambaia (Ilha Gran-
de, RJ), ou Alcântara (MA), há imbróglios 
capitaneados pela própria União em terras 
de quilombos das quais a Marinha não abre 
mão. Mas na maioria dos casos o que está 
em jogo é o valor da terra.

tradição
Em Linharinho, a 
presença negra 
é muito anterior 
aos eucaliptos 
que hoje cercam 
a comunidade. 
Nesta cerimônia, 
os ancestrais são 
lembrados
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O Quilombo Família Silva, em bairro no-
bre de Porto Alegre, resiste há décadas a con-
domínios e prédios de luxo que avançam so-
bre quase dois terços de seus 4 hectares. Em 
Caçandoca (Ubatuba, SP), até obter sua do-
cumentação, famílias tiveram casas queima-
das em meio à guerra da especulação imobi-
liária. No meio rural o motivo, já conhecido 
no processo de reforma agrária e de demar-
cação das terras indígenas, é o preço das ter-
ras agrícolas. “A lógica do uso da terra pelos 
quilombolas é estranha ao agronegócio. O 
problema dos supostos proprietários é o va-
lor da terra”, diz o antropólogo Sandro Silva, 
coordenador do trabalho da Ufes que resul-
tou na identificação dos territórios quilom-
bolas. “A titulação desestabiliza uma socie-
dade conservadora, escravocrata. No século 
19 o Estado pegava dinheiro dos proprietá-
rios para capturar quilombolas.”

As projeções sobre as terras a serem ti-
tuladas espantam setores mais conservado-
res. O Gabinete de Segurança Institucional, 
ligado à Presidência da República e contro-
lado pelos militares, já produziu pareceres 
em que questiona titulação de áreas de onde 
comunidades foram expulsas no passado. 
Linharinho, por exemplo, em avaliação do 
GSI, deveria permanecer mesmo com os 
140 hectares que a comunidade ocupa hoje, 
a despeito dos relatos de violência.

Não há estatísticas seguras sobre os qui-
lombolas. Não se sabe exatamente onde es-
tão, quantos são (estimativas variam entre 
1,5 milhão e 2 milhões) nem quais as suas 
carências – aliás, constatação estendida a 
quase todo tipo de comunidade tradicional 
no país. A Política Nacional de Desenvolvi-
mento Sustentável dos Povos e Comunida-
des Tradicionais, lançada pelo governo em 

fevereiro, prevê a realização de um censo 
nacional para mapear essas populações e 
seus problemas, mas ainda sem data para 
ocorrer.

Um dos poucos estudos disponíveis, 
realizado pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Social durante uma campanha de 
vacinação de 2006, apurou que a taxa de 
desnutrição das crianças até 5 anos em 
áreas quilombolas é o dobro da média na-
cional. A pesquisa identificou a chegada 
de programas sociais a essas populações, 
como Bolsa Família, serviços de saúde e luz 
elétrica, mas faltam redes de saneamento 
básico. Para o setor são previstos, até 2010, 
investimentos de 170 milhões de reais do 
Programa de Aceleração do Crescimento 
em 400 comunidades.

O Brasil foi a última nação latino-ameri-
cana a abolir a escravidão. Queimou docu-
mentos oficiais sobre o período para impe-
dir indenizações por parte dos fazendeiros 
e demorou mais de um século para reco-
nhecer direitos das comunidades negras às 
terras que ocupam desde o período colo-
nial. Agora, é esperar para ver quantos anos 
mais serão necessários para que os quilom-
bos deixem de ser refúgios de quem teve de 
fugir da opressão para, efetivamente, se tor-
nar lares de cidadãos brasileiros. 

O repórter Spency Pimentel viajou para o 
Espírito Santo pela Agência Brasil.

  
Vá além
Para saber mais sobre o tema: Liberdade 
por Um Fio: História dos Quilombos no 
Brasil (Flávio dos Santos Gomes e João 
José Reis, Companhia das Letras); Terras 
de Quilombo: Caminhos e Entraves do 
Processo de Titulação (Girolamo Domenico 
Treccani, UFPA); Rebeliões na Senzala: 
Quilombos, Insurreições, Guerrilhas (Clóvis 
Moura, São Paulo, Ed. Ciências Humanas)

O presidente Lula e a ministra Matilde Ribeiro, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, entregam título de posse a 
representante de comunidade quilombola. Em setembro, manifestação no Congresso pediu rapidez nos processos de regularização e 
protestou contra projeto que tenta anular decreto que incumbiu ao Incra a responsabilidade pela titulação das terras quilombolas

lamento
Miúda: “Tinha cultura, 
tinha religião. Nosso 
remédio era da mata. 
Acabou tudo, passaram o 
correntão. A nossa religião 
foi acabando também”

Maior agilidade nas titulações
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capa

um dia o caldo

a literatura do escritor e rapper Ferréz 
conquistou o respeito da periferia 
e tem a classe média como maior 
consumidora. Mas ele alerta: “o outro 
lado” não sabe nada da “quebrada”. 
E sem um entendimento, em breve a 
periferia terá mudado tanto que nem 
ele mais vai poder falar

entorna
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Por Tom Cardoso e Xandra Stefanel

A polêmica é conhecida: Luciano Huck escreveu artigo na Folha de S.Paulo 
queixando-se da violência paulistana e do Rolex roubado. Ferréz, escritor, 
morador do Capão Redondo, escreveu em seguida, no mesmo jornal, que 
diante do caos social todos saíram ganhando, “o assaltado ficou com o que 
tinha de mais valioso, que é sua vida, e o correria ficou com o relógio”. O 

texto, peça ficcional do ponto de vista do “correria”, não foi iniciativa de Ferréz, mas um 
pedido do jornal, embora nem o ombudsman da Folha pareça ter sido informado disso. 
De lá para cá, Huck foi capa da revista Época, recebeu elogios por manter uma ONG, a 
promessa do delegado de que o assaltante seria preso, julgado e condenado, e um empre-
sário, solidário, se prontificou a presenteá-lo com um novo Rolex. Do outro lado da ci-
dade, Ferréz segue a vida sem mimos. Nada que tire o ânimo do escritor, que começou a 
escrever contos e poesias ainda garoto, enquanto vendia vassouras, e hoje é uma espécie 
de embaixador cultural do Capão Redondo. Autor de sucesso com Capão Pecado, Manual 
Prático do Ódio, Ninguém É Inocente em São Paulo, Inimigos não Mandam Flores e Ama-
nhecer Esmeralda, é comerciante bem-sucedido e criador da 1DASUL, marca de roupa 
produzida exclusivamente no bairro. Três reuniões com empresários foram imediatamente 
canceladas. Até a conversa com a Revista do Brasil, em 18 de outubro, nenhum repórter o 
havia procurado. E não se deslumbra. Trabalha duro vendendo bonés, camisetas e mochi-
las e juntando idéias para seu próximo romance. Em meio à polêmica, algumas portas se 
fecharam em sua missão de batalhar patrocínio e espaço para um programa de televisão. 
Quer entrevistar personalidades no próprio Capão. Mas, as caras habituadas a freqüentar 
as capas de revistas de “celebridades”, nem pensar: “Um cara que monta uma ONG cretina 
dessa para ganhar ibope e ainda se prevalece sobre a ONG não é exemplo pra mim”, avisa. 
“Tem gente do outro lado que é legal, tem consciência, tem um pé aqui.”

Você saiu prejudicado da polêmica com o Luciano Huck?
A gente quer fazer um programa de televisão e está com o piloto. Eu tinha três reuniões 

importantes marcadas que foram desmarcadas. A conversa, o diálogo que eu tinha do lado 
de lá, acabou tudo. Tinha duas emissoras que iam conversar comigo e me cortaram.

Você entrou em contato com o Luciano Huck em algum momento?
Nem quero. Um cara que faz meu povo subir numa latinha, ficar se equilibrando para 

poder pagar dívida e que dá valor para um homem por jogar argola nos bagulhos não é 
um exemplo que eu quero conhecer, não. Um cara que monta uma ONG cretina dessa 
para ganhar ibope e ainda se prevalece sobre a ONG não é exemplo pra mim. Tem muita 
gente melhor que eu quero conhecer.

Você começou a ler e escrever aos 7 anos. Vê isso acontecendo aqui no Capão Re-
dondo e na periferia como um todo?

Não do jeito que eu queria que fosse. Pouca criança escreve, poucas lêem. Como que 
uma criança vai gostar de ler se a escola não passa uma matéria direito e se o amor à lite-
ratura não é dado? Eu sou uma exceção.

Seu primeiro livro esgotou em um mês. A que credita esse sucesso, quem é seu público?
Nunca tinha sido feito nada para eles, tá ligado? Se você queria ler sobre esse mundo, 

não encontrava nada. Porteiro, cobrador começaram a ler por causa disso. Eu tenho muito 
público da classe alta, da classe média – meu livro vende muito mais na Fnac que em outros 
lugares – e tem o público aqui da quebrada, a periferia. Aonde eu vou tem um cara dentro 
da comunidade que leu. Sou bem querido em algumas partes porque fui o primeiro que 
chegou trazendo a literatura pra dentro do rap. Quando eu escrevo, penso se o cara que 
nunca leu vai entender. Dia desses eu tive uma experiência da hora: estava lendo pra uns 
moleques em LA, liberdade assistida, e aí catei uns trechos do meu livro novo (Ninguém 
É Inocente em São Paulo); quando terminava um conto ficava o maior silêncio, e os caras: 
“Eita, porra!” Pros caras ficar em silêncio e pagar um pau é difícil. Ninguém perguntou “o 
que você quer dizer com aquilo?” Eu escrevo pra esses caras. O resto é gente que compra 
pra saber um pouco a realidade.JA
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      A gente vive uma 
situação complicada, e 
está falando, cantando, 
escrevendo isso há 
muitos anos. A gente já 
paga um preço muito alto 
por ela e o outro lado 
também tá começando  
a pagar, infelizmente 
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Quais são suas referências literárias?
Quadrinhos. Comecei a escrever com 7 e aos 12 pas-

sei para a poesia. Eu acho que os quadrinhos me mo-
tivaram bastante, e depois os livros: Herman Hesse, 
Bukowski, João Antônio, Plínio Marcos, Tchecov – em-
bora fosse difícil, eu entendia de boa. O que mais me 
estimulou mesmo foi Herman Hesse. Quando lia qua-
drinhos eu lia Lourenço Mutarelli, que me mostrou 
que dava para abrir mais o leque, não precisava ficar 
só nos super-heróis. Eu nunca li só literatura marginal. 
Sempre lia outros caras também, o que eu podia pagar 
no sebo. Se eu podia comprar um livro do Flávio Pe-
reira, comprava Flávio Pereira, ecologia, tá ligado? Se 
podia comprar de Biologia, Matemática, Português, ia 
comprando e descobrindo o que gostava ou não. Eu li 
muito Edgar Rice Burroughs, o criador do Tarzan. Ti-
nha conta na banca de jornal. Todo mês ia lá e deixava 
o salário todo. 

Muita gente comprava o tênis importado e você 
comprava livro.

Na minha época, muita gente tentava comprar o pão. 
Os moleques trabalhavam no ferro-velho para poder 
comprar pão e eu trabalhava pra comprar gibi.

Você disse que tem gente que compra seus livros 
para ver a realidade. Ela já não está bem visível?

Ninguém sabe nem o que está acontecendo, total-
mente de chapéu atolado. 

O que está acontecendo?
Não posso falar. Tem que viver. A minha vantagem 

na guerra é saber o que eles não sabem. É que nem você 
perguntar pra um cara desses como é que se ganha di-
nheiro, como manter o dinheiro por tanto tempo sem 
acabar. Como? Os caras falam sobre tudo, mas sobre o 
seu dinheiro não. A gente é a mesma coisa. Para saber 
o lado de cá, só morando.

E o que você acha do governo Lula, é bom ou assis-
tencialista? 

Quanto ao governo Lula eu me sinto à vontade pra 
falar bem e mal porque a gente que pôs ele lá. É nossa 
família. Já a elite tem que ficar caladinha porque ela não 
fez nada. Eles falam tanto, mas esqueceram do Fernan-
do Henrique, que foi um governo omisso que vendeu 
tudo, tá ligado? Semana passada eu e uns caras da favela 
estávamos vendo o novo plano do Lula. E a gente falou: 
“Ô, tá melhorando, tio, a gente tá tendo contato com o 
governo, tá sabendo das coisas que estão acontecendo”. 
O contato já é uma coisa importante. O PT pelo menos 
tem esse contato. PT mudou? Muito, muito, meu. Tirou 
muito militante e colocou muito cara que não é mili-
tante. Mas ainda é o PT, tá ligado? Apesar de eu não ser 
de nenhum partido, trabalhei para o governo estar lá. 
Trabalhei para a Marta estar na prefeitura. O dia que 
ela não foi eleita foi a primeira vez que eu chorei depois 
de uma eleição. A gente que luta pela comunidade sabe 

o papel que ela teve. Todo mundo chama a mulher de 
dondoca, mistura problema pessoal com política, esse 
povo que vive novela 24 horas e acha que político tam-
bém é novela. A Marta teve muito voto nas comunida-
des porque ela foi realmente uma prefeita excepcional, 
que faltou pouco para ser a perfeição.

E o Kassab?
O Kassab virou gíria entre os moleques: “Seu filho 

do Kassab!” Os caras “tiram” o Kassab. Mas eu não te-
nho nada para comentar porque eu nem senti a pre-
feitura dele aqui. 

O Bolsa Família mudou alguma coisa aqui?
Eu acho que você criticar, chamar de assistencialista 

quando você está do outro lado da situação é o maior 
mamão, mano. Eu tenho um conto que chama A Revo-
lução e O Pão. Um fala que você não pode dar o pão pro 
cara, tem que fazer o cara lutar pelo pão. E o balconista 
fala: “Mas ele tá com fome, mano. Todo dia ele vem aqui 
e eu tenho que dar um copo de café pra ele”. E o cara 
fala: “Não, tem que lutar por um pão com mortadela e 
queijo, não um pão com manteiga. Você tá pensando 
pequeno”. E o dono do bar chega e fala que está no bar 
há 20 anos: “Se eu não desse pão para esse mendigo, ele 
já teria morrido de fome”. Então, falar de assistencia-
lismo é mamão. Quantas terras existem hoje griladas, 
quantos prédios estão alugados, quanto os caras ricos 
faturam e não volta nada para a sociedade? Isso é assis-
tencialismo! Quanto os bancos faturam? Pobre se junta 
e é formação de quadrilha; rico é conglomerado, lobby. 
Só que a elite está certa. Não deixa a gente avançar, não. 
Nós somos muitos. Um dia o caldo entorna.

O Mano Brown disse no Roda Viva que traficante é 
comerciante. Você concorda?

Eu concordo, mas tenho uma opinião paralela. Eu 
acho que o traficante é o distribuidor. A droga já está 
vendida pela televisão, pelo rádio e pela mídia. O cara 
só vai lá pegar e entregam na mão dele. Quem faz a neu-
rose na cabeça do moleque para ele usar droga não é o 
traficante, é todo o sistema. O sistema cria a frustração, 
cria a necessidade da droga. O traficante entrega.

