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oão Pessoa é uma das menores grandes cidades do Nordeste. Das oito capitais da re-
gião, a da Paraíba só tem mais habitantes (quase 700 mil) do que Aracaju. Seu trân-
sito já começa a incomodar quem trafega pelo centro, mas nem de longe os enlou-
quece. Seus escassos 25 quilômetros de praias também não tiveram o dissabor de 
viver um rush de verão tão agitado como os de Fortaleza, Recife ou Salvador. E seu 

Centro Histórico acaba de sair de um perturbador processo de decadência para a qualida-
de de patrimônio histórico e cultural do país.

A reportagem que você vê à página 44 mostra como a cidade se organizou para conquis-
tar, mais que o tombamento, o sentimento em relação aos seus valores. Com uma “menção 
honrosa” por representar uma soma de esforços de agentes públicos locais, estaduais e da 
União, além de organismos de cooperação internacional. O envolvimento dos jovens na 
recuperação do casario representou o que se pode chamar de uma simbiose afirmativa: a 
arquitetura em estado de deterioração ganhou vida com a ação comunitária; e os rapazes e 
garotas ganharam oportunidade e esperança aprendendo a restaurar sua própria história, 
sua auto-estima e de sua cidade.

Ao destacar João Pessoa, esta edição se apropria do clima de férias e da temporada de 
descanso para fazer uma sugestão: nesta ou nas próximas férias, experimente abrir espa-
ço em seus planos para cidades e regiões que privilegiam o turismo sustentável. É o que 
a Revista do Brasil tem feito em sua seção “Viagem”: valorizar aspectos preservacionistas 
– da história, dos patrimônios artístico e arquitetônico, do meio ambiente, da qualidade 
de vida das pessoas.

Férias também são um momento de exercício de qualidade de vida mesmo para quem 
continua trabalhando nesta temporada. Afinal, mesmo quem está numa metrópole como 
São Paulo pode ocupar com mais folga o vazio deixado por quem viajou. E, como descreve 
a crônica da página 50, desfrutar minimamente de um estado de felicidade.

É esse estado de felicidade coletiva que desejamos a todos os leitores ao longo des-
te 2008. 
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De ponta  
a ponta
A leitura da edi-
ção de dezembro 
foi num só fôlego. 
De Santo André 
(ABC Paulista) 
à Vila Madalena 
(região oeste da 
capital): no ôni-
bus, no trem, no 

metrô e nos trajetos a pé. Quero regis-
trar meu apreço ao conjunto das maté-
rias da edição de dezembro. A começar 
pelo editorial, que expõe a dura realida-
de vivida pelas mídias independentes. A 
análise de Bernardo Kucinski contem-
plou a qualidade e apontou barreiras. A 
Semana (de Arte Moderna da Periferia) 
tão importante, porém deixada de lado 
pela imprensa grande; as  “aspas”, bem 
postas, elucidam o caráter de inclusão do 
evento. “Segredo das mãos” apresenta o 
Brasil de um ângulo diferente e esclare-
cedor. O tom irreverente e humano em 
“Zona FM” proporcionou o conhecimen-
to, com prazer, de um projeto que abarca 
a pluralidade. Para encerrar, como apre-
ciador do futebol e pentacampeão, gos-
tei de ler “Bye-bye Brasil”, apesar de não 
encontrar muitas novidades.
Vinícius Augusto Souto, Santo André (SP)
assistente_redacao@carosamigos.com.br

Matando saudade
Foi com certa saudade que li a matéria so-
bre Portugal (“Os travesseiros de Sintra”, 
nº 18). Fui um dos muitos brasileiros que 
no início da década de 90 pegaram um 
avião procurando um norte para a minha 
vida. Revi com saudade os lugares por 
onde passei.
Joaquim Gomes, S. B. do Campo (SP)
kimmgomes@ig.com.br

Grife da quebrada
A edição de novembro está ótima. Des-
taco a excelente reportagem com Ferréz, 
em linguagem inteligente e esclarecedo-
ra, bem diferente do estilo opinativo que 
prevalece em outras publicações pseudo-
intelectualizadas.
Washington F. Barbosa, D. de Caxias (RJ)
wfazolato@gmail.com

Para acordar
Foram vergonhosos os argumentos dos 
defensores da prorrogação da CPMF. 
Supuseram-se senhores de 40 bilhões, 
que não podiam devolver. Sem esse di-
nheiro fácil, talvez o governo acorde 
para o Brasil. 
Petrônio de Souza Porto, Brasília (DF)
petronioporto@gmail.com 

Cumprimentos
Parabéns pela revista! É disso que preci-
samos: uma revista que orienta, informa, 
forma e foca assuntos atuais sem sensa-
cionalismo.
Marcio Antonio Ferreira, Limeira (SP)
antoniof.alves@hotmail.com
 
Quero cumprimentar a Revista do Bra-
sil pelas reportagens. Em especial pelas 
abordagens sobre ações afirmativas.
Rapper Dinho K2, São Gonçalo (RJ)
dinhok2.multiply.com

Fico surpreso em saber que ainda há boas 
revistas brasileiras, e sempre estarei len-
do a Revista do Brasil.
Cleber Faria Carinhanha, S. Paulo (SP)
cleberfaria-c@hotmail.com

A Revista do Brasil é nota 10, gostei de 
todas as reportagens. A que mais gostei 
foi a entrevista com Ferréz.
João Pereira Dias, São Paulo (SP)
joao.dias@hotmail.com

A entrevista com o escritor Ferréz é do 
tipo que mostra para nós, leitores, a quem 
a revista se dirige e a quem representa. As 
pessoas que criticam a linha editorial ou 
não entendem a realidade em que vive-
mos, ou estão em vantagem e querem con-
tinuar tirando proveito. Parabéns pelo ex-
celente trabalho.
Frank Neres, S. B. do Campo (SP)

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

revista@revistadobrasil.net
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T 
rês fatos encerraram o ano: a vo-
tação insuficiente para a pror-
rogação da CPMF no Senado 
(faltaram quatro votos), o au-
mento da confiança do país em 

Lula, segundo o Ibope, e a revelação, pela 
Folha de S.Paulo, de que 20 milhões de 
brasileiros deixaram as classes E e D, mi-
grando para a classe C.

Os grandes interesses financeiros e in-
dustriais de São Paulo se mobilizaram a 
fim de garantir a extinção do tributo. Em-
bora a alíquota fosse de apenas 0,38%, a 
contribuição tinha efeito colateral indese-
jável aos ricos. Como incidia sobre todas 
as operações de transferência de dinhei-
ro, o cruzamento das informações permi-
tia a identificação dos sonegadores e dos 
fraudadores. Era mais fácil identificar os 
laranjas, freqüentemente usados para a 
lavagem de dinheiro sujo, e ficava mais 
difícil o uso de CPFs falsos.

Foi por estar em vigência a CPMF que a 
receita fiscal aumentou nos últimos anos. 
Não que só a CPMF pudesse amedrontar 
os fraudadores e sonegadores. Ela já esta-
va em vigência, quando ocorreram escândalos financeiros espan-
tosos, entre eles o do Banestado, no governo dos tucanos. O que 
amedrontou os criminosos foi a soma de dois fatores: de um lado, 
a possibilidade do rastreamento do dinheiro ilícito e, do outro, a 
decisão de combater a fraude. Assim, o povo brasileiro pôde assistir 
a elevados senhores serem algemados e levados, de camburão, para 
os presídios. A Polícia Federal invadiu templos de consumo dos 
milionários, como a Daslu, recolhendo documentos comprobató-
rios de fraude fiscal, contrabando e falsificação de documentos.

Sonegadores passaram a pagar regularmente seus impostos – 
embora alguns, mais atrevidos, permaneçam devedores. Outros, 
ainda, mediante manobras jurídicas e vários expedientes, empur-
ram para o futuro o pagamento da dívida para com o Tesouro, à 
espera de providências que os beneficiem.

Por isso, os mal chamados “Democratas”, sob liderança de José 
Agripino (RN), foram, com Artur Virgílio (AM) e Tasso Jereissatti 

(CE), do PSDB, os mais intransigentes 
inimigos da CPMF. Sua origem ideológi-
ca se encontra em 1937, com a União De-
mocrática Brasileira, criada pelo paulista 
Armando Salles de Oliveira, para comba-
ter Getúlio Vargas. Ela se transformaria 
mais tarde na União Democrática Nacio-
nal, de Carlos Lacerda e Magalhães Pinto. 
Foi essa UDN que, sob o comando de La-
cerda, levou Vargas ao suicídio, em 1954, 
e os militares ao poder dez anos depois. 
Em seguida, com o nome de Arena, man-
teve submissão absoluta à ditadura. Com 
a pluralidade partidária, transformou-se 
em PDS, e mais tarde em PFL. Com a re-
cente erosão da sigla, os pefelistas busca-
ram mais um novo nome: “Democratas”.

São os mais ferrenhos representantes 
das oligarquias nordestinas. Quase todos 
os seus líderes descendem de senhores de 
engenho, que têm governado seus estados 
com mão de ferro, submetendo o povo à 
miséria. Até agora, eles se conservavam no 
poder trocando votos por comida em tem-
po de eleições. O programa Bolsa Família 
e o ProUni, e melhor atenção à saúde, os 

condena irremediavelmente ao desaparecimento como grupo de 
mando. É por isso que usam de todas as manobras para sabotar o 
governo. A eles não importa que – conforme advertiu dona Zilda 
Arns – a mortalidade infantil volte a crescer e os idosos morram nas 
filas dos hospitais. Nem que portadores de HIV e enfermos de hepa-
tite C e de hemofilia deixem de receber medicamentos.

Os 20 milhões de brasileiros que, nos últimos cinco anos, pas-
saram a viver bem melhor do que antes foram beneficiados dire-
tamente pela CPMF. E é exatamente isso – a redenção dos pobres 
– que os “Democratas” querem impedir. Quanto ao PSDB, sua po-
sição se deve à influência direta do ex-presidente sobre a bancada, 
mediante Virgílio e Jereissatti. Sob mando do senhor Fernando 
Henrique e de seu acólito Geraldo Alckmin, o PSDB não tem lugar 
para Aécio, nem para Serra, e a cisão o condenará ao destino do 
PFL. No fundo, tanto o mineiro quanto o paulista estão hoje mais 
próximos de Lula do que da ala direita dos tucanos. 

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

ricos, pobres e a CPMF
Ponto de Vista
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as oligarquias descendem 
de senhores de engenho 
e conservavam poder 
trocando votos por 
comida. ações como Bolsa 
Família, Prouni e acesso 
à saúde as condenam ao 
desaparecimento 

Senadores 
comemoram o 
fim da CPMF
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Por Paulo Donizetti de Souza e Vitor NuzziResumo

Biondi, sempre atual
“Quarenta e quatro anos de jornalismo, mais 

de 6 mil textos. Neles, um intenso esforço de tra-
duzir a realidade brasileira, interferir nela, per-
mitir que, com base na informação, os brasilei-
ros se manifestassem sobre os rumos do país.” 
Assim é apresentado o site organizado, entre ou-
tros colaboradores, por Antonio e Pedro Bion-
di, filhos de Aloysio Biondi. Nascido em Ca-
conde (SP) em 1936, Biondi morreu em 2000, 
deixando um vazio no jornalismo crítico, mais 
do que econômico. Sem economês, ele explica-
va como poucos a conjuntura brasileira. O site 
– www.aloysiobiondi.com.br – tem três eixos: 
obra, vida e o projeto O Brasil de Aloysio Biondi, 
e suas lições de independência e ética no exer-
cício da profissão.