Você é a favor da descriminalização das drogas?
Eu sou da opinião do Gog (líder de um grupo de rap 

de Brasília): o dia que liberar arroz e feijão para todo 
mundo, aí você pode liberar todo tipo de droga. O dia 
que um moleque puder escolher entre a comida e a dro-
ga, libera os dois. Se ele não puder escolher, não. Mas a 
criminalização que acontece de o cara ir buscar um ba-
seado, apanhar e receber um 16, eu não acho justo.

O filme Tropa de Elite foi considerado fascista por 
alguns, de fazer apologia à tortura. Muita gente 
aqui assistiu ao DVD pirata. Houve uma visão ainda 
mais crítica da polícia?

Eu acho que as pessoas dão muita importância a 

     Tropa de 
Elite é só um 
filme, uma 
obra de arte. 
O cara daqui 
assistiu 
como se 
assiste a 
Malhação. 
Não saiu 
pensando 
“nossa, 
mudou 
minha visão 
da polícia”. 
Eles já 
sabem qual 
que é a 
realidade
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um filme. É só um filme, uma obra de arte. O cara 
daqui assistiu ao barato como se assiste a Malhação. 
Não saiu com pensamento de nada, não. Não vejo ne-
nhum falando “nossa, meu, depois disso mudou mi-
nha visão da polícia”. Eles já sabem qual que é a rea-
lidade. É como Cidade de Deus, todo mundo queria 
que eu metesse o pau. Como? Se eu gostei do filme? É 
um filme, mano! É como esse texto meu, na Folha. Só 
causou tanta polêmica porque os caras não me vêem 
como escritor, mas sim como um cara da favela falan-
do pelo bandido. Se fosse o Marçal Aquino, qualquer 
outro cara, todo mundo ia falar: “Nossa, que texto 
bem escrito”.

O fato de você não sair daqui, mesmo tendo condi-
ções de sair, não reforça o sentimento de que você 
não sai porque está identificado como porta-voz?

Eu não saio porque eu não quero ficar trancado em 
um apartamento em Moema com um poodle. É uma 
vida de bosta!

Há algum sentimento de culpa da pessoa que nas-
ce no Capão, no Jardim Ângela, em se mudar para 
um bairro burguês e perder a identidade com sua 
origem.

A perda da identidade não passa por essa mudan-
ça geográfica. Não tem sentimento de culpa. A maio-
ria é sem escrúpulo, mesmo. Quer ir? De boa. Aqui 
o cara começa a fazer faculdade e já vaza. Acha que 
a quebrada não tá boa pra ele. Então o lugar é muito 
desvalorizado. E seria importante pessoas que deram 
certo ficar. O sujeito estar andando na rua e falarem 
“aquele ali é médico”. Quantos caras da favela convi-
vem com um médico? Aí vai querer ser o quê? Tem 
que ter exemplo. Eu tenho na minha loja 30 livros 
lançados por moleques daqui. Quer orgulho maior? 
Eu fui para a Alemanha e uma pessoa disse que, se eu 
me candidatasse a uma bolsa de estudos lá, eu conse-
guia. O que eu vou fazer em um ano na Alemanha? 
Quando eu voltar pra cá o ritmo está outro, vou ter 
que aprender tudo de novo.

Você tem CDs lançados e uma grife, a 1DASUL. Se 
alguém piratear seus CDs e suas peças, vai ficar 
chateado ou orgulhoso? 

Ao mesmo tempo que a pirataria prejudica a gente 
porque não consegue mais distribuir CD, e o rap saiu 
perdendo porque a maioria que escuta é pobre, esse é 
o público que mais compra pirata. É foda pra nós. Eu 
já tive peça da 1DASUL pirateada por um comerciante 
de um shopping. Quebrei o pau com ele. Ele dizia: “Mas 
é comum, eu tenho camisa de vários aqui do rap”. E eu 
disse: “Os caras passando dificuldade e você vendendo 
roupa dos caras? A minha não”. Agi pela Justiça, arru-
mei um advogado, fui lá e tirei tudo. Agora, quando 
vejo um DVD ou um CD meu, tenho orgulho porque 
demonstra o sucesso que faz. Eu falo para os artistas: 
tem que ter orgulho, e não ficar puto. Ninguém pira-

teia coisa que não faz sucesso. E outra: você já é rou-
bado pelas gravadoras mesmo, então tanto faz, pelo 
menos está na rua.

Você já recebeu convite para a carreira política?
Já. Nego todos. Odeio. Eu tenho um bordão, o polí-

tico é que nem um cidadão andando armado: ele está 
planejando alguma merda.

Mas isso contradiz o que falou sobre a Marta...
É, mas eu acho que tem um ou outro político que está 

na caminhada para resolver o problema. Eu sinto uma 
verdade no Suplicy, na Soninha. Mas é um no meio de 
centenas, mano. 

E você acha que não faria diferença?
Eu não duraria um mês porque ia tumultuar muito. E 

sou muito mais importante fazendo o trabalho onde as 
pessoas não querem fazer. Indo aos lugares aonde nin-
guém quer ir, fazer palestras onde ninguém faz.

Mas, então, como mudar essa realidade que você 
critica? O que você faz?

Eu montei uma marca que é feita aqui no bairro, as 
peças são vendidas aqui, estamos patrocinando os ar-
tistas e esportistas daqui. É o contrário da Nike, que 
pega o cara consagrado. A gente pega o moleque que 
ninguém acredita. Temos uma biblioteca comunitária, 
a Exodus, onde eu dou aula de Literatura, o Brown dá a 
aula dele também e o Negredo ensina rap, DJ, picape.

O Brown dá aula do quê?
Eu não posso falar, mas é o maior legal. Não é nada 

que ninguém imagine. Aí você sente que está fazendo 
diferença porque as crianças curtem. Te pegam na pa-
daria e te cobram: “Vai ter aula, tio? Você vai deixar eu 
ler? Eu vou ler, né, tio?” É louco. Vários fazem bagun-
ça, mas tem uns cinco ou seis que lêem e, se você não 
deixar ler, o pau fecha. Aí você pensa: “Caralho! Estão 
brigando para ler!” Em todo show ou palestra que faço, 
levo um livro e planto a idéia da biblioteca. Outro dia 
levei o livro do Arnaldo Antunes e falei: “É o primeiro 
livro da biblioteca, quem vai tocar?” Ninguém levantou 
a mão. Perguntei à responsável pelo centro comunitá-
rio se ela não podia ir ali uma vez por semana e deixar 
os livros para as pessoas verem. Ela concordou. Então 
eu disse: “Pronto, a biblioteca tá aberta”.

Mas como a loja pode ajudar a comunidade?
Porque é um orgulho você usar a roupa da quebra-

da. Antes você vinha no bairro pra quê? Agora você 
pode vir ao Capão pra comprar um livro feito aqui, 
uma roupa.

A grife é acessível para as pessoas que vivem aqui?
É acessível na medida do possível, porque eu não 

faço coisa de má qualidade. Se uma blusa da Onbon-
go é 200 reais, aqui é 90, mas é a mesma qualidade. Eu 
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podia vender uma de qualidade baixa por 60, mas aí o 
cara não ia dar valor, não ia usar. 

Qual é a diferença da sua grife 1DASUL para as da 
Oscar Freire?

Moleque aqui olha carro o dia inteiro para poder 
comprar um boné. Quando ele põe o boné na cabeça, 
ele está usando o nome do bairro dele, não tá queren-
do ser ninguém, só ele mesmo. A camisa dele tem um 
cara preto e ele diz: “Esse sou eu. Eu não preciso so-
nhar com ninguém. Eu sou o cara”. Ele chega em ou-
tro bairro e levanta a cabeça, e não é porque o bairro 
tem criminalidade, é porque aqui tem uma marca do 
bairro. Ele tem orgulho de falar: “É minha mãe que faz 
essa roupa aqui, minha mãe é foda!” Então, tem mui-
tas diferenças.

Você é otimista em relação ao bairro?
Eu não sou muito otimista, não. Mas eu consigo ver a 

realidade. A gente está conquistando os espaços. Algu-
ma coisa melhorou. Mas a evolução é pouca. O ritmo do 
bairro mudou, mas algumas coisas continuam a mes-
ma coisa. Quem diz que tem menos bandido nas ruas 
porque estão prendendo mais gente está totalmente er-
rado. Tem menos crime porque algumas facções come-
çaram a agir para cometer menos crime nas comunida-

des. A organização do crime mudou na comunidade. O 
governo está aproveitando os índices das facções para 
dizer que diminuiu o crime. Não existe salvação mira-
culosa. O crime que se mexeu para poder fazer a cena, 
e não o governo.

O governo diz que desmantelou o PCC, outros di-
zem que na verdade o que há é um acordo. E o que 
você acha?

Se desmantelou, então nós não estamos vivendo no 
mesmo país.

Pode acontecer de novo uma revolta como aconte-
ceu com os ataques do PCC em São Paulo?

Não sei, mano. Só sei que, quando for para aconte-
cer, a gente da comunidade fica sabendo antes, lá fora 
a gente não prevê. Eu consegui prever a outra e escrevi 
na Caros Amigos dois meses antes de acontecer. Senti o 
movimento aqui e escrevi. “SP PCC” é o nome da ma-
téria. Eu não sei explicar. Quando fica calado demais, 
muito silencioso... você sente.

Você topa conversar com o “lado de lá”? Colocaria 
patrocínio na sua marca, por exemplo?

Jamais. E os moleques nem iam usar a marca se ti-
vesse patrocínio, algo de fora. Os caras do outro lado já 
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tentaram comprar a grife de mim. Não tem preço. Eu 
não faço nada por dinheiro, não preciso de dinheiro. 
Eu não tenho vontade de ter nada além do que já tenho. 
Depois que, com 15 anos, um cara meteu um oitão na 
minha cara e quase atirou, eu pensei: estou no bônus, 
o que vier é lucro. 

Os Racionais não vão à Globo de jeito nenhum. Vo-
cê não acha que você aparecer em um canal e di-
fundir seu trabalho para milhões não faz a revolu-
ção que você quer? Cidade dos Homens, Antônia 
não tiveram algum efeito?

Não tem efeito nenhum. Alguém vai te parar na rua 
e dizer: “Mano, eu vi um capítulo da Cidade dos Ho-
mens e depois desse dia eu mudei minha vida”? Eu já 
escrevi um capítulo para o Cidade dos Homens, mas saí 
no meio da produção. É show business, não tem efei-
to nenhum. O Antônia também não. O cara lotar um 
estádio com 50 mil pessoas sem ter saído em nenhum 
lugar não é mais foda? Não é mais foda o cara vender 
1 milhão de discos sem ter ido em TV nenhuma? O 
cara do rap ir na televisão não causa efeito nenhum. 
O efeito da luta nossa vem de outro lugar. É o efeito 
do boca-a-boca.

Como a imprensa mostra a periferia hoje?
A imprensa não mostra, não sabe o que está aconte-

cendo, não retrata a periferia de jeito nenhum.

E esse quadro da Regina Casé na periferia?
É a mesma coisa que botar qualquer turista austra-

liano dentro da favela. É superficial. Ela é boa apre-
sentadora, mas não conhece as comunidades em que 
ela vai.

E esse programa que você está tentando colocar no ar?
É um programa de entrevista que vai trazer caras do 

boxe, do rap... para ser entrevistados dentro do bairro. 
É um programa-piloto ainda. A idéia é trazer o cara de 
fora para o nosso mundo para ser entrevistado, fazer o 
cara ver o ponto de vista daqui.

Traria o Luciano Huck?
Eu não quero nem saber do nome dele. Tem gente do 

outro lado que é legal, cartunista, desenhista, escritor. 
Gente que tem consciência. Eles estão do outro lado, 
mas têm um pé aqui.

Quem é o “outro lado”, a cara da elite?
Tem cara da elite que mora aqui no Capão, ele toma 

dinheiro da mãe para pôr gasolina na moto dele. Eu 
não sei falar para você qual é a cara porque eu não 
vivo esse mundo. Aí eu arriscaria fazer o que eles fa-
zem conosco.

Você acha hoje que a gente vive numa guerra não-
declarada?

Não sei se é uma guerra, mas a gente vive numa situa-

ção bem complicada, e a gente está falando, cantando, 
escrevendo, respirando isso há muito anos. A gente já 
paga um preço muito alto por ela, e o outro lado tam-
bém está começando a pagar, infelizmente. 

E o tráfico?
Ninguém fala, mas o tráfico vem da elite também. 

Quem comanda tantos milhões do tráfico? Pobre não 
tem avião, refinaria de cocaína, não tem como fabricar 
arma. Não acho que a culpa seja de um ou de outro. Se 
a gente não achar meios de se entender... Eu tenho fa-
lado sempre... Daqui uns anos eu não vou mais poder 
falar. A periferia está mudando tanto que você não vai 
mais ter acesso a mim. Vai se estabilizar uma coisa que 
é diferente. Vai mudar. 

Você já foi vítima de “correria”? Como se sentiu?
Já roubaram meu carro e achei justo. Se o cara rou-

bou meu carro, precisava de dinheiro pra alguma coisa, 
pode ser droga, o que for, necessidade dele. Ele deixou 
minha vida e levou o carro. Fiquei frustrado, triste, mas 
não podia escrever uma carta pro jornal reclamando. 
No outro dia eu fui na comunidade onde achava que 
o cara morava e comecei a fazer um trabalho com as 
crianças de lá, para que não virem bandido amanhã. 
Não abri ONG nem nada. Só vou lá, troco idéia com 
as crianças, leio pra elas. Se a gente deixar de montar 
coisa só pra brilhar a imagem e começar a fazer mes-
mo, de verdade, a coisa vira. Tem pessoas do lado de 
lá que são boas, querem fazer um trabalho, participar 
dessa mudança, e a gente tem que orientar pra que tra-
balhem com as pessoas certas. Tem muita coisa legal 
acontecendo na quebrada, saraus, ONGs verdadeiras, 
oficinas, bibliotecas, shows de rap, pagode.

Quais são seus planos?
Estou fazendo um romance há três anos que vai sair 

o ano que vem, criar minha filha Dana, de 6 meses, de 
boa, e passar mais informação, abrir mais bibliotecas 
comunitárias, ter mais espaço para falar coisa legal e 
espalhar a palavra.

Você tem idéia de qual é a cura para esses males 
que você apontou?

O estudo é a cura. O estudo é o escudo, resumindo 
tudo. Se você tem informação, você não sofre por ser 
homossexual ou gordo; se você tem informação, você 
sabe se comportar numa entrevista para arrumar em-
prego, você sabe falar com político. Se você tem infor-
mação, você quer ser um pintor em vez de pintar pare-
de, estudar decoração para ganhar mais. É a salvação.