Aloysio 
Biondi
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Carteira assinada
De janeiro a novembro de 2007, o emprego com carteira assinada registrou 

7% de aumento no país, com a criação de 1,936 milhão de vagas, segundo o 
Ministério do Trabalho e Emprego. A indústria cresceu acima da média: 8,3%, 
e abriu 537 mil postos de trabalho. A construção civil deu o maior salto: o nível 
de emprego subiu 15%, com mais de 202 mil vagas formais criadas. A agrope-
cuária atingiu 9,9%, com quase 143 mil novos empregos. A expansão do setor 
de serviços ficou abaixo da média (5,66%), mas gerou o maior número de pos-
tos de trabalho, quase 628 mil. No comércio, a alta foi de 6,08%, com 375 mil 
vagas. Todos os setores tiveram saldo positivo em todos os estados: só em São 
Paulo foram 785 mil novos empregos, crescimento de 8,69%.

De olho na CLT
O ano de 2008 promete ser movimentado na área da legislação trabalhista. 

As centrais sindicais têm compromisso de apresentar propostas sobre susten-
tação financeira. E na Câmara dos Deputados há um projeto de lei (1.987/07) 
que propõe uma revisão de normas consideradas obsoletas. O projeto foi tema 
de encontro entre o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ce-
zar Britto, e o autor da proposta, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP). Para 
Britto, alterar a legislação trabalhista pode ser o mesmo que “mexer em um 
vespeiro”. O parlamentar lembrou que o projeto – resultado do trabalho de 21 
deputados – não extingue nenhum direito, apenas simplifica a legislação. Um 
seminário para discutir a proposta já está marcado para 21 de fevereiro. Em 
maio a CLT completará 65 anos.

Lista suja
A nova edição do cadastro de empregadores que submetem trabalhadores à 

condição análoga à de escravo, a chamada “lista suja”, publicada no fim do ano, 
incluiu 13 e retirou sete nomes. Com isso, passou a ter 189 nomes, entre pessoas 
físicas e jurídicas. O infrator só é incluído após conclusão do processo adminis-
trativo, quando os autos de fiscalização não estão mais sujeitos a recursos. Para 
sair, ele deve passar por um período de monitoramento, que dura dois anos. 
Desde 1995 mais de 26 mil trabalhadores foram resgatados pelos grupos mó-
veis de fiscalização, que incluem, além do Ministério do Trabalho, o Ministério 
Público e a Polícia Federal.

De olho em 2010
Lula começa um ano decisivo em suas preten-

sões de feliz 2010. Ele, que rechaça a tese de ter-
ceiro mandato, terá de acertar na condução da 
própria sucessão com precisão cirúrgica. Se qui-
ser dar seqüência à sua visão de governo, mes-
mo com outro nome no comando, o presidente 
depende de uma combinação de acertos: man-
ter o bom momento da economia; fazer andar 
todos os “PACs” lançados em 2007 (da Educa-
ção, da Saúde, da Cultura, da Segurança, além 
do próprio PAC original, da infra-estrutura); ter 
uma boa base de aliados saindo-se bem nas elei-
ções municipais. E torcer, ainda, para que o Co-
rinthians, caso não consiga vencer o atalho da 
Copa do Brasil neste ano, retorne à Série A do 
Brasileiro no ano que vem para, assim, voltar a 
sonhar com a Libertadores... em 2010.

O nível de 
emprego na 
construção civil 
subiu 1�% em 
2007
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O ex-governador e ex-minis-
tro Paulo Egydio Martins resol-
veu contar a sua versão da histó-
ria a respeito, principalmente, do 
período do regime militar – em-
presário, ele apoiou o golpe para, 
segundo relata, “evitar o golpe da 
república sindicalista”. Ao mesmo 
tempo, ele afirma que os empre-
sários não estavam “preparados” 
para o que veio depois. “Aí eu te-
nho que reconhecer que nós, civis, 
fomos completamente ingênuos. 
Não tínhamos noção de que ha-
via grupos dentro do Exército que 
já planejavam manter o domínio 
do país, num regime militar, por 
mais tempo”, afirma, em seu depoi-
mento a pesquisadores da Funda-
ção Getulio Vargas, que resultou 
no livro Paulo Egydio Conta. Em 
1975, antes de tomar posse como 
governador de São Paulo, ele deu 
posse ao então novo presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo e Diadema: 
Luiz Inácio da Silva, o Lula.

Os ingênuos 
e o golpe

A polêmica integração de águas da bacia do Rio São Francisco tem as proporções do terceiro 
maior rio do país: existe há um século e meio,  desde Pedro II. De lá para cá o Velho Chico foi víti-
ma de um mar de degradação – povoamento desordenado em suas margens, barragens assassinas 
da biodiversidade fluvial, despejo de detritos, com destaque para o esgoto jorrando impunemente 
desde Belo Horizonte. Com o projeto de transposição saído do papel – e com ele o de revitalização 
–, ainda sobram emoções, inclusive de natureza política, e incertezas. Não existe convicção nem 
de que haverá estragos ambientais irreparáveis, nem de que a obra é de fato a melhor solução para 
levar água o bastante à população do Semi-Árido nordestino. O ambiente democrático poderia 
ser aproveitado e produzir um debate mais intenso e esclarecedor. Talvez se pudesse depurar se o 
jejum do bispo dom Luiz Flávio Cappio e as lágrimas de Letícia Sabatella são justas; se a amplitude 
da obra é mesmo a solução mais racional. Ou se não há exageros em ambos os lados.

Rio de lágrimas

Rio São 
Francisco em 

Ibotirama (BA)

Fá
Bi

o
 P

o
ZZ

eB
o

M
/a

Br



8     reViSTa Do BraSiL    janeiro    2008

Brasil

Q
ue o sistema tributário brasi-
leiro é burro e injusto e, há 
muitos anos, precisa de uma 
reforma radical, ninguém 
discorda. Nas terras de Pin-

dorama, a grande massa de pobres que po-
deria formar um mercado consumidor aca-
bou, por muitos anos, sustentando governos 
destinados a distribuir para uns poucos o 
butim que arrecadavam. A recente rede-
mocratização do país não logrou reverter o 
quadro. Entramos na quinta legislatura após 
a Constituição de 1988, e o Imposto sobre 

Grandes Fortunas (IGF), previsto pela Carta 
Magna, ainda não foi implantado. Enquanto 
o agronegócio quebra todos os recordes de 
faturamento, o Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural arrecada pífios 300 milhões 
de reais por ano. 

No apagar das luzes de 2007, uma parcela 
do Senado formada majoritariamente pe-
los senadores do DEM e do PSDB se ampa-
rou nos defeitos de um tributo emergencial 
criado durante o governo tucano de Fer-
nando Henrique Cardoso e na acusação de 
que a atual administração é perdulária para 

justificar um corte de cerca de 40 bilhões 
de reais, previstos só para 2008. Os quatro 
votos que faltaram ao governo para prorro-
gar a vigência da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira até 2011 
poderiam ter sido obtidos entre os aliados. 
Mas faltou zelo na condução das negocia-
ções, na avaliação do ministro de Relações 
Institucionais, José Múcio.

“O governo não deu a atenção devida ao 
assunto, desconsiderou uma relação mais 
próxima com o Senado e deixou consolidar 
os votos contra a CPMF, que se tornou um 

no apagar das luzes de 2007, 
o Senado derruba a CPMF e tira 
40 bilhões de reais do orçamento. 
antes de se descobrir quem vai 
comemorar o quê, governo e 
oposição fazem as contas
Por Spensy Pimentel

derramado
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Para onde ia o 0,38% da CPMF

0,1% 

0,2% 

0,8% 

Fundo Nacional de Saúde (financiamento do SUS)

Previdência Social

Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 
(financiamento de programas como o Bolsa Família)

Fonte: Constituição Brasileira. Com a DRU, o Tesouro podia “remanejar” até 20% da arrecadação

símbolo no clamor da opinião pública pela 
redução da carga tributária”, analisa o líder 
do PSB e vice-líder do bloco de apoio ao go-
verno no Senado, Renato Casagrande (ES). 
No Palácio do Planalto, há quem avalie que 
conseguir 49 votos na base aliada era quase 
impossível de qualquer maneira, dadas as 
condições que alguns senadores da própria 
base por vezes impõem para votar. Não por 
acaso, a partir de determinado momento as 

negociações passaram pelo PSDB.
Casagrande é um dos tantos que identi-

ficam uma motivação central nas atitudes 
da oposição: atrapalhar. “Usando esse dis-
curso da redução da carga tributária, com 
a CPMF como símbolo, a oposição conse-
guiu uma base social para dar sustentação 
a sua proposta, mas, efetivamente, o inte-
resse foi criar uma dificuldade para o de-
sempenho do governo do presidente Lula.” 

A oposição, naturalmente, nega. “Não foi 
uma luta entre governo e oposição. Foi uma 
vitória da sociedade, que deseja viver num 
Brasil competitivo. Os governistas defen-
deram a visão do governo, a oposição de-
fendeu o sentimento da sociedade”, diz o se-
nador José Agripino (RN), líder do DEM.

Várias evidências, contudo, vão em ou-
tro direção. Governadores tucanos, como 
qualquer titular do Executivo, nas condi-
ções atuais, mostraram-se preocupados 
com os impactos da perda de arrecadação. 
José Serra e Aécio Neves, os presidenciáveis 
do partido, chegaram a dar declarações pú-
blicas favoráveis ao tributo, sob determina-
das condições. A tentativa de acordo che-
gou a gerar uma carta do presidente Lula, 
lida durante a votação da PEC da CPMF, 
destinando toda a sua arrecadação à Saúde 
já em 2008, antes que a contribuição se ex-
tinguisse em 2009.

venciDOs?
Criança recebe 

“gotinha” da vacina 
contra poliomielite no 

Centro de Saúde da 
Vila Planalto: saúde 
e programas sociais 

perdem recursos
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Depois do Carnaval
Os efeitos da perda da CPMF sobre o Or-

çamento deste ano só serão plenamente co-
nhecidos depois do Carnaval, em fevereiro, 
quando o Congresso voltará a trabalhar so-
bre o tema. O governo terá de se organizar 
para seguir a diretriz estabelecida pelo pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, algo como 
assoviar e chupar cana: manter a economia 
que o governo faz para mostrar aos credo-
res que pode rolar suas dívidas (o chamado 
superávit primário) ao mesmo tempo em 
que preserva intactos os programas sociais 
e os investimentos previstos pelo Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC).

As perdas serão inevitáveis, na avaliação 
do presidente da Comissão Mista de Or-
çamento, senador José Maranhão (PMDB-
PB). “A orientação geral é cortar o equi-
valente a 40 bilhões de reais desde que o 
governo não indique outra compensação”, 
diz ele. “Não havendo a criação de novos 
tributos ou a elevação de alíquotas, como 
já indicou o presidente Lula, a solução será 
um corte nas dotações de todos os Poderes, 
sobretudo em investimentos.”

O PAC, segundo o senador, estava na 

mira. “A oposição jogou nessa linha tam-
bém. Naturalmente que há outros compro-
missos com forças políticas e econômicas 
interessadas em derrubar a CPMF, mas pe-
sou, sobretudo, esse interesse político de in-
viabilizar os planos de desenvolvimento, de 
obras e até de serviços do governo federal.” 
Para complicar a vida da equipe econômica, 
há ainda o acordo assumido pelo governo 
com a oposição para aprovar a prorrogação 
da Desvinculação de Receitas da União (a 
DRU), incluída na PEC da CPMF. O go-
verno selou um compromisso político de 
não criar de afogadilho novos tributos para 
compensar a perda com a CPMF.

De qualquer modo, o estrago pode ser 
menor que o previsto. A espera até feverei-
ro possibilitará ao governo conferir o resul-
tado fiscal das primeiras semanas para di-
mensionar melhor qual será o impacto real 
da extinção da CPMF – e pelo menos uma 
parte do dinheiro reinjetado na economia 
deverá retornar aos cofres públicos na for-
ma de outros tributos. Além disso, a arre-
cadação vem crescendo mês a mês.

Há, ainda, outra providência a ser tomada 
para evitar possíveis efeitos deletérios da ex-

tinção total da CPMF, que nos últimos anos 
se convertera em poderoso instrumento de 
fiscalização. Para voltar a examinar discre-
pâncias entre renda declarada e movimenta-
ção financeira, o governo deverá regulamen-
tar a Lei n° 105/2002, que autoriza a Receita 
Federal a acessar dados bancários para fis-
calizar  pagamento de tributos, em caso de 
indício de irregularidade – a Constituição de 
1988 havia vetado esse tipo de operação.

A discussão sobre as virtudes ou defeitos 
da CPMF já são águas passadas, mas tudo 
indica que o tema dos impostos deve retor-
nar com força em 2008, com o debate so-
bre uma reforma tributária. O atual projeto 
em tramitação está parado desde o início de 
2004 na Câmara – por falta de acordo com 
os governadores, segundo o governo; e fal-
ta de vontade política, segundo a oposição. 
A excessiva carga tributária sobre o consu-
mo – cerca de dois terços do total, segundo 
o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal (Unafisco) – é o principal 
foco das discussões. Se um tributo de 0,38% 
repassado ao preço final dos produtos já cau-
sou tanto qüiproquó, imagine o que é chegar 
a um acordo sobre um dos principais focos 

privaTizaçãO Da cpMF “Impostômetro” da Associação Comercial de SP: entidades empresariais reclamavam que a contribuição 
encarecia os produtos. E agora, os preços vão cair? Ou os recursos da CPMF, antes destinados a programas sociais, serão privatizados?
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da reforma, o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), que alcan-
ça 25% sobre alguns produtos, em determi-
nados estados. 

A preocupação com o combate à chama-
da “guerra fiscal”, em particular com a uni-
ficação do ICMS, está presente nas expo-
sições que o governo fez à base aliada no 
Congresso sobre sua proposta para a re-
forma tributária. A idéia geral é reduzir os 
vários tributos sobre consumo e o ICMS a 
dois impostos sobre o valor agregado, pa-
gos aos estados e à União. Os prejudicados 
pela unificação das alíquotas seriam com-
pensados por meio de um fundo de desen-
volvimento regional. Os oposicionistas si-
nalizaram que continuarão insistindo na 
diminuição da carga tributária total e no 
controle de gastos do governo federal.

A arrecadação vem batendo recordes, mas 
não com aumento de impostos, e sim com os 
efeitos da melhoria da fiscalização e a con-
solidação do crescimento econômico, na 
avaliação do secretário adjunto da Receita 
Federal, Paulo Ricardo Cardoso. Para ele, a 
oposição dramatiza. “Nos últimos três anos, 
nós não tivemos nenhum aumento de im-
posto estabelecido por norma legal.”

Carga tributária é uma relação entre o 
total dos impostos pagos pelos cidadãos e 
o Produto Interno Bruto (PIB), o total de 
riquezas geradas no país. Cardoso lembra 
que, muitas vezes, há “erros grosseiros” nas 
estimativas usadas no debate, incluindo-se 
o imposto pago por multinacionais sobre 
os lucros que remetem para o exterior ou 
o gasto dos empregadores com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que 
não tem natureza fiscal. Hoje, segundo o 
governo, a carga está em torno de 37% do 
PIB – eram 35,6% em 2002, último ano do 
governo FHC, durante o qual cresceu algo 
perto de 10 pontos percentuais. 

a CPMF surgiu em 1996, 
idealizada pelo então ministro 
da Saúde, adib jatene, para 
financiar o Sistema Único 
de Saúde. o SuS enfrentou 
dificuldades quando 
recursos da contribuição 
social de empregadores 
e empregados – antes 
parcialmente destinados ao 
sistema – passaram a ser 
absorvidos exclusivamente 
pela Previdência Social. a 

alíquota de 0,2% saltou para 
0,38% ainda no governo 
FhC, e chegou a 1,38% 
do PiB, patamar em que 
permanece até hoje. Foi 
prorrogada até 2004 por 
meio de duas emendas 
constitucionais, também da 
gestão tucana. uma terceira 
emenda, já na gestão 
petista, em 2003, arrastou a 
cobrança até o fim de 2007. 
originalmente, a lei previa 

que toda a arrecadação da 
CPMF deveria ser destinada 
ao Fundo nacional de 
Saúde. Mas da arrecadação 
estimada com a contribuição 
para 2007, de pouco mais 
de 35 bilhões, 17% voltaram 
para o Tesouro por conta da 
Dru, cerca de 40% foram 
para a Saúde e o restante 
para a Previdência Social e 
programas sociais como o 
Bolsa Família.

O fim da história

redução 
Como ficaria a CPMF pela 
proposta do governo

2008 2009 2010 2011

0,�6% 0,�4% 0,��% 0,�0%

a redução gradual significaria uma 
desoneração total de r$ 24 bilhões em 
quatro anos, segundo o governo. Também 
seria compensado pela cobrança direta da 
CPMF quem ganha até r$ 2.894 mensais 
(por meio da redução proporcional na 
contribuição ao inSS – hoje, o mecanismo 
já existe para quem ganha até três 
salários mínimos)

Clamor popular?
Quanto ao controle de gastos, vale lem-

brar que a própria campanha contra a 
CPMF apontou qual é a rubrica em que 
seria mais indicado cortar: o pagamen-
to da dívida pública, por meio da redução 
da taxa básica de juros (Selic), estabelecida 
pelo Banco Central.  

Um levantamento do Instituto de Estu-
dos Socioeconômicos (Inesc), organização 
não-governamental que se dedica a acom-
panhar a execução orçamentária, mostra 
que, apenas de janeiro a setembro deste 
ano, o governo gastou 167 bilhões de reais 
em juros, encargos e amortizações da dívi-
da. Com todo o resto (de asfalto a aspirina 
e cafezinho, passando por salários, pensões 
e Bolsa Família) foram 366 bilhões. 

Tendo em mãos esses números, a econo-
mista Eliana Graça, ligada ao Inesc, lembra 
que o discurso da oposição contra a “gastan-

ça” do governo não teve o mesmo vigor con-
tra a prorrogação da DRU, uma autorização 
que o governo tem para remanejar ao longo 
do ano boa parte do Orçamento, inclusive 
de programas sociais. A extensão da DRU 
– outra criação tucana dos anos FHC – cons-
tava da mesma emenda constitucional que 
prorrogaria a CPMF e, ao contrário desta, foi 
acatada sem grandes discussões. “Essa acei-
tação quase unânime da DRU aponta para a 
continuidade da preponderância da questão 
financeira, mostra bem para onde o Senado 
estava olhando”, diz Eliana. “É curioso que, 
na hora de falar em corte de gastos, ninguém 
mencione os 200 e tantos bilhões previstos 
para o pagamento da dívida.” 

A campanha pela extinção da CPMF, or-
ganizada por setores capitaneados pelo em-
presariado paulista, chegou a entregar ao 
Senado mais de 1 milhão de assinaturas re-
colhidas em apoio a sua causa. Nada garante, 
porém, que a maior parte da população sinta 
no bolso o fim do tributo. “O fim da CPMF 
foi uma decisão prudente, mas não há vi-
tória nenhuma”, diz o advogado Osiris Lo-
pes Filho, professor de Direito Tributário na 
Universidade de Brasília. “O problema mais 
brutal no país é que se tributa muito a popu-
lação sem que ela tenha consciência disso.” 
Lopes Filho, secretário da Receita durante o 
governo Itamar Franco (1993-1994), estima 
que 90% da CPMF seja paga pelas empre-
sas, não por pessoas físicas. “Assim, o valor 
gasto no tributo vai para o preço final dos 
produtos”, explica. Ele acredita que a expe-
riência da CPMF poderá ser aproveitada na 
discussão da reforma tributária, a partir de 
fevereiro. “Era um tributo ruim, mas, nesses 
11 anos, auxiliou muito no financiamento 
da Saúde, da Previdência, foi uma experiên-
cia interessante que poderá ser aproveitada. 
Agora se inicia um novo capítulo nessa his-
tória, vamos ver o que se dará.” 

DerraDeirO Mantega negocia com o 
Senado: para continuidade da CPMF, o 
governo chegou a propor a destinação  
de 100% da arrecadação à Saúde
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mídia

Virou moda dizer que 
“Lula não entende 
das coisas”. ou 
“confundiu isso com 
aquilo”. é a linguagem 
do preconceito, 
adotada até mesmo 
por jornalistas 
ilustres e escritores 
consagrados
Por Bernardo Kucinski

a linguagem do

ro
o

Se
W

eL
T 

Pi
n

h
ei

ro
/a

Br



   2008    janeiro    reViSTa Do BraSiL     1� 

preconceito
U

m dia encontrei Lula, ain-
da no Instituto Cidadania, 
em São Paulo, empolgado 
com um livro de Câmara 
Cascudo sobre os hábitos 

alimentares dos nordestinos. Lula sabo-
reava cada prato mencionado, cada fru-
ta, cada ingrediente. Lembrei-me desse 
episódio ao ler a coluna recente do João 
Ubaldo Ribeiro, “De caju em caju”, em 
que ele goza o presidente por falar do caju, 
“sem conhecer bem o caju”. Dias antes, 
Lula havia feito um elogio apaixonado ao 
caju, no lançamento do Projeto Caju, que 
procura valorizar o uso da fruta na dieta 
do brasileiro.