Como seria se você não tivesse tido informação?
Eu não vou falar que eu estaria matando, roubando, 

porque eu nunca dei pra isso, mas eu estava atrás do 
balcão servindo café para vocês, de repente. É no má-
ximo o que daria para ser, balconista. Se bem que hoje 
eu ainda sou, só que da minha loja (risos). 
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Por Maurício Thuswohl  
e Xandra Stefanel

N
as ruas das cidades brasilei-
ras ouvem-se vozes das mais 
diversas línguas e dialetos 
do mundo. Mas nem todos 
os estrangeiros aqui aporta-

dos vieram por escolha própria, a passeio, 
trabalho ou turismo. Quase 3.500 refugia-
dos de mais de 60 nacionalidades vivem no 
Brasil e a cada ano chegam centenas de no-
vos pedidos. Fugidos da morte, da guerra, 

da falta de perspectiva, de perseguição po-
lítica ou étnica, ou simplesmente em busca 
de uma vida melhor, muitos deixam para 
trás a família e a casa.

Dragica Stefanovic, de 47 anos, fugiu da 
guerra da antiga Iugoslávia há 15 anos, com 
o marido e três filhas. Estavam “na lista” de 
grupos de extermínio. Ao chegarem, pro-
curaram a Cáritas Arquidiocesana, órgão 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil que dá assistência a refugiados. “Eu 
me sentia doente fora do meu país, mas 
era a única saída para minha família”, rela-

ta Dragica, olhos marejados. Pouco tempo 
depois se divorciou e teve de se desdobrar 
ainda mais em busca da emancipação. Es-
tudou português no Senai do Bom Retiro, 
região central de São Paulo, e especializou-
se em modelagem feminina. Em 1999 foi 
contratada pelo próprio Senai. Já conseguiu 
financiar um apartamento, mas ainda sen-
te um vazio quando lembra de seu país, a 
atual Sérvia. “A guerra acabou, mas tenho 
medo de voltar. Eu e minhas filhas adota-
mos o Brasil, somos muito gratas a esse país 
de povo tão solidário.”

refugiados de mais de 60 países do mundo, 
a maioria mulheres e crianças, procuram no 
brasil um abrigo seguro para reconstruir a 
própria vida, abalada pela fome, pela guerra 
e por outras formas de violência

em 
busca 
de

cidadania

paz
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Luiz Paulo Barreto, presidente do Co-
mitê Nacional para Refugiados (Conare), 
afirma que o Brasil tem um dos mais avan-
çados sistemas de proteção ao expatriado. 
Mas há obstáculos: “A maior dificuldade é 
convencer empregadores de que refugiados 
merecem chance de trabalho”. Em São Pau-
lo e Rio de Janeiro, a Cáritas tem parcerias 
com Sesc, Senac, Senai, universidades e en-
tidades privadas que promovem cursos su-
periores e de profissionalização. Antes, têm 
de ser reconhecidos como refugiados, o que 
pode demorar meses. Quando chegam – nas 
fronteiras, aeroportos ou portos –, os estran-
geiros geralmente se identificam na Polícia 
Federal e são orientados a procurar a enti-
dade da Igreja Católica. Passam por pro-
gramas de integração local, de assistência 
e proteção social.

Dependendo da urgência verificada, o 
refugiado pode receber um salário mínimo 
por três meses, auxílio para remédios e ma-
terial escolar. A ajuda, temporária, é um pri-
meiro passo para proporcionar a busca de 
uma ocupação e da autonomia. Todos têm 
direito a uma carteira de trabalho provisória. 
A concessão do visto de refugiado cabe ao 
Conare, formado pelos Ministérios da Jus-
tiça, Relações Exteriores, Trabalho e Empre-
go, Saúde, Educação, além de Polícia Fede-
ral, Cáritas e Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (Acnur). Se a res-
posta for positiva, o imigrante recebe Regis-
tro Nacional de Estrangeiro, carteira de tra-
balho definitiva e pode se matricular em 
cursos profissionalizantes. Caso contrário, 
entra com recurso, tenta a sorte na condição 
de indocumentado ou busca outro país.

Rumo ao desconhecido
Depois de ter vistos rejeitados na França e 

na Holanda, a engenheira de computação Sel-
wa Mohamad Kheder veio para o Brasil, em 
1998. No Iraque, trabalhava numa fábrica de 
bombas teleguiadas. O país sofria ataques dos 
Estados Unidos porque o Saddam Hussein 
proibira a entrada de agentes da ONU para a 
inspeção de armamentos. Estima-se em 4 mi-
lhões a população de refugiados iraquianos 
pelo mundo. Selwa chegou ao aeroporto de 
Guarulhos, em São Paulo. Trazia o filho Ah-
mad, de 6 anos, 90 quilos de bagagem, 2 mil 
dólares e nenhuma palavra em português no 
vocabulário. Não tinha onde ficar nem no-
ção de como era o país. Foi assaltada e, deses-
perada, recorreu à Cáritas para alugar uma 
quitinete. Passou a receber uma cesta básica 
que tinha de durar o mês todo. 

“eu e minhas Filhas 
adotamos o brasil”
Dragica fugiu da guerra 
da antiga Iugoslávia há 
1� anos, com o marido 

e as filhas

“deus  
semPre 
ajuda”
Selwa veio 
para o Brasil em 
1998. No Iraque, 
trabalhava 
numa fábrica de 
bombas
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“Eu às vezes mentia que não estava com 
fome para o meu filho ter o que comer. Eu ti-
nha vergonha de pedir ajuda”, lembra. Após 
quase dez anos no Brasil, ainda vive apertos 
financeiros. Contratada por um centro islâ-
mico para fazer uma revista, o salário mal 
dá para o aluguel. A situação ficou mais di-
fícil com a vinda do irmão fugido da invasão 
americana com os três filhos. “Eles vão con-
seguir o refúgio. Deus sempre ajuda.”

Muitos que chegam ao Brasil têm bom 
nível de escolaridade, mas penam para con-
seguir trabalho. Cezira Furtim, assistente 
social e coordenadora do Centro de Aco-
lhida para Refugiados da Cáritas-SP, afir-
ma que 23% têm formação escolar, sendo  
15% de nível superior, mas poucos trazem 
algum tipo de comprovante. “Muitas vezes 
não dá tempo de pegar nada. Quando che-
gam, fazemos a tradução dos documentos, 
a revalidação do diploma”, explica. A enti-
dade recebeu 684 solicitações de refúgio no 
ano passado, entre elas de libaneses, africa-
nos, colombianos e europeus da Romênia, 
Sérvia, Bulgária e Ucrânia, e ainda vindas 
de Cuba, Índia e Nepal.

Integração necessária
A rápida inserção na sociedade pode tor-

nar a adaptação menos dolorosa. Logo no 
primeiro atendimento na Cáritas, as assis-
tentes sociais indicam os parceiros e os servi-
ços que prestam. Em São Paulo, a unidade do 
Sesc Carmo,  a dois quarteirões da Cáritas, 
no centro da cidade, oferece cursos de por-
tuguês, acesso à internet, biblioteca e restau-
rante. Pagam 2 reais por refeição. “Depois da 
Cáritas, o Sesc é a primeira entidade que eles 
procuram. Vêm preencher as horas vagas, 
usar a internet para falar com os que ficaram 
no país e aprender português”, afirma a assis-
tente social Denise Orlandi Collus.

rafael Capote veio para ganhar mais
o jogador de handebol rafael Capote, da seleção cubana, desvencilhou-se da delegação de 
seu país nos Jogos Pan-Americanos do rio de Janeiro e pediu refúgio ao governo brasileiro. 
Sua história é bem diferente da maioria. não fugiu de guerra ou da violência. Desde os 12 
anos foi estimulado a estudar e a praticar o esporte. Antes do Pan do rio, já tinha o plano 
desenhado. Foi de táxi até São Paulo e encontrou o amigo e também jogador michel, goleiro 
do Imes/São Caetano. Capote completou 20 anos em 5 de outubro, já com sua condição de 
refugiado aceita. “Quero jogar aqui ou na europa, ganhar mais e melhorar minha vida”, diz.
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Um dos alunos, Jarra Osmani, da Costa 
do Marfim, assistia à aula com outros 11 re-
fugiados, a maioria africanos. Jarra deixou 
família, amigos e curso de Economia para 
fugir da guerra e dos grupos armados que 
fazem oposição ao governo. Está no Brasil 
há quase um ano. “Meu tio me colocou num 
barco e só fui saber onde estava quando me 
informei no Porto de Santos. Sinto falta da 
minha mãe. Quando estiver estabelecido, 
trabalhando, quero que ela venha”, declara, 
com sotaque afrancesado.

No Rio de Janeiro, professores e alunos en-
contram abrigo e aulas no próprio prédio da 

Quase todos os recursos 
destinados à assistência aos 
refugiados oferecida pelas Cáritas 
vêm do Acnur, que em 2006 
diminuiu a verba para alguns 
países, entre eles o brasil. o 
orçamento do órgão da onu foi de 
1,042 bilhão de dólares em 2007. o 
representante do Acnur no brasil, 
Luis varese, afirma que o país 
tem alto nível de reconhecimento 
dos refugiados. “Há países que 
reconhecem cerca de 13% dos 
casos. o brasil chega a 47%, abriga 
69 nacionalidades e é bem-visto 
pelo alto comissariado.”

no ano passado, o Acnur pediu 
ajuda ao governo brasileiro para 
a assistência aos refugiados no 
país. Foi a primeira vez que a 
área entrou no orçamento da 
união. Inicialmente foram 150 mil 
reais. “É pouco, mas é realmente 

difícil abrir um orçamento. em 
2007 já conseguimos chegar 
aos 680 mil reais para repassar 
aos atendimentos nas Cáritas”, 
comemorou o presidente do 
Conare, Luiz Paulo barreto. São 
estudados, ainda, meios de incluir 
refugiados em políticas públicas. 
“o bolsa Família e programas 
habitacionais são possibilidades 
pensadas. não podemos fazer 
uma política de privilégios, mas 
sim de integração.”

o diretor da Cáritas-SP, ubaldo 
Steri, reconhece que a atuação 
do brasil é bem-vista. “muitos 
países estão fechando as portas 
para refugiados e o brasil é muito 
respeitado na onu. É hora de 
desenvolver políticas efetivas 
para esses que encontraram aqui 
a única forma de sobreviver”, 
defende.

Verba magra

Cáritas. O curso é mantido graças à ajuda de 
custo dada para o transporte dos envolvidos 
e já atendeu cerca de 100 refugiados em dois 
anos e meio de existência. “Nos preocupa-
mos em ensinar noções básicas para con-
versação, além do alfabeto”, afirma o profes-
sor Laza Ndosi, auxiliado pelo colega Serge 
Kambo, ambos vindos do Congo. Nascido 
há 35 anos, quando o país ainda era Zaire, 
Ndosi é tão dedicado que, mesmo tendo o 
francês como idioma materno, capacitou-se 
a ensinar português com apenas três anos de 
residência. “É muito bom ajudar o Brasil a 
receber os refugiados. Aprender português, 

para eles, é o início de um caminho.”
Um caminho que pode chegar ao ensino 

superior. A Cáritas-RJ fechou no ano pas-
sado parceria com o Instituto Bennet para a 
concessão de bolsas de estudos. Cerca de 40 
estrangeiros freqüentam cursos como Admi-
nistração, Ciências Contábeis e Teologia, en-
tre outros. O peruano Johny Villanueva, de 41 
anos e 14 de Brasil, está entusiasmado com o 
curso de Teologia: “O ambiente na faculdade 
é bom e eu procuro aproveitar ao máximo”. 
Cristão e jornalista por vocação, Johny deixou 
o Peru em 1993, quando o grupo a que per-
tencia passou a sofrer perseguição da polícia 
do governo de Alberto Fujimori. “Agora mi-
nha vida é aqui. Só penso em voltar ao Peru 
para visitar meus familiares”, diz.

O colombiano Santiago, há um mês no 
Brasil, comparecia à sua primeira aula de 
português quando a Cáritas recebeu a re-
portagem, em setembro. Ainda cabreiro, 
preferiu não dizer sobrenome, mas contou 
que fugiu de sua cidade, Medellín, para não 
se tornar mais uma vítima da violência: “Lá 
a morte pode chegar pelas mãos da polícia, 
dos traficantes, da guerrilha ou dos grupos 
paramilitares”. E sorri sobre a escolha do 
Rio: “Pode ter certeza, aqui está melhor”. 

Dividido entre o próprio sonho e a missão 
de tornar mais acessível o de outros como ele, 
o professor Laza Ndosi resume o sentimento 
de um refugiado: “Queremos inserção na so-
ciedade”, diz o congolês formado em Admi-
nistração e Gestão Financeira que não conse-
gue, porém, emprego em sua área. 

“agora minha Vida é aqui” Johny deixou o Peru em 199� por causa da perseguição 
da polícia do governo Fujimori. Jornalista por vocação, hoje estuda Teologia

“meu tio me 
colocou 
num barco”
Jarra, da Costa 
do Marfim, 
estuda 
português no 
Sesc, parceiro 
da Cáritas
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evite 
surpresas
distúrbio que reduz a expectativa e a qualidade 
de vida ameaça cada vez mais gente, de crianças 
a idosos. alimentação adequada e atividade física 
custam pouco e são eficazes para prevenir esse 
mal, caro ao bolso e aos cofres públicos

Por Cida de Oliveira

“Criança não tem essa 
doença”, disse a pedia-
tra. A resposta – errada 
– foi dada há três anos 
à dona-de-casa Eliane 

Ferreira, que investigava se o excesso de 
peso e a sede freqüente do filho Denis da 
Silva Ferreira, com 11 anos, seriam sinais 
de diabetes. Como havia muitos casos na 
família – avó, tio, bisavô –, era prudente 
consultar outros médicos. Exames revela-
ram o diabetes melito tipo 2, ou simples-
mente DM2. “Pela história familiar, a gente 
sabe, o problema é sério“, conta Eliane. Hoje 

com 14 anos, Denis precisa de medicamen-
tos, exercícios e dieta para controlar os ní-
veis de açúcar no sangue (glicemia). “Se eu 
emagrecer e diminuir a glicemia, não vou 
precisar mais de remédios”, diz. O sacrifício 
é ficar longe dos quindins. “Se não me cui-
dar, posso ter de tomar até insulina.”

Denis está entre as 1.250 crianças e ado-
lescentes atendidos no Instituto da Criança 
com Diabetes (ICD), de Porto Alegre. De 
acordo com o endocrinologista Balduíno 
Tschiedel, diretor da entidade e vice-presi-
dente da Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SBD), 2% deles têm DM2. Mas a taxa pode 
estar subestimada. “O instituto é referência 
para tratar o tipo 1, e não o 2”, diz.

Se faltam dados no Brasil, nos Estados 
Unidos não. Lá, um em três desses diabé-
ticos ainda não passou da adolescência. A 
causa? “Cardápio engordurado e vida se-
dentária, com brincadeiras que se limitam 
ao computador e ao videogame”, alerta Jo-
sivan de Lima, professor de endocrinologia 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte.

Há pouco mais de dez anos a doença 
atingia só gente com mais de 40 anos e 
excesso de peso. A chegada precoce do 
distúrbio preocupa porque suas compli-
cações podem reduzir de 17 a 27 anos a 
expectativa de vida de quem o adquire an-
tes dos 15. 

diabetes

saúde
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Por isso a Federação Internacional de 
Diabetes pautou o tema nas atividades de 
conscientização das cerca de 190 entidades 
de mais de 150 países marcadas para 14 de 
novembro, dia internacional do diabetes. 
Segundo a Organização Mundial de Saú-
de, existem hoje no planeta 240 milhões 
de diabéticos, de todas as idades, 90% de-
les do tipo 2. Há 20 anos não passavam de 
30 milhões.

A Associação Nacional de Assistência ao 
Diabético estima em 12 milhões o núme-
ro de brasileiros diabéticos. Nem os índios 
escapam. Um trabalho da Universidade Fe-
deral de São Paulo mostrou que a doença já 
ameaça as aldeias do Xingu. Para compli-
car, o número duplicará em 25 anos se as 
pessoas continuarem engordando. Demo-
crático, o problema atinge homens e mu-
lheres de todas as classes sociais.

Vida abalada
O DM2 chega de fininho e, quando se 

deixa notar, já fez muitos estragos. Para não 
ficar cego aos 35 anos por causa de uma re-
tinopatia, o bancário Clécio Morse de Sou-
sa, de Fortaleza, passou por cirurgias caras 
e complexas. Vendeu carro e precisou da 
ajuda financeira de familiares e amigos. O 
pós-operatório difícil incluiu um período 
sem enxergar. “Só vi meu filho caçula qua-
tro meses depois de nascido”, diz. A com-
plicação, causada pelo DM2, foi percebida 
há quatro anos, com a redução progressiva 
da visão. Em 2005, durante uma viagem, 
seus olhos começaram a sangrar. Por me-
ses, Clécio dependeu de outras pessoas até 
para comer. Hoje já toma táxi sozinho, ope-
ra o caixa eletrônico usando uma lupa e en-
xerga o teclado do computador, não as le-
tras. Crê que conseguirá ler e escrever com 

fisioterapia e poderá contar em livro sua 
experiência. “Se tivesse seguido à risca as 
recomendações médicas desde os 19 anos, 
não teria passado pelo que passei”, diz.

Questão de saúde pública, a doença é crô-
nica e afeta em cheio a qualidade de vida. 
Muitos portadores, quando diagnosticados, 
estão em fase tão avançada que mal produ-
zem insulina. O jeito é apelar para o hormô-
nio sintético. Depois de notar nos olhos da 
filha Francieli, de 12 anos, uma coloração 
amarelada, a dona-de-casa Edi Cristina De 
Col, de Igrejinha (RS), procurou um médi-
co. Os exames revelaram glicemia e coleste-
rol elevados. Encaminhada para tratamento 
no ICD, a menina começou a insulinotera-
pia imediatamente, com três injeções diá-
rias, mais medicamento oral, dieta e exer-
cícios. Há quatro meses baixou para uma 
aplicação. Se perder peso, tem mais chances 
de controlar a glicose e, quem sabe, reduzir 
ou ficar sem os remédios.

A saúde financeira também é abalada. 
Estudo recente de um grande laboratório 
suíço revelou que um diabético gasta na far-
mácia 1.900 reais por ano, três vezes mais 

o fim da picada
Para receber glicose 

– necessária para seu 
funcionamento –, as células 
precisam da insulina. e, para 
produzi-la, o organismo depende 
das ilhotas de Langherans, 
localizadas no pâncreas. no 
diabetes 1, o sistema imunológico 
as destrói. o resultado é a 
deficiência absoluta na produção 
insulínica. o transplante de 
pâncreas acaba sendo a solução 
para muitos desses doentes 
100% dependentes da insulina 
artificial. o problema é a alta 

taxa de rejeição e de mortalidade 
nesses procedimentos cirúrgicos 
complexos. Há dez anos o 
núcleo de Terapia Celular e 
molecular (nucel), da uSP, busca 
uma técnica alternativa. em vez 
de transplantar todo o órgão, 
aproveitar apenas as ilhotas 
do doador. os pesquisadores 
trabalham para isolar ilhotas 
pancreáticas humanas e criar 
condições para que sobrevivam 
e se proliferem em laboratório. 
As células são retiradas do 
pâncreas de doadores e injetadas 

na região abdominal do paciente 
para, então, se dirigir ao fígado 
– que passará a produzir também 
insulina. o órgão foi escolhido 
por apresentar menor rejeição. 
mesmo assim, a pessoa deverá 
tomar drogas imunossupressoras 
por toda a vida para que o sistema 
imunológico não ataque as 
células transplantadas. A técnica, 
ainda em fase experimental, 
é uma esperança. A pesquisa 
foi apresentada no Congresso 
europeu de Diabetes, em 
Amsterdã, em setembro. 
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diferenças entre diabetes do tipo 1 e 2

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes

TIPO 1 TIPO 2

Como é As células beta do pâncreas morrem e a insulina – hormônio 
que leva a glicose sanguínea para dentro de todas as células 
do corpo – deixa de ser produzida 

Há produção de insulina, mas as células resistem à 
sua ação e a glicose não entra para alimentá-las. Com 
isso, sobra açúcar no sangue

Sintomas vontade freqüente de urinar, de beber água e de comer, 
perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudanças de 
humor, náusea

Infecções freqüentes, vista embaçada, dificuldade na 
cicatrização de feridas, formigamento nos pés, muitos 
furúnculos

Tratamento Injeções diárias de insulina sintética, além de dieta e 
exercícios para aumentar o consumo de glicose pelos 
músculos

Dieta e exercício físico resolvem em muitos casos. em 
outros se acrescentam medicamentos orais; há os 
que exigem insulina sintética

Complicações os danos aos vasos sanguíneos causam pressão alta, 
infarto, derrame, retinopatia (que pode levar à cegueira), 
falência dos rins, exigindo hemodiálise e até transplante. 
A má circulação nas pernas facilita infecções que muitas 
vezes acabam em amputação

As mesmas do tipo 1

Fatores 
de risco

Predisposição genética e fatores emocionais. mas pode ser 
causada por vírus 

Histórico familiar, obesidade (60% a 90% desses 
diabéticos são obesos) e sedentarismo. A idade (mais 
de 40) ainda é tida como fator de risco
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cruel
Clécio só pôde 

ver o filho caçula, 
Igor, quatro 

meses depois 
de nascido. O 

diabetes havia 
lhe tirado a visão
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que uma pessoa que não tem a doença. Os 
cofres públicos destinam anualmente 2,5 
bilhões de reais para pagar o tratamento 
das complicações, conforme pesquisa so-
bre o custo das hospitalizações por diabetes 
na rede pública brasileira, feita por Roger 
dos Santos Rosa, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul e analista do Banco 
Central. Os números são alarmantes: 2,2% 
de todo o orçamento anual do Ministério 
da Saúde vai só para isso. O valor médio, 
calculado em 292 dólares, é 36% maior que 
o de outras internações. O diabético interna 
cerca de seis vezes mais que a população em 
geral, segundo o ministério. 

É simples evitar
Depois de tantas notícias ruins, uma boa. 

É simples e barato evitar um mal tão ne-
fasto. O professor Roberto Carlos Burini, 
da Faculdade de Medicina de Botucatu, 
da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (Unesp), é rápido na calcu-
ladora: “Com mudanças no estilo de vida é 
possível, em seis meses, normalizar taxas de 
glicose dos diabéticos brasileiros e econo-
mizar 700 milhões de reais ao ano”.

Coordenador do Centro de Metabolis-
mo em Exercício e Nutrição (Cemenutri) 
da Unesp, Burini está desde 1991 à fren-
te de um projeto pioneiro. A mão-de-obra 
vem de pós-graduandos em Medicina, En-
fermagem, Nutrição, Bioquímica e Educa-
ção Física financiados por agências como 
a Fundação de Amparo à Pesquisa de São 
Paulo, atualmente ligada à Secretaria de 
Ensino Superior, e o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-

gico, do Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia. O espaço para as atividades físicas e 
para a orientação nutricional e psicológica 
pertence a clubes, escolas e associações par-
ceiras. E os equipamentos para ensino e as-
sistência são da Unesp. “O modelo pode ser 
adotado em unidades de saúde e de ensino 
público. Basta vontade”, provoca Burini. 

A costureira aposentada Nadir Guima-
rães, de 58 anos, é atendida no projeto com 
orientação nutricional e aulas de ginástica 
aeróbia. Emagreceu dez quilos de março 
para cá e viu cair a glicose, o colesterol e ou-
tros fatores de risco. As doses dos antidiabé-
ticos são hoje bem menores do que quando 
começou a ser medicada. “Depois que saio 
da ginástica, cuido da casa, dos netos e dos 
meus pais diabéticos”, diz Nadir. “Antes não 
tinha disposição nem para cuidar de mim.” 

Mesmo sedentária e com pais diabéti-
cos, a professora aposentada Maria Amé-
lia Nogueira, de 61 anos, também de Bo-
tucatu, não se sentia ameaçada. Como diz, 
não fumava e se alimentava bem. Um pro-
blema familiar muito estressante disparou 
sua glicemia. Como os medicamentos não 
surtiam efeito, procurou o Cemenutri, ca-
prichou mais na alimentação e passou a 
se exercitar três vezes por semana. “Estou 
mais disposta e alegre.”

Confiante também está o gráfico Marce-
lo Ferreira, de 36 anos. Há oito meses não 
conseguia caminhar nem 15 minutos inin-
terruptos. O excesso de peso, o sedentaris-
mo e a fraqueza muscular causaram um des-
vio na coluna responsável por fortes dores. 
Com histórias de diabetes entre os parentes, 
tinha a glicemia alterada, a pressão alta e es-

Fontes: Cemenutri/Unesp) e FSP/USP

Coma bem
refeição equilibrada não quer dizer 

comida fora do comum. É o bom e velho 
arroz-com-feijão que, infelizmente, está 
sendo substituído por frituras e sanduíches. 
os pratos devem incluir nutrientes básicos: 
carboidratos (arroz, massas, batata), 
proteínas (carnes magras, queijos magros, 
feijão, leite desnatado), lipídios (óleos de 
canola, girassol, milho, soja) e fibras (frutas, 
verduras, legumes).

Cardápio desejável pela manhã: café 
com leite desnatado, pão sem miolo 
com margarina ou queijo magro e fruta. 
no almoço, arroz, feijão, carne magra, 
legumes, verduras; no jantar, sopa ou 
salada de legumes cozidos. e frutas ou 
sucos nos lanches intermediários. As 
frutas têm substâncias antioxidantes que 
retardam o envelhecimento e morte das 
células e suas fibras prolongam a digestão 
dos carboidratos e a saciedade (fazendo a 
fome demorar a voltar), além de reduzir a 
absorção de gorduras. 

n Gorduras benéficas?
Sim, elas existem. São as mono e 
poliinsaturadas, como azeite de oliva, 
nozes, castanha-de-caju e castanha-do-
pará, capazes de aumentar os níveis de 
HDL, o colesterol bom, ajudando a retirar 
das artérias o excesso de colesterol mau, 
o LDL. muito calóricos, esses alimentos 
devem ser consumidos em pequenas 
quantidades ao longo da semana. 

n Evitar ao máximo
gorduras saturadas (dispense carnes 
gordas e reduza as vermelhas). Troque 
leite integral e derivados por desnatados. 
gorduras trans (presentes em margarinas, 
sorvetes, biscoitos recheados, frituras e 
fast-foods).

n Controle
refrigerantes diet não têm valor nutritivo. 
A gema do ovo é rica em colesterol e seu 
consumo deve ser moderado. Alimentos 
açucarados não são proibidos, mas 
engordam.

n Largue
Caldos prontos (carne, legumes, frango); 
bolachas recheadas; enlatados; pães 
recheados com bacon, calabresa, torresmo, 
salame; embutidos (mortadela, salame, 
lingüiça); produtos industrializados 
congelados (lasanha, batata frita, 
lanches, nuggets); macarrão instantâneo; 
salgadinhos fritos tipo chips.

Para a 
Vida toda

Na Unesp de 
Botucatu, Pedro 
reaprendeu a se 

alimentar
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tava com sete quilos a mais do que tem hoje. 
“Já estive bem perto do diabetes”, reconhece. 
Com a ajuda de nutricionistas está apren-
dendo a se alimentar corretamente. A fisio-
terapeuta Marina Nicola o acompanha na 
rotina diária de exercícios sob medida. Com 
a correção postural, Marcelo já consegue ca-
minhar por mais de 40 minutos sem parar. 
As chances de continuar perdendo peso só 
com a mudança no estilo de vida são bem 
maiores. E os riscos do diabetes e de proble-
mas cardiovasculares, bem menores. 

O grupo da Unesp mantém parcerias com 
o programa municipal de saúde da família e 
com escolas. Pedro de Medeiros Rocha, de 
8 anos, conta que aprendeu muito nessas 
aulas. “Tem frutas que eu não gostava por-
que nunca tinha comido. Comecei a gostar 
depois que experimentei”, diz. “Meu amigo 
não comia goiaba.” O biólogo Guaracy Ta-
deu Rocha, pai de Pedro, apóia. Depois que 
descobriu que sua glicemia está no limite da 
normalidade, passou a caminhar e entrou na 
hidroginástica. “Minha mãe é diabética, o 
pai dela era. Precisamos ser cautelosos.” 

Educação para a saúde é também a estra-
tégia do Floripa Saudável 2040, parceria en-
tre Universidade Federal de Santa Catarina, 
Sociedade Brasileira de Pediatria, Secreta-
rias da Educação e da Saúde de Florianó-
polis e alguns setores da iniciativa privada. 
O programa se baseia em aulas sobre nu-
trição, atividade física e saúde em geral por 
meio de brincadeiras, teatro e oficinas para 
crianças entre 2 e 6 anos e seus pais. 

Corpo em movimento
n exercícios trazem benefícios imediatos, a médio e a longo prazo. Logo no primeiro dia já 
melhoram a ação da insulina, a captação de glicose pelo músculo e a redução de seus níveis 
no sangue, além de diminuir a resistência das células à insulina. Com o passar do tempo, 
beneficiam as funções cardiorrespiratórias, a força, a resistência e mais ainda a ação insulínica. 

n Todos os dias, entre caminhar, correr, nadar, pedalar, dançar, pular, escolha o que mais lhe dá 
prazer. São atividades de baixo ou nenhum custo. Sempre que puder, ande a pé. em caso de 
transporte coletivo, desça um ponto ou estação antes e caminhe até o destino. Prefira a escada 
em vez do elevador.

n nem pensar em: ficar mais de 3 horas na frente da Tv, videogame ou computador; só 
andar de carro; fazer exercícios físicos com a saúde debilitada; usar roupas quentes ou sacos 
plásticos em volta do corpo achando que ajudam a queimar calorias e a perder peso; começar 
um programa de atividade física sem antes consultar um médico.