“É uma pena que o presidente Lula não 
seja nordestino, portanto não conheça bem 
a farta presença sociocultural do caju na-
quela remota região do país...”, escreveu 
João Ubaldo. Alegou que Lula não era nor-
destino porque tinha vindo ainda pequeno 
para São Paulo. E em seguida esparramou 
citações sobre o caju, para mostrar sua pró-
pria erudição. Estou falando de João Ubal-
do porque, além de escritor notável, ele já 
foi um grande jornalista.

Outro jornalista ilustre, o querido Mino 
Carta, escreveu que Lula “confunde” parla-
mentarismo com presidencialismo. “Seria 
bom”, disse Mino, “que alguém se dispu-
sesse a explicar ao nosso presidente que no 
parlamentarismo o partido vencedor das 
eleições assume a chefia do governo por 
meio de seu líder...” Essa do Mino me fez 
lembrar outra ocasião, no Instituto Cida-
dania, em que Lula defendeu o parlamen-
tarismo.

Parlamentarista convicto, Lula diz que 
partidos são os instrumentos principais de 
ação política numa democracia. Pelo mes-
mo motivo Lula é a favor da lista partidária 
única e da tese de que o mandato pertence 
ao partido. Em outubro de 2001, o Instituto 
Cidadania iniciou uma série de seminários 
para o Projeto Reforma Política, aos quais 
Lula fazia questão de assistir do começo ao 
fim. Desses seminários resultou um livro de 
18 ensaios, Reforma Política e Cidadania, 
organizado por Maria Victória Benevides e 

TrOpeçO
Para ironizar 
Lula, João 
Ubaldo desfilou 
erudições em 
torno do caju e 
“lamentou” que 
o presidente não 
seja nordestino 
para entender 
da fruta
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Fábio Kerche, prefaciado por Lula e editado 
pela Fundação Perseu Abramo. 

Clichês e malandragem 
Se pessoas com a formação de um Mino 

Carta ou João Ubaldo sucumbiram à lin-
guagem do preconceito, temos mais é que 
perdoar as dezenas de jornalistas de menos 
prestígio que também dizem o tempo todo 
que “Lula não sabe nada disso, nada da-
quilo”. Acabou virando o que em teoria do 
jornalismo chamamos de “clichê”. É muito 
mais fácil escrever usando um clichê por-
que ele sintetiza idéias com as quais o leitor 
já está familiarizado, de tanto que foi repe-
tido. O clichê estabelece de imediato uma 
identidade entre o que o jornalista quer di-
zer e o desejo do leitor de compreender. Por 
isso, o clichê do preconceito “Lula não en-
tende” realimenta o próprio preconceito.

Alguns jornalistas sabem que Lula não é 
nem um pouco ignorante, mas propagam 

essa tese por malandragem política. Nes-
se caso, pode-se dizer que é uma postura 
contrária à ética jornalística, mas não que 
seja preconceituosa. Aproveitam qualquer 
exclamação ou uso de linguagem figura-
da de Lula para dizer que ele é ignorante. 
“Por que Lula não se informa antes de fa-
lar?”, escreveu Ricardo Noblat em seu blog, 
quando Lula disse que o caso da menina 
presa junto com homens no Pará “pare-
cia coisa de ficção”. Quando Lula disse, até 
com originalidade, que ainda faltava à po-
lítica externa brasileira achar “o ponto G”, 
William Waack escreveu: “Ficou claro que 
o presidente brasileiro não sabe o que é o 
ponto G”. 

Outra expressão preconceituosa que pe-
gou é “Lula confunde”. A tal ponto que jor-
nalistas passam a usar essa expressão para 
fazer seus próprios jogos de palavras. “Lula 
confunde agitação com trabalho”, escreveu 
Lucia Hippolito. Empregam o “confunde” 

chOque 
prOgraMáTicO
O sociólogo José Pastore 
diz que Lula confunde 
“choque de gestão” 
com contratação. É que 
para os conservadores 
“choque de gestão” é 
sinônimo de demissão 
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Preconceito é juízo de valor que se faz sem conhecer os fatos. Em geral é fruto de uma generalização 
ou de um senso comum rebaixado. O preconceito contra Lula tem pelo menos duas raízes: a 
visão de classe e a supervalorização do saber erudito em detrimento de outras formas de saber

para desqualificar uma posição programá-
tica do presidente com a qual não concor-
dam. “O presidente confunde choque de 
gestão com aumento de contratações”, diz 
o consultor José Pastore, fonte habitual da 
imprensa conservadora.

Confunde coisa alguma. Os neoliberais 
querem reduzir o tamanho do Estado, o 
presidente quer aumentar. Quer contratar 
mais médicos, professores, biólogos para 
o Ibama. É uma divergência programáti-
ca. Carlos Alberto Sardenberg diz que Lula 
“confundiu” a Vale com uma estatal. “Tra-
ta-a como se fosse a Petrobras, empresa que 
segundo o presidente não pode pensar só 
em lucro, mas em, digamos, ajudar o Bra-
sil.” Esse caso é curioso porque no pará-
grafo seguinte o próprio Sardenberg pode 
ser acusado de confundir as coisas, ao re-
clamar de a Petrobras contratar a constru-
ção de petroleiros no país, apesar de custar 
mais. Aqui, também, Lula não fez confusão: 
o presidente acha que tanto a Vale quanto 
a Petrobras têm de atender interesses na-
cionais; Sardenberg acha que ambas de-
vem pensar primeiro na remuneração dos 
acionistas. 

Filosofia da ignorância
A linguagem do preconceito contra Lula 

sofisticou-se a tal ponto que adquiriu no-
vas dimensões, entre elas a de que Lula 
teria até problemas de aprendizagem ou 
de compreensão da realidade. Ora, justa-
mente por ter tido pouca educação formal, 
Lula só chegou aonde chegou por captar 
rapidamente novos conhecimentos, além 
de ter memória de elefante e intuição. Mas, 
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com elas os jornalistas, não consigam 
aceitar que o presidente, ao estudar um 
problema com seus ministros, esteja tra-
balhando, já que ele é “ incapaz de en-
tender” o tal problema. Ou achem que, 
ao representar o Estado ou o país, esteja 
apenas passeando. Afinal, onde já se viu 
um operário, além do mais ignorante, re-
presentar um país? 

Fontes: joão ubaldo ribeiro, O Estado de 
S. Paulo, 2/9/2007. Blog do Mino Carta, 
16/11/2007. Blog do William Waack, 2/12/2007. 
Texto de Lúcia hipólito no uoL, 24/07/2007. josé 
Pastore, artigo no Estadão, 11/12/2007. Carlos 
alberto Sardenberg, “De bronca com o capital”, 
Estadão, 10/12/2007. Filósofo Paulo ghiraldelli, 
Estadão, 29/8/2007. rolf Kunz, “Lula, o viajante 
do palanque”, Estadão, 29/11/2007. josé Serra, 
em Folha On Line, 1º/8/2006, em reportagem de 
raimundo de oliveira. gilberto de Mello, escritor 
e membro do instituto Brasileiro de Filosofia, 
no Estadão de 2/8/2007, reproduzido no site do 
PSDB. everardo Maciel, na Gazeta Mercantil de 
4/10/2007. rodrigo Maia, em declaração à rádio 
do Moreno, 6/11/2007, 17h20. César Maia em 
seu blog, 12/11/2007. e Daniel Pizza em texto do 
Estadão de 2/12/2007.

 
Bernardo Kucinski é professor titular do 
Departamento de jornalismo e editoração da 
eCa/uSP. Foi produtor e locutor no serviço 
brasileiro da BBC de Londres e assistente de 
direção na televisão BBC. é autor de vários livros 
sobre jornalismo

TOlinhO
William Waack, 

experiente 
jornalista e 

apresentador, 
acredita que o 

presidente não 
sabe o que é o 

“ponto G” 

na linguagem do preconceito, “Lula já não 
consegue mais encadear frases com algu-
ma conseqüência lógica”, como escreveu 
Paulo Ghiraldelli, apresentado como filó-
sofo na página de comentários importan-
tes do Estadão. Ou, como escreveu Rolf 
Kunz, jornalista especializado em econo-
mia e também professor de filosofia: “Lula 
não se conforma com o fato de, mesmo 
sendo presidente, não entender o que 
ocorre à sua volta”.

Como nasceu a linguagem do preconcei-
to? As investidas vêm de longe. Mas o pre-
domínio dessa linguagem na crônica polí-
tica só se deu depois de Lula ter sido eleito 
presidente, e a partir de falas de políticos 
do PSDB e dos que hoje se autodenominam 
Democratas. “O presidente Lula não sabe o 
que é pacto federativo”, disse Serra, no ano 
passado. E continuam a falar: “O presidente 
Lula não sabe distinguir a ordem das priori-
dades”, escreveu Gilberto de Mello. “O pre-
sidente Lula em cinco anos não aprendeu 
lições básicas de gestão”, escreveu Everardo 
Maciel na Gazeta Mercantil.

A tese de que Lula “confunde” presiden-
cialismo com parlamentarismo foi enun-
ciada primeiro por Rodrigo Maia, logo de-
pois por César Maia, e só então repetida 
pelos jornalistas. Um deles, Daniel Piza, 
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e jornalista Lucia 
Hippolito é uma das 
que repercute em 
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Alguns jornalistas sabem que Lula não é nem um pouco ignorante, mas propagam essa tese 
por malandragem política. Nesse caso, pode-se dizer que é uma postura contrária à ética

dias depois dessas falas, escreveu que “só 
mesmo Lula, que não sabe a diferença entre 
presidencialismo e parlamentarismo, pode 
achar que um governante ter a aprovação 
da maioria é o mesmo que ser uma demo-
cracia no seu sentido exato”.

Preconceito é juízo de valor que se faz 
sem conhecer os fatos. Em geral é fru-
to de uma generalização ou de um senso 
comum rebaixado. O preconceito contra 
Lula tem pelo menos duas raízes: a visão 
de classe, de que todo operário é ignoran-
te, e a supervalorização do saber erudito, 
em detrimento de outras formas de saber, 
tais como o saber popular ou o que advém 
da experiência ou do exercício da lideran-
ça. Também não se aceita a possibilidade 
de as pessoas transitarem por formas di-
ferentes de saber.

A isso tudo se soma o outro preconcei-
to, o de que Lula não trabalha. Todo jorna-
lista que cobre o Palácio do Planalto sabe 
que é mentira, que Lula trabalha de 12 a 14 
horas por dia, mas ele é descrito com fre-
qüência por jornalistas como uma pessoa 
indolente. 

Não atino com o sentido dessa menti-
ra, exceto se o objetivo é difamar uma li-
derança operária, o que é, convenhamos, 
uma explicação pobre. Talvez as elites, e 
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T  elhados, móveis, batentes, en-
tre tantos outros produtos con-
sumidos por paulistas, cariocas 
e mineiros, por exemplo, são 
fabricados com madeira ama-

zônica. De acordo com dados do relatório 
Acertando no Alvo, realizado pela Socie-
dade Amigos da Terra em parceria com o 
Instituto de Manejo e Certificação Flores-
tal (Imaflora) e o Instituto para o Homem 
e Meio Ambiente na Amazônia (Imazon), 
mais de 85% da madeira retirada da região 
é utilizada no Brasil. As Regiões Sul e Su-
deste são os maiores mercados, com um 
consumo mais de duas vezes superior ao 
que é exportado para a União Européia, 
maior importador de madeira da floresta 
tropical brasileira.