Fontes: Cemenutri/Unesp, Projeto Floripa Saudável 2040 e Sociedade Brasileira de Diabetes

trocas inteligentes: ensine a criança a comer direito
EM VEz DE PREFIRA PORQUE

Comer muito  
2 vezes ao dia

Comer com moderação  
4 ou 5 vezes ao dia

equilibra o gasto energético, a fome 
diminui e evita as beliscadas

Ficar muito tempo  
sem se alimentar

Coma a cada 3 ou 4 
horas

não falta glicose no sangue e 
não há ataques de fome

Comer em horários 
irregulares

Comer sempre na 
mesma hora

Se “souber” a hora da comida, 
o corpo não pedirá antes

Comer depressa, 
na frente da tV

Comer devagar,  
em local tranqüilo

Há mais  prazer com menos comida

alimentação monótona Comida variada, colorida 
e enfeitada

Além do bom astral do visual, a refeição 
é mais vitaminada e nutritiva

tomar pouca água 
e muito refrigerante

beber muita água, chás  
e sucos

Além de ter mais fibras e vitaminas, sucos são 
menos calóricos e provocam menos cáries

dieta de fome Alimentação balanceada Ajuda a manter um programa alimentar 
por mais tempo sem sofrer

Estocar salgadinhos 
e doces

Ter sempre frutas e 
verduras

Se a fome atacar, come-se 
o que faz bem

Molhos brancos 
e com queijo

molho de tomate Tem menos calorias e gorduras saturadas 
e contém antioxidantes

INCENTIVE TAMBÉM
n Se possível, a criança deve 
ir a pé ou de bicicleta para a 
escola ou à casa de amigos.
n estimule práticas com sua 
aprovação, mostre seu orgulho 
com a prática.
n Planeje fins de semana ou 
férias que permitam atividades 
como trilhas, passeios de 
bicicleta, esportes.
n não utilize expressões 
como “esporte de menino” 
ou “de menina”. A opção é da 
criança, especialmente entre 
as meninas, que correm maior 
risco de sedentarismo.
n evite comentar o 
desempenho dela durante 
a prática desportiva, 
especialmente se estiver  
acima do peso.

Fontes: Cemenutri/Unesp, Projeto Floripa Saudável 2040
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mais disPosta
Aos 61 anos, Amélia 
“malha” e faz dieta para 
controlar a glicemia
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J
ânio Quadros era especialista em dizer que não tinha dito o 
que muitas vezes de fato tinha dito. A conhecida frase “Fi-
lo porque qui-lo” é uma das tantas que Jânio dizia que não 
dissera: “Nunca disse isso. Seria um erro de português”. Na 
verdade, não sei se Jânio um dia pronunciou a tal frase, mas 

lembro-me dele dizendo que não a disse e que, se tivesse sido ne-
cessário, teria optado por “Fi-lo porque o quis”.

Reporto-me ao fato porque volta e meia os leitores me pergun-
tam sobre essa bendita frase, que põe em discussão a delicada ques-
tão da colocação pronominal. Se você já esqueceu o que é isso, lá 
vai: esse capítulo da gramática se ocupa do estudo da posição dos 
pronomes oblíquos átonos (“me”, “te”, “se”, “lhe”, “o”, “a”, “nos” etc.) 
em relação ao verbo.

Muitos professores ainda tratam do caso de forma equivoca-
da. Numa de suas primeiras redações, a criança começa o texto 
ou uma frase com algo como “Me convidaram para uma festa na 
casa de...” ou “Me assustei quando vi...” E o(a) professor(a) per-
petra um rabisco vermelho no “me”. Quando o aluno pergunta o 
motivo do rabisco, a resposta vem no piloto automático: “Porque 
está errado”. “E por que está errado?”, indaga a criança. “Porque 
o ‘me’ não pode iniciar uma frase”, responde a autoridade. “E por 
quê?”, insiste a criança. “Porque está errado”, diz o(a) professor(a), 
encerrando de vez a conversa. E o brasileiro cresce com “trauma 
pronominal”. Acha que, na escrita, é sempre mais chique ou sofis-
ticado colocar os pronomes oblíquos depois do verbo. E escreve 
frases absolutamente artificiais, como “A chave não encontra-se em 
poder dos funcionários” (exposta em alguns carros-fortes, ônibus 
etc.) ou “Os jogadores já tinham apresentado-se...”

Boa parte dessa história de regras de colocação pronominal é puro 
ócio. Teoricamente, essas “regras” resultariam da observação do uso, 
ou seja, as regras seriam mero espelho do uso. O problema é que 
quase sempre a observação sobre o uso se restringe ao texto literá-
rio clássico e ao modo de falar dos portugueses. E aí se “condenam” 

construções como as que iniciam a memorável canção Maninha, de 
Chico Buarque (Se lembra da fogueira / Se lembra dos balões / Se 
lembra dos luares dos sertões...). Que queriam? Que Chico fosse lusi-
tano e escrevesse “Lembra-se da fogueira / Lembra-se dos balões...”? 
Poderia até tê-lo feito, se quisesse imprimir ao poema matizes mais 
clássicos, mas, ao adotar a colocação pronominal brasileira, o poeta 
deixa o texto muito mais próximo da nossa linguagem oral, condi-
zente com o tom intimista da tocante letra dessa bela canção.

Pois voltemos à questão do uso e da norma. Se o uso é “Ninguém 
me ama”, a norma é “Ninguém me ama”, e não “Ninguém ama-
me”. E por que se diz “Ninguém me ama”? Simplesmente porque 
a colocação pronominal obedece à eufonia da frase. O pronome é 
colocado onde soa melhor − naturalmente. E qual é a sonoridade 
natural: “me convidaram” ou “convidaram-me”? Depende. Se se 
tratar de linguagem oral, a opção dos brasileiros é por “me convi-
daram”; a dos portugueses é por “convidaram-me”. Os modernistas 
brasileiros esgotaram o assunto no célebre poema “Pronominais”, 
de Oswald de Andrade: “Dê-me um cigarro, diz a gramática (...). 
Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos 
os dias: Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro”.

Parece absurdo manchar de vermelho a redação de uma criança 
por um “erro” de colocação pronominal. Quando muito, é razoável 
discutir esse assunto lá na frente, talvez no fim do segundo grau, ex-
plicando a questão pelo aspecto da diferença que há entre a sonori-
dade lusitana e a brasileira. E, então, mostrar o que de fato ocorre na 
escrita e na fala, no Brasil e em Portugal, analisar as diferenças entre 
a fala e a escrita, entre a linguagem formal e a espontânea etc.  

Por Pasquale Cipro Neto

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

“Se lembra da fogueira...”
Pasquale

Se o uso é “ninguém me ama”, a 
norma é “ninguém me ama”, e não 
“ninguém ama-me”. o pronome 
é colocado onde soa melhor, 
naturalmente
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Por Bernardo Kucinski

V
ocê deve ter visto na tevê. A 
agente de saúde Rozinete Pal-
meira Serrão, de 51 anos, deu 
à luz gêmeos que vieram de 
óvulos da sua filha, Cláudia 

Michelle, fertilizados em proveta. Como 
Cláudia, 27 anos, não podia ter filhos, a 
avó-mãe “emprestou” a barriga. Um sim-
ples caso que complica o conceito de mãe. 
Pode ser quem dá à luz, e pode não ser. Da 
mesma forma, a medicina redefiniu a mor-
te quando o coração ainda pulsa. E a clo-
nagem derrubou a tese da Igreja de que a 
vida começa com a fecundação. Essas com-
plicações todas, provocadas pelos fantásti-
cos avanços da medicina, são discutidas por 
um campo ainda pouco conhecido de espe-
culação filosófica chamado bioética.

As polêmicas começaram com a inven-
ção da máquina de hemodiálise, nos Esta-
dos Unidos, em 1962. Havia muito mais 
doentes necessitados do que máquinas. 
Como escolher os que receberiam a hemo-
diálise? Os mais velhos, por serem mais sá-
bios, portanto mais úteis à sociedade? Ou 
os mais moços, por terem vivido menos? 
“Eles decidem quem vive e quem morre” 
foi o título da reportagem da revista Life 
sobre esse caso. “Eles” eram um comitê se-
creto que escolhia os que receberiam a he-
modiálise. Assim surgiu o primeiro comitê 
de bioética, formado por médicos, filóso-
fos e teólogos. Hoje, toda grande instituição 
hospitalar ou de pesquisa científica tem um 
comitê de bioética. 

Cinco anos depois, o médico Christian 
Barnard conseguiu fazer o primeiro trans-
plante de coração, na África do Sul. Até en-
tão, a morte era definida quando paravam o 
cérebro e o coração. Mas para fazer trans-
plantes era preciso uma definição de morte 
com o coração ainda batendo. Surgiu assim 
o conceito de morte encefálica, quando o 
cérebro não emite mais sinais elétricos e a 
respiração só é possível com ajuda de apare-
lhos, mas o coração ainda pode estar baten-
do. Na maioria dos países, incluindo o Bra-
sil, exige-se diagnóstico de morte encefálica 
para que seja permitido o transplante. 

já ouviu falar?

Os avanços da biotecnologia trouxeram 
novos problemas bioéticos. Quais os limi-
tes morais da seleção genética de embriões? 
Tudo que é factível pela ciência é legítimo? 
Que direito tem uma mãe de gerar um fi-
lho que não terá pai? Na Inglaterra, onde 
nasceram os primeiros bebês de proveta, 
há muitas histórias de jovens nascidos de 
óvulos fecundados por doadores anôni-
mos procurando desesperadamente pelo 
pai, através de testes de DNA enviados aos 
bancos de sêmen.

Em muitos casos não se sabe sequer 
como definir as pessoas de um dilema bio-
ético. Que papel atribuir a esse doador anô-
nimo de sêmen? Pai desconhecido? “Não-
pai”? Qual o estatuto da mulher que aluga 
sua barriga para a gravidez, como fez dona 
Rozinete? Quando embriões e feto passam 
a ser pessoas?

Início da vida
A Igreja Católica diz que o embrião é uma 

pessoa porque no momento da fecundação 
define-se o código genético do novo ser. 
Mas há cientistas, como Giovanni Berlin-
guer, um dos mais respeitados biocientis-
tas do mundo, alegando que só com a fixa-
ção do óvulo no útero, seis dias depois de 
ser fecundado, o embrião se 
ligará à mãe. Antes, o óvulo 
fecundado, o zigoto, se mul-
tiplica, em duas, em quatro, 
em oito células, à medida que 
se move em direção ao útero, 
até se tornar um aglomerado 
indiferenciado de 32 células, o 
blastócito. Se não se fixar no 
útero, o blastócito não evolui, 
não se inicia a gravidez, nem 
se sabe se haverá um embrião, 
se será único, gêmeos, trigê-
meos. Outros cientistas entendem que a 
vida só tem início quando se forma o cére-
bro do embrião, por volta da quarta semana 
da gravidez, ou mais tarde, quando se com-
pleta seu sistema nervoso, no sexto mês. 

Vê-se que a definição do início da vida 
depende das crenças, não é uma definição 
científica, única. A maioria das correntes 
da bioética aceita o aborto em um gran-

de número de situações. A principal exce-
ção é a corrente bioética da Igreja Católi-
ca, para a qual a vida é um valor supremo, 
pertencente a Deus, o que retira do homem 
toda a possibilidade de agir sobre o desti-
no com instrumentos da biotecnologia. A 
Igreja se opõe até mesmo ao aborto de fe-
tos anencefálicos, que não sobrevivem mais 
que alguns dias. Condenado pela Igreja há 
quase dois séculos, o aborto passou a ser 
capitulado como crime em inúmeros paí-
ses, surgindo então o drama dos abortos 
clandestinos e sem assepsia, a que recorrem 
mulheres pobres em determinados países. 
No Brasil estima-se em 200 mil os abortos 
clandestinos por ano. 

Nos Estados Unidos, em 1970, a Suprema 
Corte, num julgamento histórico. senten-
ciou que era direito da mulher decidir sobre 
seu corpo e tomar suas decisões em consul-
ta ao seu médico, até o ponto em que o feto 
poderia sobreviver fora da barriga da mãe 
mesmo nascendo prematuramente, fixado 
então na 27a semana, cerca de 1,3 quilo. An-
tes, o feto não seria uma pessoa e portanto 
o aborto não seria crime. Já é estabelecida 
na jurisprudência e na medicina americana 
que até a oitava semana de gravidez, pelo 
menos, o embrião não é uma pessoa, por-

que não tem nenhuma auto-
nomia mental. A partir de en-
tão passa a ser chamado feto, 
mas só no final do segundo 
trimestre da gravidez o feto 
se torna humano.

Hoje o aborto já é permi-
tido pela simples opção da 
mulher em 24 países, e em 
mais 24, numa ampla gama 
de situações. Outros 14 pa-
íses permitem o aborto em 
circunstâncias especiais e 

quando o feto é portador de uma anoma-
lia ou doença de origem genética – o cha-
mado aborto terapêutico. Mas em 51 paí-
ses só se permite o aborto quando há risco 
de vida para a mulher grávida. Entre nós é 
só nesse caso e quando deriva de estupro. 
Na lei brasileira, tanto faz se a gravidez foi 
interrompida no primeiro dia ou no últi-
mo mês, é sempre aborto. 

Nos Estados 
Unidos, 
em 1970, 
a Suprema 
Corte, num 
julgamento 
histórico, 
sentenciou 
que era direito 
da mulher 
decidir sobre 
seu corpo
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Movimentos feministas alegam que a 
maternidade tem de ser desejada, que o 
feto é um prolongamento da mãe, não é 
uma pessoa em seu próprio direito moral. 
Muitos católicos, no seu senso fidei, o sen-
so comum dos fiéis, aceitam o aborto como 
procedimento correto (moral) em caso de 
necessidade. É a tese defendida no Brasil 
pelo movimento Católicas pelo Direito de 
Decidir. 

Na fertilização fora do útero, in vitro, o 
debate bioético é ainda mais complicado, 
porque sobram embriões. É comum trans-
ferir para o útero mais de um óvulo fertili-
zado, para aumentar as chances de fixação, 
e para isso a mulher é induzida, por dro-
gas, a múltipla ovulação. Em geral, um nú-
mero grande de óvulos é fertilizado e três 
ou quatro deles são implantados. É por isso 
que nesse tipo de gestação nascem tantos 
gêmeos, como aconteceu com dona Rozi-
nete, e até trigêmeos.

Mas o que fazer com os embriões que so-
bram? Na bioética católica óvulos fertiliza-
dos já são vidas e não podem ser destruí-
dos. Outras correntes argumentam que o 
direito de criar vida (ou vencer a infertili-
dade) pela fertilização in vitro traz consi-
go o direito de eliminar os óvulos fertiliza-

dos em excesso, se isso for necessário para 
aumentar as chances de a mulher engravi-
dar ou para preservar sua saúde caso mais 
de um óvulo se implante e se desenvolva. 
Argumentam que o valor su-
premo do ser humano é o di-
reito inalienável de procriar, o 
que só se tornou possível para 
certas mulheres via fertiliza-
ção in vitro. 