A cada cinco árvores cortadas na Ama-
zônia, uma é destinada a São Paulo. São 3,6 
milhões de metros cúbicos de toras consu-
midas por ano, que fazem do estado o maior 
comprador nacional de madeira da região, 
de acordo com dados da organização Green-
peace. O estado consome 30% de toda a ma-
deira produzida no país, e 70% desse consu-
mo vem da Amazônia. A madeira é vendida 
sob diversas formas e abastece um mercado 
que não pára de crescer. O principal destino 
é a construção civil, sobretudo a fabricação 
de estruturas de telhados (42%). Depois vêm 
os andaimes e formas para concreto (28%). 
Móveis populares representam 15%; forros, 
pisos e esquadrias, 11%; casas pré-fabrica-
das de madeira, 3%; e móveis finos e peças 
de decoração, 1%.

A situação é ainda mais grave para as 
espécies de árvores cuja madeira alcança 
alto valor de mercado. Atualmente, 20% 
de todo o mogno extraído da Amazônia é 
levado para as Regiões Sul e Sudeste.  Se-
gundo o movimento Troque o Mogno por 
Eucalipto, se um quinto dos consumido-
res de mogno dessas regiões deixasse de 
comprá-lo, seria evitado o corte de 175 
mil árvores na Amazônia por ano, área 
equivalente a 5,5 campos de futebol.

De acordo com o Greenpeace, no total, 
foram desmatados 26.130 km2 de florestas 
amazônicas apenas entre os anos de 2003 e 
2004 – área maior que a do estado de Ser-
gipe.  Mais de 70% do desmatamento ocor-
reu ilegalmente.

Mudar esse quadro não é tarefa fácil. A 

Ao contrário do 
que muitos pensam, 
a maior parte da 
madeira ilegal extraída 
da floresta amazônica 
é consumida pelos 
próprios brasileiros

meio ambiente

uso e 
abuso
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imensidão da floresta é um dos grandes 
problemas para a fiscalização e o contro-
le efetivo na região. Para ter sucesso, a es-
tratégia de combate ao corte ilegal deve vir 
de um conjunto de medidas que inclua a 
mudança de mentalidade de quem compra 
madeira por meio da valorização de produ-
tos com certificado de procedência. Tam-
bém é importante que o mercado consumi-
dor seja mais bem informado quanto aos 
impactos de seu consumo, somado ao au-
mento da presença e da efetividade da ação 
do Estado nas áreas onde ocorre a retirada 
ilegal – garantindo que a lei seja cumprida. 
Infelizmente, até hoje, no ponto-de-venda, 
o que acaba falando mais alto é o preço. E 
a madeira retirada e comercializada ilegal-
mente torna o produto final mais barato.

Para ajudar a combater o comércio de 
madeira de desmatamento em São Paulo, 
está tramitando na Assembléia Legislati-
va paulista um projeto de lei, de autoria do 
deputado José Augusto (PSDB), propondo 
que toda madeira que circule no estado seja 
certificada. A idéia é implementar a nova 
política gradativamente, com meta de 5% 
de certificação a cada ano, até que toda a 
madeira usada em São Paulo tenha proce-
dência garantida por um selo.

Para Marcelo Marquesini, engenheiro 
florestal que já trabalhou no Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e hoje integra 
a Campanha Amazônica do Greenpeace, 
buscar a certificação deveria permanecer 
uma ação voluntária, que confere desta-
que a empresas que optam por uma postu-
ra socioambiental responsável – e não ser 
transformada em lei. “O selo é um prêmio. 

É um reconhecimento para ações que vão 
além da lei”, explica Marquesini. “Cumprir 
a lei é obrigação”, completa. E garantir o seu 
cumprimento é função do Estado.  

Orientações
O consumidor que quiser contribuir para 

frear o desmatamento amazônico já con-
ta com a ajuda do selo FSC-Brasil, da sigla 
em inglês de Conselho de Manejo Flores-
tal, que certifica a procedência e o modo 
de coleta da madeira vendida no país. Ao 
comprar madeira ou qualquer produto que 
a contenha, deve-se procurar pela certifica-
ção do FSC. O selo é uma garantia para o 
consumidor de que a madeira que está le-
vando não vem de desmatamentos ilegais. 
Construtoras e outras empresas que a uti-
lizam podem fazer o mesmo.

O consumidor pode ainda garimpar nas 
vendas de material de demolição por ma-
deiras especiais por meio da reutilização de 
batentes de janelas, portas etc. Da mesma 
forma, móveis usados são aliados do consu-
midor consciente, evitando o corte de no-
vas árvores e ajudando a manter fixado, em 
forma de madeira, o carbono já absorvido 
por ela. Além disso, ajudam a dar um to-
que diferenciado na decoração da casa ou 
até mesmo no escritório.

Outros produtos também têm uma par-
cela importante de responsabilidade no 
desmatamento, legal e ilegal. A carne de 
boi é um dos principais exemplos. O au-
mento do consumo de carne bovina provo-
ca o crescimento das áreas usadas para pas-
tagens. Segundo estudo do Banco Mundial 
divulgado em 2003, a criação de gado é uma 
das principais causas do desmatamento da 

caMinhO TraçaDO
A cada cinco árvores 

cortadas na Amazônia, uma 
é destinada a São Paulo
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Amazônia. Assim, uma forma de evitá-lo 
é buscar saber onde foi criado o gado que 
produziu a carne vermelha consumida nos 
açougues e supermercados.

O momento é propício para mudar, agre-
gando novos hábitos de consumo, manten-
do-se informado sobre a questão do des-
matamento e acompanhando as discussões 
dos novos projetos de lei e ações do governo 
que abordam o tema.

Ações locais, pensamento global
Aproximadamente 75% das emissões 

brasileiras de gases causadores do efeito 
estufa ocorrem pela derrubada e queima 
de florestas. Por isso, a participação do 
Brasil no combate às mudanças climáti-
cas globais passa, necessariamente, pelo 
controle do desmatamento. E essa é uma 
missão de todos os brasileiros. Para se ter 
uma idéia, a emissão per capita de CO2 
no Brasil é de 1,8 tonelada por ano sem 
considerar a destruição das florestas, mas 
sobe para  12,8 toneladas com o desma-
tamento incluído. Segundo a pesquisado-
ra Patrícia Pinho, doutora em Ecologia 
Humana pela Universidade da Califór-
nia, nos Estados Unidos, a participação 
das florestas tropicais no balanço de con-
sumo e emissão de CO2 é questão bastan-
te complexa.

Isso porque as plantas absorvem carbono 
enquanto crescem – na forma de biomassa, 

açãO isOlaDa Parceria entre órgãos 
estaduais de fiscalização e a polícia militar 
ambiental resultou na apreensão de 8� 
toneladas de madeira ilegal na cidade de 
São Paulo em outubro
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mada no ar e ainda tem gente que não acre-
dita nas mudanças climáticas”.

Além de contribuir para a manutenção 
do equilíbrio climático global, a floresta é 
um importante regulador do clima regio-
nal, pois produz e exporta chuvas que abas-
tecem de água não só a região, mas todo o 
centro-sul do país. Pela Amazônia circula 
cerca de 70% de toda a água brasileira.

A perda das florestas representa também 
a diminuição da área em que vivem animais 
e plantas, pondo em risco a rica biodiversi-
dade amazônica. Segundo Patrícia Pinho, a 
extinção de espécies pode afetar a possibili-
dade de sobrevivência das demais, inclusive 
a do homem. “Existe uma relação de com-
plexidade entre as espécies, em especial na 
cadeia alimentar que ainda nem sequer co-
nhecemos”, aponta. “Na natureza tudo está 
interligado. A urina do gado criado na re-
gião amazônica, por exemplo, modifica as 
propriedades da água e afeta a sobrevivên-
cia de algumas espécies de peixe.”

Além de seu valor intrínseco, uma das 
principais discussões sobre o impacto da 
perda da biodiversidade recai sobre o de-
saparecimento de espécies com caracterís-
ticas e potencial de uso – na medicina, por 
exemplo – muitas vezes ainda desconheci-
dos pela ciência.

A diminuição da floresta comprome-
te também a sociodiversidade, pois reduz 
os recursos naturais utilizados por comu-
nidades tradicionais indígenas e extrati-
vistas (como os seringueiros), que deles 
dependem para sua sobrevivência. A de-
sagregação dessas populações representa o 
desaparecimento de sua cultura e do co-
nhecimento sobre a floresta e seus recursos 
acumulados durante séculos de convivên-
cia e que muito poderiam ajudar a desven-
dar os segredos dos ecossistemas tropicais. 
Estima-se que existam ainda hoje na Ama-
zônia 180 etnias diferentes.

“A mentalidade dos demais estados 
precisa mudar. É preciso pensar em uma 
mudança profunda de paradigma, em es-
pecial para o desenvolvimento da Ama-
zônia. Temos de mudar nossa percep-
ção sobre o ambiente e, principalmente, 
mudar nossa atitude e comportamento”, 
conclui a pesquisadora. Manter esse rico 
ecossistema vivo, portanto, depende da 
ação de todos. 

Texto produzido e cedido pelo Instituto 
Akatu Pelo Consumo Consciente 
www.akatu.com.br

em suas raízes, flores, folhas, tronco, galhos 
e frutos –, mas liberam o gás de volta para 
a atmosfera quando realizam sua forma de 
respiração. Além disso, outros fenômenos 
biológicos como a decomposição do mate-
rial orgânico (como os restos de árvores ou 
animais etc.) também liberam gases causa-
dores do efeito estufa. E contabilizar todas 
essas trocas gasosas “invisíveis” numa flo-
resta tropical não é uma tarefa fácil. Assim, 
novos estudos e avanços tecnológicos de 
pesquisa de campo serão necessários para 
buscar dados mais precisos. “É um grande 
debate. Mas de acordo com estudos atuais 
a floresta tem capacidade de absorver uma 
certa quantidade a mais de gás carbônico 
do que emite”, explica Patrícia.

Mas, quando o assunto é avaliar se a con-
servação da floresta e o combate às queima-
das são importantes para a manutenção do 
equilíbrio climático, Patrícia não tem dúvi-
das: “Acabo de voltar da Amazônia e já era 
para estar chovendo. Tem cheiro de quei-

TOras viraM TáBuas
Serraria em Rondônia, que 

atuava ilegalmente no corte 
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queimadas estão transformando 

a floresta em deserto
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A humanidade pode chegar 
em 2008 a um novo patamar 
no combate ao aquecimento 
global. Após uma década de 
negociações infrutíferas en-

tre as nações, os principais governantes do 
mundo sinalizam alguma disposição em 
enfrentar as mudanças climáticas e seus 
efeitos, que já se fazem sentir em diversos 
pontos do planeta. A mudança de postu-
ra dos líderes mundiais está sendo possível 
graças ao grande impacto causado na opi-
nião pública pela divulgação dos três re-
latórios produzidos no ano passado pelos 
cientistas do Painel Intergovernamental so-
bre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC, 
na sigla em inglês). Cada um deles demons-
tra que o aquecimento global está, sim, sen-
do provocado pela ação do homem.

O primeiro relatório descreve como 
pode ficar o planeta caso o aquecimen-
to da atmosfera prossiga sem ser comba-
tido, num cenário que mistura inunda-
ções, desaparecimento de países insulares 
e aumento da incidência de furacões, entre 
outras catástrofes. O segundo relatório faz 
uma projeção das conseqüências sociais do 
aquecimento, como deslocamentos popu-
lacionais em massa, aumento das doenças 
e da pobreza. No terceiro documento, os 
cientistas da ONU trazem uma mensagem 

Luz no 
fim da 
estufa
impacto dos relatórios 
da onu sobre as 
mudanças climáticas 
e esforço diplomático 
entre grandes e 
pequenos poluidores 
dão novas esperanças 
de combate ao 
aquecimento global
Por Maurício Thuswohl

mais otimista, mostrando que, se for inicia-
do imediatamente, o enfrentamento às mu-
danças climáticas pode ser barato e viável.

O impacto causado por essas revelações 
coincidiu com a necessidade de come-
çar a discutir a segunda fase do Protoco-
lo de Kyoto. Estabelecido entre as nações 
em 1997 como o principal instrumento de 
combate ao aquecimento global, o Proto-
colo determina que, até 2012, os 38 países 
mais industrializados reduzam suas emis-
sões de gases provocadores do efeito estu-
fa a níveis pelo menos 5,2% inferiores às 
emissões registradas em 1990. O que será 
feito após 2012, no entanto, ainda não foi 
definido e, segundo a ONU, essa discussão 
tem de começar já.

Para se ter uma idéia, o IPCC sugere que, 
até 2050, as emissões de gases de efeito estu-
fa sejam reduzidas entre 50% e 85% em re-

lação aos níveis de 1990. Seria a maneira de 
estabilizar em dois graus Celsius o aumento 
da temperatura média do planeta.

Depois de ratificar o Protocolo de Kyoto 
com Bill Clinton, os Estados Unidos retira-
ram sua assinatura com a chegada de George 
W. Bush. Com pouco mais de 3% da popula-
ção mundial, o país é o maior emissor do pla-
neta, responsável por 25% dos gases lançados 
na atmosfera. O governo Bush vinha contan-
do com aliados de peso, como Austrália, Ja-
pão, Canadá e Rússia, que não aderiram ao 
Protocolo ou não o aplicaram na prática.

Entre os “emergentes”, que não assumi-
ram metas obrigatórias em Kyoto, o au-
mento das emissões também passou a 
preocupar nos últimos anos. Países com 
acelerado crescimento econômico, como 
China e Índia, têm seu parque industrial 
baseado em matrizes energéticas sujas (so-

meio ambiente
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bretudo a queima de carvão) e estão emitin-
do cada vez mais gases. Em 2007, a China 
ultrapassou a Rússia e se tornou a segunda 
maior poluidora do planeta. As queimadas 
e o desmatamento das florestas, que tam-
bém lançam grandes quantidades de carbo-
no na atmosfera, são problemas em países 
emergentes como África do Sul, Indonésia 
e, principalmente, Brasil, onde esses dois 
itens respondem por 75% das emissões.

 
Bali marca virada

O quadro fez crescer a percepção inter-
nacional de que alguma ação conjunta pre-
cisava ser estabelecida. A primeira-minis-
tra da Alemanha, Angela Merkel, anunciou 
em junho a meta da União Européia de re-
duzir suas emissões em 20% até 2020 e 50% 
até 2050. O momento da virada, no entanto, 
aconteceu em dezembro, durante a Confe-

rência da ONU sobre Mudanças Climáti-
cas, em Bali (Indonésia), depois de um im-
passe que parecia intransponível.

No início do encontro, os países ricos não 
aceitavam assumir metas adicionais obri-
gatórias para depois de 2012 se os emer-
gentes também não o fizessem. Estes, por 
sua vez, invocavam o princípio das “res-
ponsabilidades comuns, porém diferen-
ciadas” – estabelecido em Kyoto e que des-
taca a responsabilidade histórica dos países 
mais ricos pelo aquecimento –, para recu-
sar metas obrigatórias. Liderados por Bra-
sil, China e Índia, os emergentes alegavam 
que assumir metas poderia comprometer 
seu desenvolvimento.

O impasse persistiu até o último dia da 
conferência, marcada pelo isolamento dos 
EUA depois que a Austrália anunciou sua 
adesão a Kyoto. Após empreender inúme-

ros esforços para sabotar a conclusão das 
negociações em Bali, o governo Bush aca-
bou recuando e aceitou assinar o docu-
mento final do encontro, que servirá como 
“mapa do caminho” com indicativos para 
a agenda global a ser adotada, desde que 
não fossem estabelecidas metas obrigató-
rias. O texto, no entanto, faz menção aos 
relatórios do IPCC e à redução de 25% a 
40% das emissões até 2020.

O consenso surgiu porque os países 
emergentes também cederam e aceitaram 
discutir a possibilidade de assumir metas 
obrigatórias a partir de 2012. Essa decisão 
foi possível após a conquista de uma vitória 
política, que foi a inclusão do desmatamen-
to evitado nos cálculos das metas de redu-
ção para o Pós-Kyoto. A maneira como isso 
se dará, entretanto, foi objeto de uma gran-
de polêmica que teve o Brasil como prota-
gonista. A maioria dos países emergentes 
defendeu em Bali que o desmatamento evi-
tado seja incluído no mercado de créditos 
de carbono, mecanismo pelo qual um país 
poluidor pode compensar suas próprias 
emissões ao pagar para um outro país não 
emitir. O Brasil foi contra essa proposta, 
por achar que daria carta-branca aos po-
luidores para continuar emitindo gases 
sem estabelecer garantias de que a floresta 
“comprada” no mercado de carbono será 
efetivamente preservada no futuro.

A proposta apresentada pelo governo 
brasileiro é a criação de um fundo interna-
cional pelo qual os países ricos, de forma 
voluntária, possam compensar financeira-
mente os emergentes pelo desmatamento 
evitado sem que isso implique em redução 
de suas próprias metas. As duas possibili-
dades constam do “mapa do caminho” re-
digido na conferência. 

Apesar de não especificar metas obriga-
tórias, o inédito consenso estabelecido per-
mite sonhar que os governantes unirão es-
forços para combater o aquecimento. Para 
que haja tempo de se iniciarem ações con-
cretas em 2012, alerta a ONU, é preciso que 
uma agenda global seja adotada já em 2009, 
na próxima Conferência sobre Mudanças 
Climáticas, em Copenhague (Dinamarca).

A primeira reunião do Grupo de Traba-
lho que vai tentar dar forma final ao “mapa 
do caminho” para o Pós-Kyoto acontecerá 
em março de 2008 e terá o Brasil, mais uma 
vez, como protagonista. O diretor do De-
partamento de Meio Ambiente do Itama-
raty, Luiz Alberto Figueiredo, foi escolhido 
para presidir o GT. 

salveM Os seres   
huManOs TaMBéM

Protesto de ursos polares 
durante a Conferência de 
Mudanças Climáticas em 

Bali adverte: “As mudanças 
no clima deixam as pessoas 

pobres mais pobres”
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O mineiro Teófilo Ottoni (1807-
1869), cujo nascimento com-
pletou dois séculos em 27 de 
novembro, militou intensa-
mente na política no perío-

do histórico em que se deu uma disputa 
ferrenha sobre os rumos do país após a In-
dependência, quando ainda não se sabia se 

seria adotada a monarquia absolutista e des-
pótica, a monarquia constitucional ou a re-
pública. Foi o político progressista de maior 
influência na década de 1860, período em 
que liderou a maré democrática – primei-
ra contestação séria ao conservadorismo da 
ocasião, segundo estudiosos do porte de Joa-
quim Nabuco e Raymundo Faoro.

Protagonismo do 
revolucionário e 
empreendedor Teófilo 
ottoni no século 19 
começa a ser resgatado 
Por Nilmário Miranda

Mucuri
a utopia do
Sob o comando de Teófilo Ottoni, os liberais combatem em Santa Luzia, na última etapa da Revolução Liberal
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Ottoni foi às armas em três momentos. 
Em 1831, nas refregas que levaram à ab-
dicação de Pedro I; em 1833, no combate 
à sedição militar reacionária que depôs 
o presidente da Província de Minas em 
Ouro Preto; e em 1842, como líder da Re-
volução Liberal. Derrotado pelo Duque 
de Caxias, ficou na cidade para ser pre-
so e discutir a revolução nos tribunais. 
Levado sob ferros a pé e depois a cava-
lo por sete dias, entrou de cabeça ergui-
da em Ouro Preto. Do cárcere editou o 
jornal Itacolomi e fez de sua defesa um 
ataque cerrado aos desmandos autoritá-
rios do governo imperial. Desencantado 
com a miséria política na década de 1840 
(a década da conciliação), afastou-se dos 
partidos e atirou-se ao empreendimento 
do Vale do Mucuri, para demonstrar que 
outro mundo era possível, rompendo a 
estagnação social. 

Fundou a cidade de Filadélfia em 1853 
(hoje Teófilo Otoni), assim denominada 
em homenagem à revolução americana. 
Foi precursor dos direitos humanos ao se 
opor à dizimação dos indígenas, ao com-
bater a escravidão negra e os horrores das 
prisões arbitrárias; ao defender a presunção 
da inocência, o alargamento da cidadania, 
dos direitos civis e políticos.

Influenciado pelas idéias republicanas 
do americano Thomas Jefferson e do en-
ciclopedismo francês, escreveu para os 
jornais de oposição com pseudônimo. 
Em setembro de 1830 lançou o jornal 
Sentinela do Serro e relacionou-se com 
os “exaltados” e “moderados” que iriam 
fundar o Partido Liberal. O jornal, que 
tinha como epígrafe “São direitos inalie-
náveis, imprescritíveis e sagrados: a li-
berdade, a segurança, a propriedade e a 
resistência à opressão”, foi censurado e fe-
chado em 1832.

Ante a força do Estado Imperial, anco-
rado no poder dos traficantes e donos de 
escravos, Ottoni elaborou um programa 
político de progressiva “republicanização 

da monarquia”. Propôs a dissolução do Se-
nado e do Conselho de Estado, vitalícios, 
a troca do Código Penal e a reforma do 
sistema eleitoral. O sistema político impe-
rial era excludente para a maioria do povo, 
constituída por escravos, ex-escravos, in-
dígenas, brancos pobres sem propriedade, 
mulheres. Minas Gerais, província mais 
populosa em 1862, com 2 milhões de ha-
bitantes, tinha 2.931 eleitores.

Empreendedor
Teófilo Ottoni foi deputado provincial, 

federal e senador. O senador era escolhido 
pelo imperador, a partir de uma lista trí-
plice formada pelos mais votados. Foi pre-
terido cinco vezes, mesmo quando o mais 
votado. Empresário empreendedor, apoiou 
Mauá na “refundação” do Banco do Brasil, 
quebrado pela gestão temerária da família 
real em 1829 para canalizar capitais ocio-
sos, quando o tráfico de escravos foi proi-
bido. Recusou convite para ser ministro e 
conselheiro de Estado para não ser engoli-
do, cooptado.