Enquanto a polêmica não 
se resolve, os embriões que 
“sobram” são congelados e 
armazenados em bancos de 
embriões, até para o caso de 
se requerer nova tentativa. 
Recentemente, Maria Duarte, 
de Mirassol (SP), conseguiu 
engravidar apenas na quarta 
tentativa, de um embrião que 
ficou oito anos congelado. 

Estima-se em mais de 10 mil o núme-
ro de embriões congelados em bancos de 
embriões no Brasil. E uma nova descober-
ta levou a uma nova polêmica. Cientistas 
querem usá-los para extrair células-tron-
co, que existem nos embriões, depois que 
descobriram que elas servem para curar um 
grande número de doenças graves. A Lei nº 

11.105, de 2005 (Lei da Biossegurança) proí-
be o uso em pesquisa de embriões congela-
dos há menos de três anos e mesmo assim 
só com consentimento dos parceiros que o 

produziram. Também proíbe 
a produção de embriões ape-
nas para pesquisa, entenden-
do tratar-se de pessoas. Mas 
a posição que tende a ser do-
minante entre nossos juris-
tas, diz o professor titular de 
Direito Constitucional Luis 
Roberto Barroso, da Univer-
sidade Estadual do Rio de Ja-
neiro, é que um embrião fora 
do útero materno, no tubo 
de ensaio ou congelado, não 
é pessoa humana. Pode ser 
descartado. 

Outra novidade da en-
genharia genética que aba-

lou dogmas é a clonagem, que permite a 
criação de um novo ser, sem a necessida-
de de fecundação, mais ou menos como se 
dá a autogerminação de alguns tubércu-
los. Aplicada ao ser humano, a clonagem 
permitiria produzir gêmeos idênticos não 
simultâneos (não nascidos ao mesmo tem-
po). No Brasil a clonagem e toda manipula-
ção genética de células germinais são expli-
citamente proibidas pela Lei nº 8.974.

As questões éticas suscitadas pela clona-
gem e pela manipulação do código genéti-
co do ser humano são transcendentais. Vir-
tualmente o cientista se faz Deus, podendo 
criar seres conforme um padrão genético 
pré-selecionado. Em tese, poderiam criar 
exércitos de soldados superdotados, ou, ao 
contrário, multidões de seres dóceis. É as-
sustador.

Foram também os cientistas que inven-
taram a bomba atômica. Depois, se 

arrependeram. Por isso, é mui-
to importante que a sociedade 
desenvolva uma consciência 

crítica sobre o que pode e o que 
não pode ser feito com essas pode-

rosas ferramentas da engenharia genética. 
São decisões que não podem ficar só nas 
mãos dos cientistas. A mídia, infelizmen-
te, tem tratado os casos na base do sensa-
cionalismo, sem atentar para as implica-
ções bioéticas de cada episódio, que são 
as mais importantes. Tanto assim que ne-
nhum jornal lembrou de perguntar a dona 
Rozinete como os gêmeos Bentinho e Vic-
tor foram registrados. Como seus filhos ou 
como seus netos? 

Na fertilização 
fora do útero, 
in vitro, 
o debate 
bioético é 
ainda mais 
complicado, 
porque 
sobram 
embriões. 
Estima-se em 
mais de 10 
mil o número 
de embriões 
congelados no 
Brasil

conFusão
Cláudia e a mãe 
Rozinete: na lei, 
quem é a mãe 
dos gêmeos 
Bentinho e 
Victor?
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e árvores também morrem, por que não fazer móveis a 
partir desses troncos, em vez de derrubar mais? Com 
essa percepção, o artesão Roque Pereira virou referência 
no mundo ambientalista ao promover a partir de Pire-
nópolis (GO) uma movelaria sustentável. Ele já foi tema 

de filme premiado, do fotógrafo e cineasta Kim-ir-Sen Pires Leal, 
e citado em livro do jornalista André Trigueiro. O trabalho come-
çou há 13 anos com troncos retorcidos, madeiras mortas, carco-
midas, desprezadas pela indústria, e chocou pelos formatos inusi-
tados. “Desde pequeno admirava as formas das árvores. Enquanto 
transformavam tudo naqueles ‘trem quadrado’, resolvi fazer dife-
rente.” A loja Pau de Lenho, (62) 3331-1084, recebe encomendas 
de várias partes do país.

A madeira vem de amigos. Quando deparam com árvore morta 
no rio, correm até ele. Aos interessados, Roque ensina: “Procurar 
enxergar as árvores, principalmente aquilo que a gente joga fora. 
Tudo tem alguma coisa no seu lugar. A exuberância de passar isso 
pra frente, mobiliário sustentável, sem derrubar, é gratificante.” En-
quanto a indústria moveleira aproveita “só 20%” de uma árvore, 
Roque aproveita tudo. “Com restos faço puxadores, botão, caixi-
nha. Quando não dá mais, vai ser adubo. Ou queimar meu fei-
jão.” Mas o artesão lamenta que o Cerrado perca uma Bélgica de 
vegetação por ano. “Não consigo arranjar 3 metros cúbicos num 
ano, e o estado permite que por 76 reais um indivíduo arranje 300 
metros cúbicos. É uma loucura.” (Por Alceu Luís Castilho/Agência 
Repórter Social) 
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sertão
universalizado pelas várias linguagens da arte, o espaço sertanejo, 
expressão da nossa identidade, é patrimônio geográfico e cultural do brasil

A conquista do
cultura
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Quadro da série 
Retirantes, de 
Cândido Portinari, do 
acervo do Masp
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sertão
Por Flávio Aguiar

N
o ano que vem comemora-
se o centenário do nasci-
mento de João Guimarães 
Rosa, um dos maiores es-
critores de todos os tempos 

e de todas as línguas. Sua obra mais famo-
sa, Grande Sertão: Veredas, publicada em 
1956, está traduzida numa dezena ou mais 
de línguas e é conhecida nos cinco conti-
nentes. Ela ajudou a consagrar o sertão – in-
clusive no Brasil – como algo “brasileiro” e 
como uma região geográfica situada entre 
o norte de Minas Gerais e o sul do Piauí e 
do Maranhão, ladeada, a oeste, pelo Planal-
to Central, onde fica Brasília, e a leste pela 
aproximação da orla litorânea da Bahia e 
dos estados do Nordeste. Mas nem sem-
pre foi assim.

Ao contrário do que se pensa, o sertão 
chegou de barco no (futuro) Brasil. Não 
havia sertão por aqui. Os tupis e outros 
povos habitantes do litoral não conheciam 
esse conceito. Foram os portugueses que o 
trouxeram, assim como trouxeram a casa, 
a cidade, a rua, a igreja, o galo e a galinha, 
os cachorros, o cavalo, o céu, o inferno.

A primeira vez em que o sertão aportou 
no (futuro) Brasil foi na pena de Pero Vaz 
de Caminha, na carta escrita ao rei dom 

Cena do filme  
O Cangaceiro, que 
correu o mundo e 

popularizou a canção 
Mulher Rendeira, dos 
tempos de Lampião e 

Maria Bonita
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Manuel dando conta de que as caravelas 
de Cabral tinham chegado a uma terra 
desconhecida. Caminha escreveu que se 
olhando sertão adentro (apontando para o 
interior, a oeste) viam-se terras e árvores a 
perder de vista. Pronto: assim como as qui-
nas e padrões portugueses, que marcavam 
a nova conquista, o sertão fora assentado 

nas terras que Portugal iria ocupar, para o 
bem e também para muito mal, sobretudo 
das populações nativas e dos escravos tra-
zidos da África.

Na carta de Caminha o sertão começava 
onde terminava a areia da praia. De lá para 
cá, o sertão pôs-se a caminhar, indo cada 
vez mais para dentro da “nova” terra, cada 
vez mais longe do litoral, e também foi se 
modificando. Ainda no século 16, quando 
o padre José de Anchieta se referia ao “ser-
tón” (pois ele escrevia mais em espanhol, 
guarani e latim do que em português), ele 
falava de uma terra bravia, dominada pe-
los “gentios” (índios não cristianizados), 
que começava na fímbria das montanhas 
da Serra do Mar e se perdia terra adentro, 
sempre para oeste.

Quando o padre Vieira, em seus sermões, 
se referia ao sertão, já nos anos 1600, fala-
va de uma terra bem distante, para os la-
dos dos interiores da Bahia, do Maranhão, 
até da Amazônia. Entre esse século e o 18 
o sertão passou por uma grande transfor-
mação. Era a terra do gentio, de “completa-
mente estranho”, ou a terra “por desbravar”, 
ainda “por conquistar”. Em 1711 o padre 
João Antônio Andreoni tentou publicar em 
Portugal seu Cultura e Opulência do Brasil. 
Não conseguiu. O rei achou que o livro des-
pertaria cobiça em outros países. A obra só 
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foi publicada no século 19. Andreoni, cujo 
pseudônimo era Antonil, assim descrevia a 
vinda de boiadas do interior para o litoral, 
na Bahia: “Os que a trazem, são brancos, 
mulatos e pretos, e também índios, que 
com esse trabalho procuram ter algum lu-
cro. Guiam-se indo uns adiante cantando, 
para serem desta sorte seguidos do gado, e 
outros vêm atrás das reses, tangendo-as, e 

tendo cuidado para que não saiam do ca-
minho e se amontoem”.

Quer dizer, o sertão estava se tornando 
um mundo próprio, sim, dono de uma cul-
tura peculiar, de uma produção econômica 
própria, e do que parecia aos olhos do pa-
dre (que era italiano) uma “gente própria”, 
acaboclada, com “cantos próprios”, que fa-
lava até para os animais, atraindo-os para 
seu destino (que não era dos melhores).

Daí até o século 20, durante a formação 
da sociedade brasileira, o sertão foi viajan-
do e também se fixando. Lá nos séculos 
antigos, havia sertões em toda parte, pois 
a palavra designava essa terra “estranha” 
ou na sua fímbria, onde ela estivesse, e ela 
estava por todo lado. A única cidade bra-
sileira chamada Sertão fica no Rio Gran-
de do Sul. E em São Paulo há uma cidade 
chamada Sertãozinho. Em Ubatuba, litoral 

norte paulista, um bairro mais distante da 
praia, colado ao pé da serra, é chamado 
Sertão da Quina.

Com o tempo e a diferenciação da socie-
dade brasileira, o sertão foi se restringindo 
às inóspitas terras pouco povoadas ou da 
pecuária mais ao norte do país, mas antes 
da Amazônia. Foi para esse Sertão que 
viajou Euclides da Cunha, em 1897, para 

descrever a Guerra de Canudos, o sertane-
jo e sua terra em Os Sertões, publicado em 
dezembro de 1902.

O livro consagrou o sertão como um dos 
espaços privilegiados de formação da iden-
tidade nacional. Para o autor, essa iden-
tidade era de fato o palco de um conflito 
extremo, entre uma sociedade deslocada 
no tempo, isolada, a do sertanejo, e uma 
outra, aparentemente moderna, litorânea, 
que voltara as costas para a primeira e a 
destruíra por incompreensão e desconhe-
cimento. O “Brasil moderno”, que dizima-
ra a cidadela dos camponeses rebelados, 
afinal não era tão moderno assim, preso a 
costumes políticos tão violentos como os 
das terras sertanejas.

Euclides criou uma matriz não só para 
o sertão, mas para o Brasil, que adentrou 
e percorreu toda a cultura e a arte do país, 

concebendo também, ao lado de outras, 
imagens fundamentais para o autoconhe-
cimento e para a projeção do nosso país 
diante de outras culturas. Nesse campo, 
o sertão teve uma “época de ouro”. Isso se 
deu ao fim da Segunda Guerra, num pro-
cesso que envolveu a literatura, a música, 
o teatro, o cinema e as artes plásticas. Bem 
antes da televisão.

Nos anos 30 e 40 o sertão se recobrira de 
reivindicações sociais. Levadas ao conhe-
cimento de todos os brasileiros, as condi-
ções de pobreza das terras sertanejas foram 
tema de uma literatura ao mesmo tempo 
comovida, comovente, combativa e revol-
tada, como em Vidas Secas, de Graciliano 
Ramos. Também as artes plásticas se ocu-
param dos dramas dessas terras, flageladas 
pelo  latifúndio e pela seca, como no caso 
dos quadros (Retirantes, por exemplo) de 
Cândido Portinari, que alcançaram fama 
mundial.

Ao terminar a guerra, o Brasil entrou 
num processo acelerado de modernização 
econômica, política e cultural. Desenvolve-
ram-se enormemente o cinema, o rádio e a 
indústria fonográfica, com a produção dos 
antigos discos de vinil, os LPs ou bolachões, 
em 33, 45 ou 78 rotações por minuto. O tea-

O Pagador de Promessas, de 1962, dirigido por Anselmo Duarte e baseado numa peça de Dias 
Gomes, foi o único filme brasileiro a levar a Palma de Ouro no Festival de Cannes até hoje

Leonardo 
Villar como 

zé do Burro, 
em O Pagador 
de Promessas

D
Iv

u
Lg

A
ç

ã
o



   2007    novembro    revISTA Do brASIL     41 

tro passou por uma revolução temática e 
estética, e a literatura pôs-se mais uma vez a 
rever a História. Dessa vez tudo aconteceu 
com alcance mundial, levando junto, nessa 
viagem espacial e temporal, a paisagem dos 
sertões brasileiros, transformada em palco 
de dramas universalizantes.

A indústria fonográfica e o rádio cata-
pultaram para o Brasil inteiro a música 
de Luiz Gonzaga, Rei do Baião antes que 
Pelé o fosse do futebol. O poeta pernam-
bucano João Cabral de Melo Neto escre-
veu para o teatro, a pedido de Maria Cla-
ra Machado, um “auto de Natal”, Morte e 
Vida Severina. O auto, de 1952, só che-
garia ao palco em 1964, com música de 
Chico Buarque, e consagraria o Teatro da 
Pontifícia Universidade Católica (Tuca), 
de São Paulo, no Festival Mundial do Tea-
tro de Estudantes em Nancy, na França. 
A fuga do retirante Severino pelo sertão 
brasileiro tornava-se a imagem da pere-
grinação do homem despossuído de to-
dos os quadrantes do mundo, em busca 
de paz e justiça social.

A Companhia Cinematográfica Vera 
Cruz, instalada em São Bernardo do Cam-
po pelo empresário Franco Zampari para 
ser a nossa Hollywood, produz em 1952 O 
Cangaceiro, de Lima Barreto, com Milton 
Ribeiro, Alberto Ruschel (grande galã da 

época), Marisa Prado e Vanja Orico. Rus-
chel era gaúcho, o que deu uma cor especial 
ao sotaque do sertanejo. Mas de qualquer 
modo O Cangaceiro ganhou o prêmio de 
melhor filme de aventuras no Festival de 
Cannes, na França. Percorreu o mundo, 
distribuído pela Columbia Pictures e popu-
larizou a canção Mulher Rendeira, dos tem-
pos e do bando de Lampião e Maria Bonita. 
O roteiro era do próprio Lima Barreto e da 
escritora cearense Rachel de Queiroz.