Em um de seus últimos discursos no Se-
nado, fisicamente arruinado pela malária 
contraída nos pântanos do Mucuri, Otto-
ni reivindicou ser lembrado pela defesa da 
liberdade. “Nunca fui saltimbanco; desde 
o verdor dos anos até hoje estou no mes-
mo terreno político, continuo como prin-
cipiei.” Isso soa atualíssimo hoje, quando 
políticos trocam de partido e de lado como 
quem troca de camisa. Mesmo os adversá-
rios reconheceram a dignidade com que re-
sistiu a todas as seduções e às pompas vul-
gares do poder.

No século 18, Minas Gerais foi o maior 
produtor de ouro do mundo. A Comarca do 
Serro chegou a ter uma Real Casa de Fun-
dição para “quintar” o metal (tirar a parte 
destinada ao pagamento do quinto, impos-
to cobrado pela exploração). À mesma épo-
ca foram descobertos diamantes no Arraial 
do Tejuco (hoje Diamantina). No século 19, 
com o declínio do ouro e do diamante, a re-

gião passou a produzir algodão, café, gado, 
fumo, sal, farinha e feijão. Ottoni organizou 
a Cia. de Comércio e Navegação do Mucuri 
para encurtar a saída para o mar e realizar o 
desafio de desbravar uma fronteira, no esti-
lo da marcha para o oeste americano.

A companhia abriu estradas até a cida-
de de Filadélfia, concebida como cidade 
republicana. A viagem com carga para a 
capital Rio de Janeiro foi encurtada de 80 
para 30 dias; o envio de uma carta pelo cor-
reio, de 30 para 12 dias. Secas, enchentes, 
insalubridade, doenças tropicais, dificul-
dades com imigrantes aventureiros, pou-
co conhecimento acumulado sobre as re-
ais condições de navegação do rio e para 
a construção de estradas encareceram o 
projeto. Para consolidá-lo, a Cia. depen-
dia do refinanciamento de 1.200 contos de 
réis. Conseguiu o empréstimo, mas o go-
verno imperial negou-lhe o aval. A empre-
sa foi encampada e Teófilo Ottoni passou 
o resto da vida honrando dívidas.

De volta ao Rio, doente, desmoraliza-
do por uma campanha sórdida em que foi 
usado um detrator, renasceu das cinzas. 
Escreveu a Circular aos Eleitores Mineiros, 
eletrizou e reorganizou a oposição e tor-
nou-se o político mais popular do país. A 
experiência do Mucuri fortaleceu o ima-
ginário social, associando o sentimento de 
república ao empreendedorismo, expansão 
da fronteira, democratização da proprieda-
de, combate às concessões de terras apenas 
aos “amigos do rei”. Ottoni era redescoberto 
como teórico, político, rebelde, humanista. 
A Circular aos Eleitores Mineiros, de 1860, é 
leitura obrigatória para entender a política 
do século 19. 

Nilmário Miranda é jornalista e vice-
presidente da Fundação Perseu abramo. Foi 
ministro da Secretaria especial de Direitos 
humanos da Presidência da república (2003-
2006). autor de Dos Filhos deste Solo (com 
Carlos Tibúrcio) e Por Que Direitos humanos, 
acaba de publicar Teófilo ottoni − a república e 
a utopia do Mucuri (ed. Casa amarela).

Empresário empreendedor, Teófilo Ottoni apoiou Mauá na 
“refundação” do Banco do Brasil, quebrado pela gestão temerária da 

família real em 1829. Recusou convite para ser ministro e conselheiro 
de Estado para não ser engolido, cooptado a
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história

O historiador pernambucano Evaldo Cabral de Mello 
anda irritado. Detesta efemérides e seu telefone tem 
tocado bastante por conta de uma delas: o aniversá-
rio, em março de 2008, dos 200 anos da chegada da 
corte portuguesa ao Brasil. Enquanto as escolas de 

samba do Rio de Janeiro afinam enredos e passos que glorificam 
a vinda de dom João VI, Carlota Joaquina e toda a trupe portu-
guesa para o Brasil, o historiador sente arrepios: “Esse oba-oba, 
isso é invenção do Cesar Maia, glorificar essa passagem pouco 
honrosa da história brasileira”, pontua, em tom áspero, sem que-
rer prolongar a conversa. 

Mas o mau humor do historiador vai continuar. A lembrança da 
vinda da família real ainda vai consumir um bom espaço da mí-
dia e das livrarias. Mas por que tanta discussão e tanto interesse 
por essa viagem realizada no ano de 1808? Bem, com aprovação 
ou não de Cabral de Mello e outros “inimigos” de dom João VI, 
a vinda da corte foi um marco histórico de suprema importância 
para o Brasil.

Foi em 1808, quase sem querer, que co-
meçou a se desenhar o fim da era co-
lonial. Catorze anos depois da via-
gem da corte para o Rio de Janeiro, 
em 1822, surgiria o povo chamado 
brasileiro, pois até então todos os 
nascidos aqui eram também portu-
gueses. Surgia o Brasil independen-
te, mas sem honras de guerra pela 
liberdade travada pelo povo contra 
uma metrópole. 

Para entender o cenário é pre-
ciso voltar a 1807 e para a Europa. 
Napoleão Bonaparte decidiu lançar 
suas tropas sobre Portugal no início 
do século 19 por conta da guerra contra 
a inimiga Grã-Bretanha, aliada de Por-
tugal. Quando o imperador francês mandou 
atirar contra este, com a ajuda da Espanha, efeti-

vou uma idéia que já passava pela cabeça da monarquia lusa ha-
via tempos: transferir a corte para sua colônia na América. Com 
a vinda da corte à colônia, as relações desta com a metrópole se 
tornam muito distintas das estabelecidas pelas outras colônias da 
América com a Espanha. Embora possa parecer um ato de pouca 
honra fugir sem lutar, a decisão é considerada sábia, do ponto de 
vista da monarquia, pelos historiadores. O mundo sabia que as 
oportunidades na terra nova eram grandes. Além do mais, Por-
tugal não tinha a menor condição de resistir. 

“A saída da corte manteve a integridade de monarquia portugue-
sa. Tanto dom João VI quanto seus ministros perceberam que se 
ficassem por lá fatalmente assistiriam ao fim da monarquia”, afirma 
o historiador João Paulo Garrido Pimenta, doutor em Brasil Colô-
nia pela Universidade de São Paulo, co-autor, com Andréa Slemian, 
do livro O Nascimento Político do Brasil - As Origens do Estado e da 
Nação (1808-1825). A escolha pelo Rio de Janeiro não tem grandes 
mistérios, a cidade era a mais importante na época, pela localização 

geográfica, e desde 1763 fora elevada à condição 
de sede da colônia portuguesa, em subs-

tituição a Salvador.
Antes de chegar ao Rio, em rápi-

da passagem pela Bahia, dom João 
proclama a abertura dos portos que 
vai intensificar todo o comércio do 
Brasil com as nações amigas de Por-
tugal, para lucro principalmente da 
Grã-Bretanha, sua grande aliada. 
“Com essa medida o fluxo de pes-
soas cresce em todos os portos. Os 
estrangeiros também começam a 
chegar. O comércio explode, para 

benefício dos mais poderosos, e, ao 
não ver mais o rei como algo de fora, 

planta-se uma semente de que o Brasil 
poderia um dia viver 
sem a tutela de Lis-
boa”, afirma Pimenta. 

a transferência da corte portuguesa para o Brasil, há 200 
anos, foi fundamental no processo de independência, mas 
deixou traços na sociedade como concentração de renda, 
burocracia e conservadorismo Por Giedre Moura

Depois daquela

Dom João VI, óleo de 
Jean-Baptiste Debretre
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Chegada de D. João 
à Igreja do Rosário, 

óleo de Armando 
de Martins Viana 
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Independência singular
No Brasil, a declaração do fim da colônia foi uma vontade da 

própria corte, apoiada pela elite carioca e do centro-sul (São Pau-
lo e Minas Gerais), que acabaria muito beneficiada com a transfe-
rência da corte para o Brasil. O movimento comercial foi grande, 
mais de 5 mil portugueses (há quem fale em 15 mil) aqui chega-
ram, e o Rio de Janeiro mudou da noite para o dia. Famílias tive-
ram de deixar a própria casa, pelo menos um quarto da popula-
ção foi parar na rua.

“Tudo no Brasil foi diferente. Aqui não há o imaginário heróico 
da independência. Mas não podemos dizer que foi pacífico, que 
não houve luta. Com a vinda da corte e o fortalecimento do Rio 
de Janeiro, começa a existir um descontentamento intenso em ou-
tras regiões, com o fato de ter de engolir a vontade do comando 
real e da elite fortalecida”, afirma a historiadora Maria Odila Leite 
da Silva Dias, professora da PUC de São Paulo, autora da tese A 
Interiorização da Metrópole.

De todo modo, foi bem diferente dos países vizinhos, onde 
a conquista da independência envolveu conflitos sangrentos 
contra as colônias “rebeldes”. Segundo relato do professor Pi-
menta, da USP, nos países vizinhos o militar José de San Martín, 

que comandou um dos dois grandes exércitos de expulsão dos 
espanhóis da América (o outro foi Simón Bolívar), foi auxilia-
do por um mercenário britânico, Thomas Cochrane. Dado o 
sucesso externo, a corte portuguesa também chamou Cochrane 
para forçar o Maranhão e o Pará, na marra, a aderir ao Império 
do Brasil. “Em 1822 essas duas províncias queriam continuar 
unidas a Portugal, e dom Pedro, filho que dom João deixou por 
aqui, pagou um bom dinheiro para Cochrane esmagar a resis-
tência”, afirma o historiador.

É bom lembrar que há 200 anos não existia o conceito de na-
ção ou unidade. O Brasil era, de fato, um aglomerado de várias 
colônias. Assim, o Norte e o Nordeste se viram obrigados a pa-
gar taxas para o Rio de Janeiro e nasceu a revolta: “Existia em 
1822 quem pensasse que o Brasil deveria se tornar independen-
te formando não uma monarquia, mas sim uma república. Isso 
já ocorrera na Revolução Pernambucana de 1817 e reincidiria 
em Pernambuco em 1824, na chamada Confederação do Equa-
dor. Nesses dois momentos, o republicanismo foi muito inspi-
rado no dos Estados Unidos da América”, relata Pimenta. Se ele 
tivesse prosperado, certamente o Brasil teria se dividido em três 
ou quatro nações.
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Nova ordem social
Mas, mesmo antes da Independência, a herança conservado-

ra que a vinda da família real deixou no Brasil – traço que pode 
ser observado na sociedade brasileira até hoje é uma das coisas 
que atormentam o professor Evaldo Cabral de Mello. Enquanto 
Portugal aderia ao liberalismo, no Brasil a corte conservava 
métodos aristocráticos, e a alta burocracia é atrelada 
ainda à herança portuguesa. O sonho de expansionis-
mo também é criticado: “Na Guerra da Cisplati-
na só houve gasto de dinheiro e desperdício, 
uma guerra sem vencedores que culmi-
nou na formação do Uruguai”, reforça 
Pimenta. A professora Maria Odila 
prefere exemplificar o impacto da 
família real na definição das clas-
ses sociais. “Com a vinda da corte 
quem era rico ficou mais rico, o 
poder ficou concentrado e o tráfi-
co de escravos acabou se prolon-
gando por mais tempo, pois era 
preciso ter mão-de-obra.” 