Em 1955 estreava no Recife a comédia 
O Auto da Compadecida, do paraibano 
Ariano Suassuna, escrita quatro anos an-
tes. Em 1957 a peça chegava a São Paulo, 
e tornou-se sucesso nacional, que dura 
até hoje, com as posteriores transposições 
para o cinema e a televisão. Na ocasião, 
estava quente o lançamento do livro de 
Guimarães Rosa sobre os sertões minei-
ros. A obra ganhou projeção nacional e 
internacional pela inovadora concepção 
lingüística, que mesclava o falar das po-
pulações rústicas com neologismos e a 
criatividade solta do escritor erudito.

Em 1957 se dá a inauguração dos pai-
néis Guerra e Paz, de Cândido Portinari, 
na sede da ONU, em Nova York. As obras 
não têm como tema propriamente o ser-
tão brasileiro, mas o levaram junto com 
o estilo consagrado do autor. Ainda mais 

O Auto da Compadecida, do paraibano Ariano Suassuna, foi encenada em São Paulo pela 
primeira vez em 19�7. Teve duas versões para o cinema (1969 e 2000) e uma para TV (1999)
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que o fato gerou uma repercussão políti-
ca enorme, porque o governo dos Estados 
Unidos negou o visto ao pintor, por ser ele 
membro do Partido Comunista.

Em 1962 o filme O Pagador de Promes-
sas, com Leonardo Villar, Glória Menezes, 
Norma Bengell, dirigido por Anselmo 
Duarte, vence a Palma de Ouro em Can-
nes. Baseado numa peça de Dias Gomes, o 
filme tem como protagonista o peregrino 
Zé do Burro, que vai do sertão para Salva-
dor cumprir uma promessa. Pouco depois 
Nelson Pereira dos Santos adapta para o 
cinema Vidas Secas, de Graciliano.

Quando Glauber Rocha lança Deus e o 
Diabo na Terra do Sol, em 1964, projeta no 
mundo uma linguagem cinematográfica 
original como a de Guimarães na literatu-
ra. E o sertão brasileiro já era uma espécie 
de patrimônio cultural internacional. E 
assim ficou até hoje, consagrando até mes-
mo a palavra “sertão” como contribuição 
brasileira ao vocabulário mundial. A pre-
miada tradução do livro de Euclides para 
o alemão pelo professor Berthold Zilly, do 
Instituto Latino-Americano da Univer-
sidade Livre de Berlim, tem como título 
Krieg (luta, guerra) im Sertão. Assentado 
pelo mundo afora, diga-se “sertón”, “sehhh-
tao”, “sertáo” ou como se queira, o sertão é 
mesmo brasileiro. 
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Por Guilherme Bryan

C
azuza, Roberto Frejat, Dé, 
Guto Goffi e Maurício Bar-
ros gravaram em apenas dois 
dias aquele que seria o primei-
ro disco do Barão Vermelho. 

Com canções importantes como Ponto Fra-
co e Down em Mim, começava em 1982 uma 
das carreiras mais bem-sucedidas do rock 
nacional. Integrantes entraram e saíram, 

mas o Barão se manteve firme e forte. Para 
marcar esses 25 anos de estrada, a apresen-
tação histórica no Rock in Rio de 1985 foi 
lançada em CD e DVD. Ainda este ano, sai 
também uma biografia, Por Que a Gente É 
Assim?, escrita por Guto Goffi, Ezequiel Ne-
ves e pelo jornalista Rodrigo Pinto.

“O grupo foi formado, ainda na época de 
colégio, por mim e pelo Guto Goffi. Aos pou-
cos encontramos os outros integrantes e por 
fim o Cazuza, que começou a mexer nas le-

tras e conhecia muita gente do meio artísti-
co, o que ajudou bastante no início. O rock, 
na época, era maldito, underground”, lem-
bra Maurício Barros. “Não tocava no rádio. 
Fizemos nosso primeiro show no Circo Voa-
dor, ainda no Arpoador, junto com a Blitz. 
Nunca ficamos muito presos ao que estava 
rolando.” Maurício também reconhece que 
se destacavam pelas letras e pelo carisma do 
cantor. “A sonoridade era crua e totalmente 
diferente do som pasteurizado da maioria.”

o barão vermelho misturou o suingue negro americano com 
a poética brasileira, contrastando com o rock “branquela” que 
insistia em predominar. e resistiu mesmo sem Cazuza

a gente

música

era assim
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Guto Goffi via no grupo influência da 
música negra americana misturada à poe-
sia de Cartola, Ângela Ro Ro e Luiz Melo-
dia. “As outras bandas da época eram deriva-
das do punk – Sex Pistols, The Clash –, que 
eram bandas mais branquelas, com outro 
suingue.” A referência mais forte do Barão 
Vermelho sempre foram os Rolling Stones. 
“Fiquei impressionado com aqueles cinco 
moleques novinhos que tocavam um som à 
la Stones e com um vocalista que não tinha 
técnica alguma, era um berrador, mas mui-
to carismático”, lembra o jornalista Jamari 
França. “Além disso, o Barão teve em suas fi-
leiras um dos maiores letristas do Brasil, Ca-
zuza”, completa Arthur Dapieve, autor do li-
vro BRock – O Rock Brasileiro dos Anos 80.

O Barão Vermelho estourou em 1984 com 
o álbum Maior Abandonado, que trazia su-
cessos como a faixa-título, Bete Balanço e Por 
Que a Gente É Assim? A banda rodou o Brasil 
e encarou talvez um de seus maiores desafios 
– a platéia do Rock in Rio. “Eles mostraram 
que o rock brasileiro poderia ser comparado 
ao de algumas bandas internacionais que se 

apresentaram por lá”, acredita Marcos Maz-
zola, coordenador do CD e DVD do show, 
que conta com o documentário Aconteceu 
em 85. O primeiro show do Barão Vermelho 
no Rock in Rio foi realizado no mesmo dia 
em que foi eleito Tancredo Neves, primeiro 
presidente civil após um longo período de 
regime militar. Cazuza saudou ao final de 
Pro Dia Nascer Feliz: “Que o dia nasça lindo 
pra todo mundo amanhã. Com um Brasil 
novo, com a rapaziada esperta! Valeu!”

Segundo Rodrigo Pinto, havia uma sensa-
ção de que Tancredo personificaria o início 
da modernidade e o fim da caretice dos ge-
nerais. “Mas, que ninguém se iluda, ele era 
um cara muito ligado ao poder constituído. 
No show, o Barão deu voz à vontade que ha-
via de que os militares fossem embora. Na-
quele momento, a classe média, dentro e fora 
do palco, se manifestou coletiva e contraria-
mente à ditadura, que estava de saída”, co-
menta. “Como brasileiros e jovens, nascidos 
em plena ditadura militar, sentimos a im-
portância daquele momento, e celebramos 
com a platéia”, completa Maurício Barros.

Poucos meses depois o vocalista Cazuza 
abandonaria os antigos colegas e partiria 
em carreira solo. “Tivemos de nos reinven-
tar, começar tudo de novo. Não modifica-
mos muito a sonoridade da banda, apenas 
seguimos nosso processo de amadureci-
mento técnico com a experiência na estra-
da e no estúdio”, acredita Maurício. 

Jamari França considerava Cazuza, com 
todo o seu talento, um corpo estranho den-
tro do Barão porque era caótico e não era 
músico, obrigando os demais a se adaptar 
a ele. Para o jornalista, depois da saída, “o 
Barão virou uma banda de músicos que po-
diam trabalhar de maneira mais integrada”. 
As dificuldades da transição foram supera-
das no álbum Na Calada da Noite, de 1990, 
que mostra uma banda madura, com com-
posições como Política Voz e O Poeta Está 
Vivo. Guto Goffi concorda: “É o melhor de 
todos os nossos discos. Representa a nossa 
libertação definitiva do Cazuza”.

O Barão Vermelho lançou 18 álbuns e 
teve outros grandes momentos. Voltou a 
arrebentar no Hollywood Rock de 1990 e 

Formação  atual
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abriu os shows dos Rolling Stones no Bra-
sil em 1995. “Mas o melhor show de todos 
foi o do Rock in Rio 2001, tocamos como 
se fosse a última chance de provar que so-
mos fodas”, avalia Guto Goffi.

Ao avaliar toda a trajetória do Barão Ver-
melho, Guto Goffi destaca a determinação 
cega, que atribui a ele e Frejat, com que 
conduziram a história, de cuja farra mui-
ta gente participou – além de Guto, Frejat, 
Maurício, Dé e Cazuza, passaram pela ban-
da Fernando Magalhães, Peninha, Rodri-
go Santos e Dadi. “O Barão não se tornou 
um pastiche de si próprio. Não envelheceu 
nem amadureceu. Faz basicamente o mes-
mo som do início da carreira com rara com-
petência. Eles continuam com a garra de 
garotos”, completa Arthur Dapieve.

Unidos pelo rock
A turnê 25 Anos Rock começou no dia 27 

de outubro em Belo Horizonte e segue até 
19 de janeiro, quando se encerra com um 
show no Rio de Janeiro. Durante esse perío-
do, Paralamas do Sucesso e Titãs dividirão 
os palcos em Salvador (11 de novembro), 
São Paulo (24 de novembro), Florianópo-
lis e Porto Alegre – ambos sem datas con-

Marcelo 
Fromer

Arnaldo 
Antunes Paulo 

Miklos

Sérgio 
Britto

Branco 
Mello

Toni 
Bellotto

Charles
Gavin

firmadas. É a terceira vez que as duas ban-
das tocam juntas, comprovando que essas 
duas décadas e meia de histórias se passa-
ram principalmente na estrada.

Em 1982, formada pelo vocalista e gui-
tarrista Herbert Vianna, o baixista Bi Ribei-
ro e o baterista João Barone, substituindo 
Vital, estreava a banda Paralamas do Suces-
so com uma apresentação na Universidade 

Rural do Rio de Janeiro. No ano seguin-
te era lançado seu primeiro disco, Cinema 
Mudo, sucedido pelo consagrado O Passo 
do Lui (1984), que reuniu os sucessos Meu 
Erro e Óculos.

O primeiro grande desafio aconteceu em 
janeiro de 1985, quando se apresentou por 
duas vezes no Rock in Rio. Feliz pelo show, 
mas insatisfeito com a recepção do público, 

eles eram oito e surgiram como os Titãs do Iê-Iê-Iê
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o vocalista Herbert Vianna desabafou dizen-
do que as pessoas fossem para casa aprender 
a tocar um instrumento e, quem sabe, no ano 
seguinte, estariam ali também.

Os Paralamas dariam um passo adiante na 
carreira com o álbum Selvagem? (1986), que 
vendeu cerca de 700 mil cópias e se destacou 
por misturar vários ritmos com MPB. Por 
exemplo, os hoje clássicos Alagados e A No-
vidade. De lá para cá, a banda lançou mais 15 
discos. A trajetória quase foi interrompida 
em fevereiro de 2001, quando Herbert Vian-
na sofreu um grave acidente de ultraleve, no 
qual morreu sua mulher, Lucy – e do qual 
vem se recuperando movido a música.

Um dos momentos marcantes na estra-
da foi o festival Hollywood Rock, de 1993, 
quando, ao lado dos Titãs, se tornou o pri-
meiro artista nacional a encerrar uma de 
suas noites. A dobradinha voltou a se repetir 
em 1999, quando as duas bandas participa-
ram do projeto Sempre Livre Mix, viajando 
por várias capitais do Brasil. “Quando fomos 
convidados pela primeira vez para tocar no 
Hollywood Rock pensamos em fazer um en-
contro interessante, que pudesse funcionar 
como atração principal e quebrasse um pou-
co a regra de que brasileiros tocavam para 
abrir para os principais estrangeiros. No fi-
nal, ficamos com aquela sensação de ter feito 
algo muito legal”, lembra João Barone. 

Sérgio Britto, vocalista e tecladista dos 
Titãs, considera que as bandas têm muito 
mais em comum do que se imagina. “Quan-
do nos reunimos para tocar fica evidente 
que compartilhamos um mesmo conheci-
mento e gosto pela canção brasileira. In-
dependentemente do som que cada ban-
da faz, temos o mesmo gosto pela melodia 
e pela letra. Também temos 
em vista uma maneira de 
fazer rock com algum dado 
de brasilidade.” Acrescenta 
Herbert: “Além disso, cada 
vez que a gente ensaia e se 
encontra reforçamos uma 
admiração mútua”.

Os integrantes dos Titãs 
foram se modificando ao 
longo desses 25 anos. For-
mado inicialmente por oito 
integrantes, a banda já che-
gou ao seu primeiro disco, 
homônimo, de 1984, des-
falcada de Ciro Pessoa. No 
ano seguinte, perderia An-
dré Jung para o Ira! Em tro-
ca, receberia da mesma banda Charles Ga-
vin, que continua comandando as baquetas 
até hoje. Em 1991, foi a vez de Arnaldo An-
tunes partir, passo que seria dado também 
por Nando Reis em 2002. Antes, em junho 

de 2001, o guitarrista Marcelo Fromer foi 
atropelado em São Paulo por um motoci-
clista e não resistiu.

O estrelato dos Titãs veio em 1985 com 
aquele que é considerado por muitos um 
dos melhores álbuns do rock brasileiro. 
Cabeça Dinossauro reuniu sucessos como 
Polícia, Igreja, Família e Bichos Escrotos, 

entre outros. O disco que 
mais vendeu, no entan-
to, foi o Acústico MTV, 
de 1997, que chegou a 1,7 
milhão de exemplares. Ao 
todo, a banda lançou até 
agora 15 álbuns e da sua 
formação inicial man-
tém, além de Sérgio Brit-
to e Charles Gavin, Pau-
lo Miklos (vocais), Tony 
Bellotto (guitarra) e Bran-
co Mello (vocais).

“A gente está sobrevi-
vendo. Crescemos na era 
do vinil, pegamos a do CD 
e agora estamos assistindo 
ao fim da era do CD e, de 

certa forma, o da própria indústria do dis-
co”, acredita Tony Bellotto. “Nossas histó-
rias, por definição, são ligadas à estrada. 
Gostamos de fazer shows e nunca vamos 
parar”, finaliza Charles Gavin.  

Herbert 
Vianna
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Barone

Bi 
Ribeiro

Também em 1982 
estreavam os Paralamas do Sucesso, 
com uma apresentação na universidade rural do rio de Janeiro
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Dinossauro



46     revISTA Do brASIL    novembro    2007

Por Paulo Salvador

Com as novíssimas auto-es-
tradas que cruzam Portugal, 
construídas pelas parcerias 
público-privadas da União 
Européia, menos de uma 

hora separa Lisboa da vila histórica de Sin-
tra, na Estremadura. Calcário branco, terra 
arenosa e vegetação rasteira, predominantes 
no país, ali dão lugar às florestas abundantes 
e preservadas do Parque de Sintra. A estrada 
cruza Cascais, beira o Autódromo do Estoril, 
insinua-se até o sopé das enormes colinas. 
Um pouco mais à frente ficam o ponto mais 
ocidental da Europa e o Atlântico, de frente 
para o Novo Mundo.

Os cobiçados travesseiros, compostos 
de um misterioso creme açucarado envol-
to em massa folhada, já justificariam aque-
le passeio a Sintra. Mas o lugarejo ainda 
guarda uma das fortalezas estampadas na 
bandeira portuguesa, símbolos das vitórias 

Por trás da imponência 
das fortalezas de Portugal 
está o ouro do brasil. Mas 
os mistérios sorvidos nos 
folhados recheados de 
creme, nos pastéis de 
belém ou numa taça de 
ginja não estão ali para 
ser explicados

os travesseiros de
sintra

Palácio  
da Pena

Azenhas do 
Mar, litoral 

de Sintra

viagem
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contra os invasores mouros. Por uma es-
treita e íngreme estrada de paralelepípedos, 
sem calçadas, cercada de árvores frondosas, 
chega-se ao conjunto de parque e palácio da 
Pena – por séculos, a residência de verão 
da família imperial, refúgio perfeito para 
amenizar aqueles 42 graus de uma tarde de 
julho. Um quilômetro acima fica o castelo, 
encravado no cume. Suas paredes, que des-
lizam pelas escarpas para garantir seguran-
ça contra qualquer ataque, dão a noção do 
enorme trabalho que os operários tiveram 
para erguê-las. 

Como centenas de outras edificações 
medievais que se espalham pela Europa, 
fortalezas voltadas para a proteção de seus 
habitantes, dezenas de aposentos, passeios, 
varandas e vistas espetaculares, com mui-
tos, muitos objetos mitológicos, adornos 
rupestres, brasões, armas, peças chinesas, 
imagens indianas e muita cruz, pouco ero-
tismo, tudo representa poder e conquista. 

O comentário de um turista português leva 
a visita a uma viagem pela História. “Foi 
Pedro II que construiu este palácio.” Perce-
bendo a dúvida sobre qual Pedro, corrige: 
“É outro Pedro, o Pedro I no Brasil, aqui 
Pedro IV”. E emendou um comentário so-
bre o nosso Pedro, de mulheres e cachaça, 
como o da minissérie O Quinto dos Infer-
nos. Foi nessa hora que a ficha caiu: ali es-
tava o ouro do Brasil! 

Em 1427, Portugal chega aos Açores e ini-
cia um passeio de conquistas pelo mundo. 
A primeira parte daquele palácio foi cons-
truída naquele ano. Seguem-se Terra Nova, 
Cabo Verde, incursões pelo Marrocos, to-
mada de Tanger, Congo, Groenlândia, até 
que aparecem Colombo, Vasco da Gama, 
Bartolomeu Dias e Américo Vespúcio e Ca-
bral e a História dos bancos escolares.

Na virada para o século 16, Portugal vive 
a idade do ouro e é possível alinhar cada 
nova construção a cada nova conquista 
além-mar. As riquezas extraídas da África, 
da Ásia e da América do Sul financiam um 
generoso desenvolvimento arquitetônico. 
O Palácio da Pena e o Convento da Ordem 
de Cristo, em Tomar, são ampliados, cons-
troem-se o hoje imponente Mosteiro dos 
Jerónimos e a Torre de Belém à beira do 
Tejo, em Lisboa. O gosto pelo azulejo, a im-
ponência e a sofisticação das obras marcam 
o estilo manuelino. 

Ao final do século 18, Pedro II, ele, o su-

jeito citado pelo português, torna-se rei ab-
soluto apoiado nas minas de ouro e diaman-
tes do Brasil, que o transformam em um dos 
monarcas mais ricos da Europa. Enquan-
to isso, o Brasil segue estagnado. Vive ou-
tras tentativas de ocupação por europeus 
e a implantação das usinas de açúcar, que 
puxaram a vergonhosa escravidão. Duran-
te três séculos, Portugal deitou-se em berço 
esplêndido, até que em 1755 um terremo-
to destrói Lisboa e sua reconstrução, pelo 
marquês de Pombal, consome riquezas e 
leva a um crescente endividamento.

Historiadores descrevem o período como 
de enorme atraso, cidades sujas, com uma 
multidão de monges e freires e uma nobre-
za sem escrúpulos, vivendo acima de suas 
posses; a cada três dias do ano um é feria-
do. Em Portugal não há, como na França, 
uma burguesia que busca o poder. Aponta-
se como sendo desse período o surgimento 
da tristeza dos fados, que, segundos pesqui-

sas atuais, ainda dominam os sentimentos 
lusitanos. O desfecho desse período é a fuga 
tresloucada da família imperial para o Bra-
sil, há 200 anos. O Brasil deixa três séculos 
de atraso e ganha mais importância com a 
abertura dos portos, faculdades, bibliotecas 
etc. Porém, antes de retornar a Portugal, em 
1821, mais um saque: João VI leva o cofre 
do Banco do Brasil.  

Ao provar o delicioso travesseiro da do-
çaria Piriquita, numa viela em frente ao Pa-
lácio Nacional, o mergulho na História che-
ga ao seu último capítulo: apenas 27 anos 
separam essas veleidades dos levantes de 
1848 em Paris, Madri, Berlim, Munique, 
Viena e outras cidades, quando trabalha-
dores, estudantes e libertários ousaram en-
frentar príncipes, duques e condes para so-
nhar uma nova história. 

Vá além
Em Portugal, além dos travesseiros de 
Sintra, experimente o pastel de Belém e a 
Ginja, um delicioso licor de cereja
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Por Xandra Stefanel (xandra@revistadobrasil.net)Curta essa dica
Aziz Ab’Saber, do Instituto de Estudos 
Avançados da USP, é o mais importante 
geógrafo brasileiro em atividade e um dos mais 
conceituados geomorfologistas do mundo. Sua 
história, relatada à jornalista Cynara Menezes, 
pode ser lida no recém-lançado O Que É Ser 
Geógrafo (Editora Record, 208 pág.). Em seu 
depoimento, o paulista de São Luís do Paraitinga 
revela que entrou na USP como jardineiro – 
manobra que o então professor Kenneth Caster 

encontrou para torná-lo assistente. Também relembra que foi um dos 
primeiros profissionais a defender o tombamento de áreas naturais 
brasileiras, como a Serra do Japi, e a lutar contra a privatização da 
Vale do Rio Doce. “São os geógrafos que cuidam das relações entre 
homens, comunidades, sociedades e o meio ambiente em que esses 
componentes básicos do planeta, junto com a vida vegetal e animal, 
têm o seu habitat”, define Ab’Saber. R$ 26, em média.

Geógrafo do Brasil

Amores floridos
A mostra Di Cavalcanti 110 Anos – De Flores e 
Amores pode ser conferida no Espaço Cultural 
BM&F, no centro de São Paulo. Os 20 óleos sobre 
tela feitos entre as décadas de 30 e 70 expõem toda a 
sensualidade pintada pelo artista carioca que, apesar 
de conviver com os modernistas, nunca se afastou da 
vida nos morros. Sob curadoria de Denise Mattar, a 
exposição tem caráter poético e didático, com uma 
cronologia ilustrada e trechos de poemas de Di. Um 
deles inspira o título da mostra: “Existe flor para 
rimar com amor”. De segunda a sexta, das 10h às 
18h. Até 14 de dezembro. Tel. (11) 3119-2404. Grátis.

Mulata no Sofá 
Vermelho

Depois de publicar o Anuário do Saci, o escritor 
Mouzar Benedito e o ilustrador Ohi lançaram o 
Saci – O Guardião da Floresta (Editora Salesiana, 
72 pág.), uma viagem pelo universo do mito 
mais pop do Brasil. A dupla mostra como nasceu 
o personagem protetor das matas e florestas 
e também flerta com questões ambientais, da 
História, da geografia e da língua portuguesa. R$ 18.

Numa perna só
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Lado zeca
Para comemorar os dez anos da carreira 
discográfica, o cantor e compositor maranhense 
Zeca Baleiro, integrante da chamada nova 
(nova?) MPB, lançou um disco de duetos com 
músicas gravadas desde o início da carreira. 
Em Lado Z, divide o microfone com Lobão, 
Martinho da Vila, Rolando Boldrin, Fagner, 

Jards Macalé, Tião Carvalho e Forróçacana, e faz releituras de Tom 
Zé, João Bosco, Clara Nunes, Odair José e Waldick Soriano. Na faixa-
bônus, um dueto com o cantor português Sérgio Godinho gravado 
em 2003. R$ 28, em média.

Contos sem fadas
Na década de 90, 
a escritora inglesa 
Angela Carter coletou 
em dois volumes 
contos de fadas do 
mundo inteiro para a 
editora Virago. Agora, 
em 103 Contos de Fadas, 
a Cia. das Letras reúne 
pela primeira vez essas 

histórias que levam ao leitor um incrível painel 
do folclore mundial e das tradições narrativas 
de vários povos, do Ártico à Ásia. Só que “de 
fadas” o livro não tem quase nada. A maioria 
dos contos foi escrita em uma época em que 
esse tipo de literatura não era para crianças. É 
um retrato do mundo pré-industrializado e de 
dinâmicas sociais que foram se perdendo no 
tempo. R$ 46, em média.
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Árido Movie (2006, Europa Filmes), de Lírio Ferreira, é uma trama inquieta e original. Jonas (Guilherme 
Weber), repórter do tempo de um canal de TV, mora em São Paulo e precisa ir às pressas a sua cidade natal, no interior de 
Pernambuco, para o enterro do pai (Paulo César Pereio). Depois de pegar carona com a produtora de vídeos Soledad (Giulia 
Gam), Jonas depara com o insano desejo da avó: que ele vingue a morte do pai. A chegada dos amigos (Selton Mello, Mariana 
Lima e Gustavo Falcão) torna a história engraçada e revela a importância das plantações de maconha naquela região. Ótimo 
elenco e fotografia encantadora. Não se surpreenda com o final. Em DVD.

Filme árido

Selton Mello
em cena de
Árido Movie

Amor de índio
O valor que índios de várias tribos dão ao amor é 
exaltado nos contos de A Primeira Estrela Que Eu 
Vejo É a Estrela do Meu Desejo e Outras Histórias 
Indígenas de Amor (Editora Global, 48 pág.), de Daniel 
Munduruku. O livro infanto-juvenil, fininho e com 
várias e belíssimas ilustrações de Mauricio Negro, traz cinco histórias que fazem 
parte da tradição oral indígena. Daniel sugere que sejam lidas com o coração, 
“onde mora o amor”. R$ 29, em média.

Ora, pois
Para celebrar os 200 
anos da chegada 
da família real 
portuguesa, o Centro Cultural Banco do 
Brasil preparou Lusa – A Matriz Portuguesa. 
A exposição traz aos brasileiros as origens 
dos nossos colonizadores por meio de 180 
peças de mármore, cerâmica, ouro, ferro 
e azulejos, além de pinturas, esculturas, 
peças arqueológicas, mapas e instrumentos 
científicos vindos de 43 museus e instituições 
culturais de Portugal. Painéis multimídia 
mostram as transformações da língua 
portuguesa, tudo para demonstrar como eles 
influenciaram nossa formação. Até 10 de 
fevereiro de 2008. Tel. (21) 3808-2020. Grátis.
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Por José Roberto Torero

o sermão  
do morro

C
omecemos pelos elogios: Tropa de Elite, dirigido por 
José Padilha, é um filme de montagem ágil, com um 
ótimo roteiro, boa fotografia e um elenco talentoso. 
Em resumo: é uma obra cinematográfica de qualida-
des técnicas inegáveis.

Apenas por seus méritos teria sido capaz de alcançar notável 
sucesso, mas quis o destino que fosse abençoado pelos deuses da 
publicidade gratuita em pelo menos dois aspectos. Primeiro por 
causa da circulação através da pirataria e segundo por se tornar o 
centro de um debate: de um lado ficam os que alegam que ele ape-
nas mostra a realidade; de outro, os que o acusam de fazer apolo-
gia da violência policial.

Fico com a segunda turma. Vamos ao porquê.
Assim que Tropa de Elite começa temos a definição do seu foco 

narrativo: quem nos conta a história é um oficial graduado do Ba-
talhão de Operações Especiais (Bope), o capitão Nascimento. Co-
nheceremos a trama, os personagens, e interpretaremos os fatos a 
partir de sua visão de mundo.

E sua visão de mundo não deixa margem a dúvidas: o tráfico de 
drogas é um mal e é preciso derrotá-lo. Mas quem o fará? A polí-
cia venal que se beneficia de propinas? Movimentos civis especia-
lizados em passeatas? Não. Para vencer essa luta, a sociedade só 
conta com uma opção razoável: um adversário tão feroz quanto 
os próprios traficantes. O Bope.

Depois de expor o problema, Tropa de Elite passa para a fase de 
comprovação de sua idéia. E, como geralmente acontece nos fil-
mes que querem provar uma tese, ele tende a ser simplificador ao 

Tropa de Elite tem qualidades 
cinematográficas, mas 
é pregação: toda a Pm é 
repugnante; pacifistas e 
universitários são todos patetas; 
torturas jamais são aplicadas em 
inocentes; ninguém no bope é 
corrupto e só ele resolve

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

retratar os que discordam 
de sua leitura da realidade: 
os oficiais da Polícia Mili-
tar são repugnantes de tão 
corruptos (e não há uma 

exceção sequer). Os militantes de or-
ganizações pacifistas são crédulos, co-
niventes, ingênuos e dominados por 
aqueles que combatem. E os estudan-
tes universitários não passam de um 
bando de patetas cujo único objetivo 
na vida é fumar maconha (também 
aqui não há exceções, como fica claro 

na cena em que Matias enfrenta toda uma classe e 
até o próprio professor).

Será o confronto militar o único caminho para aca-
bar com a ação danosa do tráfico? Não há mesmo nenhuma op-
ção digna de crédito no plano institucional? Não há nada que se 
lhe possa contrapor no nível da guerra das mentalidades? Será 
que a possibilidade da legalização não mereceria ao menos ser 
aventada?

Teremos de ver outro filme para refletir sobre essas questões, 
pois não há voz dissonante em  Tropa de Elite. Não há um confron-
to de idéias sobre como lidar com a questão das drogas ou sobre o 
emprego da violência, porque estamos sendo guiados pela voz do 
capitão Nascimento, e ele não se cansa de repetir, como um au-
têntico pregador, que só o Bope pode impor a ordem.

Mostrar a opinião contrária de forma servil e caricata não me 
parece o melhor caminho para defender um argumento. Muitos 
movimentos políticos associados à opressão nasceram ao disse-
minar explicações reducionistas e ridicularizar seus opositores. E 
filmes assim nós sabemos como terminam.

Isso explica por que, apesar de ter admirado Tropa de Elite e ter 
passado boa hora e meia assistindo-o, coloco-me do lado dos que 
afirmam que ele é tudo, menos imparcial, mostrando apenas as 
coisas como elas são. E por que, apesar de às vezes ter a aparência 
de um debate, ele é na verdade um sermão. 

P.S.: Para aqueles que dizem que o filme “mostra as coisas 
como realmente são”, lembro que não há nenhum corrupto no 
Bope, que as torturas jamais são aplicadas em inocentes e que 
ninguém morre por balas perdidas.

Crônica