Por fim, a família real não traz 
apenas pessoas, mas também todo 
o aparato burocrático, órgãos pú-
blicos. Nasce a imprensa no Brasil 
– até 1808 tudo o que era impresso 
vinha da Europa. Depois há a revo-

gação da lei que proibia a manufatura no Brasil e a instalação 
do Banco do Brasil, da Biblioteca Nacional, do ensino médi-
co, do Jardim Botânico. “Não é meu papel como historiado-
ra dizer se foi bom ou ruim, mas uma coisa que não se pode 
negar é que a vinda da família real mexe totalmente com a 

estrutura da sociedade e impõe novos valores e outra cul-
tura”, afirma Maria Odila.

Quando Napoleão perdeu a guerra, Portugal exigia 
a volta da família real, e dom João, com a espo-

sa, Carlota Joaquina, os sete filhos, mais 
4 mil cortesãos partiram. Ficou ape-
nas Pedro. Para aumentar a polêmica, 

saíram do Brasil com cofres lotados. 
“Sim, a família real sacou tudo o que 
havia de dinheiro, em espécie, no 

Banco do Brasil. Isso só não foi um 
típico ‘saque’ porque essa mesma 
corte era a maior depositária de 
fundos no banco desde o início 
de seu funcionamento, em 1809”, 
atesta João Paulo Pimenta. Ca-
bral de Mello discorda: “A corte 

era parasita e daqui foi embora dei-
xando, sim, um banco falido”. 

Embarque de dom 
João para o Brasil 
(pintura anônima)
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Carlota Joaquina, óleo de 
Manuel Dias de Oliveirare
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V
ou logo avisando que não sou latinista (“grande conhe-
cedor da língua e da literatura latinas”). Tenho alguns 
colegas que o são, entre eles o querido amigo Odilon 
Soares Leme, mestre dos mestres, autor do ótimo Ti-
rando Dúvidas de Português. Mas, por dever e por pra-

zer, o assunto me interessa – e muito. O latim foi ensinado na escola 
secundária até a primeira metade da década de 60. Com sua elimi-
nação do currículo escolar, acabaram sumindo também os profes-
sores da língua de que se formou a nossa. Mas muitas das expres-
sões não sumiram; estão vivíssimas no uso culto, na terminologia 
específica de determinadas ciências – exatas ou humanas.

Vejamos algumas delas. O pessoal do esporte adora usar uma 
clássica: “sine die”. Alguns jornalistas, americanizados até o pes-
coço, pronunciam “sáine dái”. É latim, moçada; não é inglês. Sig-
nifica “sem dia” e costuma ser usada na expressão “adiar sine die”, 
ou seja, “adiar sem marcar a nova data”.

Outra muito comum em textos técnicos e em editoriais é “sine 
qua non”, que, ao pé da letra, significa “sem a qual não”. Costuma-
se usar para indicar que algo é imprescindível, essencial para que 
se realize determinada coisa. Há algum tempo, o vestibular da USP 
pediu aos candidatos que indicassem o significado dessa expressão, 
presente em um texto jornalístico.

Como se vê, é normal que essas expressões mantenham a grafia 
original, o que explica, por exemplo, a falta de acento em “incon-
tinenti”. Essa palavra de origem latina na verdade é adaptação da 
expressão “in continenti tempore”, que significa “no tempo imedia-
tamente posterior”. “Incontinenti” equivale a “sem detença”, “sem 
demora”, “imediatamente”. Se fosse aportuguesada, seria grafada 
com acento circunflexo no “e”, já que as paroxítonas terminadas 
em “i” recebem acento gráfico.

Um cochilo de revisão fez a última edição do Aurélio trazer a for-
ma “incontinênti”, com acento. Basta verificar, na mesma edição, o 
vocábulo “incontinente” (que significa “imoderado”). Lá se manda 
confrontar “incontinenti”, sem acento, como deve ser e como está 

Por Pasquale Cipro Neto

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

expressões latinas
Pasquale

o latim deixou de ser ensinado 
nas escolas há quatro décadas, 
mas muitas expressões ainda são 
empregadas sem que o grande 
público conheça seu significado

no dicionário de Caldas Aulete, no Michaelis, no Vocabulário Or-
tográfico, da Academia Brasileira de Letras.

A expressão latina “grosso modo” é outra que na língua culta 
não se aportuguesa, o que, no caso, corresponderia a acrescen-
tar a preposição “a” (“a grosso modo”). “Grosso modo” significa 
“de modo impreciso”, “de modo grosseiro”, “aproximadamente”: 
“Grosso modo, pode-se afirmar que o Brasil tem 40 milhões de 
miseráveis”.

Uma que muita gente erra é “pari passu”. O equívoco mais co-
mum é grafar “par e passo”. Ao pé da letra, a expressão significa 
“a passo igual”. Na prática, é muito usada quando se quer dizer 
que alguém acompanha algo “pari passu”, ou seja, “simultanea-
mente”, “ao mesmo tempo”.

Outra expressão vivíssima é “ad hoc”, que se lê como se fosse 
uma palavra só. Significa “de propósito”. Costuma ser usada quan-
do se quer dizer que determinada pessoa, em geral especialista 
em um assunto, é designada de propósito para executar uma ta-
refa: “Delegado ad hoc”.

E “sic”? Se você acompanhou o noticiário sobre as rebeliões 
nas cadeias de São Paulo, deve ter notado que, quando a televi-
são mostrou os “mandamentos” do PCC, a cada quatro ou cinco 
palavras aparecia o termo “sic”, entre parênteses. O que é isso? É 
palavra latina e significa “assim”, “deste modo”. Costuma ser usada 
quando se transcreve algo em que há erro ou afirmação absurda 
para que se deixe claro que o original é assim mesmo, por mais 
estranho ou absurdo que possa parecer.

A conversa poderia ir longe, mas o espaço já acabou. Antes de 
encerrar, porém, vejamos só mais uma palavrinha, muito presen-
te no nosso cotidiano: “domingo”. Vem da expressão latina “dies 
dominicu”, que significa “dia do Senhor”. Até a próxima!  
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S
erá que para ratos de laboratório 
faz diferença se uma pessoa está 
falando japonês de trás para a 
frente ou holandês, também ao 
contrário? Intrigados, pesquisa-

dores da Universidade de Barcelona, na Es-
panha, foram conferir. E não deu outra: para 
os roedores, tanto faz. “Experiências ante-
riores mostram que isso acontece com ma-
cacos e com humanos recém-nascidos”, dis-
se à Revista do Brasil o neurocientista Juan 
Manuel Toro, um dos autores da descoberta 
que, segundo afirma, ajuda a explicar a na-
tureza de alguns mecanismos envolvidos na 
aquisição da fala. A grana para os testes veio 
do governo espanhol.

Depois de anos analisando raios X de 
quem, por acidente, engoliu um objeto 

qualquer, o radiologista Brian Witcombe, 
do Hospital Gloucestershire, em Glouces-
ter, Inglaterra, ficou encafifado: o que acon-
teceria com o sistema digestivo daqueles 
que ganham a vida enfiando espadas goela 
abaixo? “O valor da pesquisa para cuida-
dos médicos é mínimo”, admitiu Witcom-
be. “Mas ajuda a ilustrar a patologia e a fi-
siologia da deglutição.” O bolso dos súditos 
de Sua Majestade foi poupado. Doadores 
particulares engoliram a conta.

Ambos foram agraciados com o Prêmio Ig 
Nobel 2007. Toro venceu na categoria Lin-
güística. Witcombe, em Medicina. Criada 
em 1991 pelos editores da revista Anais da 
Pesquisa Improvável, a premiação anual “re-
conhece trabalhos que primeiro nos fazem 
rir e, depois, pensar”, definiu para a repor-

tagem o químico Marc Abrahams, da Uni-
versidade Harvard, nos Estados Unidos, um 
dos idealizadores da distinção – que ainda 
não dá prêmio em dinheiro.

Até agora, nenhum brasileiro foi agracia-
do com o Ig Nobel. Mas sobram por aqui 
trabalhos que a princípio fazem rir. Depois, 
pensar se o objetivo é mesmo de interesse 
público e, portanto, se merecem receber di-
nheiro do contribuinte. No Diretório dos 
Grupos de Pesquisa no Brasil, do Conselho 
Nacional para o Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq), do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, dá para conhecer 
alguns. De fácil acesso na internet (http://
dgp.cnpq.br/censos/), é um banco de dados 
que detalha os trabalhos e mostra se gera-
ram novos procedimentos ou produtos. 

Pode crer: estudos da 
arte nos cemitérios ou da 
relação entre circo e riso 
são assuntos de interesse 
científico. 
Há pesquisas que 
primeiro fazem rir; 
depois, pensar. 
Algumas trarão 
descobertas 
importantes para 
o futuro do homem
Por Cida de Oliveira

Parece 
piada. 
Mas é 
ciência

pesquisa

pelas BarBas 
De DarTh vaDer!
O próprio Brian 
Witcombe (este 
aqui ao lado 
esquerdo), 
vencedor do 
Ig Nobel deste 
ano, espanta-se 
com o engolidor 
de espadas, objeto 
de sua pesquisa
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A mãe no meio
Todo mundo xinga o juiz quando ele 

erra – e há quem lembre de sua santa mãe 
até quando ele não erra. Mas ninguém dá 
a mínima para as razões das falhas, que às 
vezes apagam o brilho do espetáculo e in-
terferem no resultado do jogo. No Centro 
de Desportos e Recreação da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG), no Pa-
raná, há um grupo que estuda, entre outras 
coisas, como melhorar a performance físi-
ca do homem, ou da mulher, do apito. Eles 
descobriram que sua atividade é predomi-
nantemente aeróbia; que, comparadas à dos 
jogadores, sua capacidade física é bem infe-
rior; e que as juízas incluídas em alguns tes-
tes não tinham como apitar uma partida da 
categoria adulta masculina da Série A.
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MuchO lOcO
Outro vencedor do 
Ig Nobel, Juan Manuel 
Toro (no telão), 
da Universidade 
de Barcelona, 
descobriu que para 
um rato de laboratório 
tanto faz ouvir 
japonês ou holandês 
ao contrário



�0     reViSTa Do BraSiL    janeiro   2008

“Somos o único grupo no país que pes-
quisa cientificamente os árbitros”, diz Al-
berto Inácio da Silva, da UEPG, autor do 
único livro escrito na América Latina sobre 
as bases científicas e metodológicas para o 
treinamento de árbitros. E adianta que es-
tão sendo lançados artigos inéditos: repo-
sição hídrica, intensidade e gasto calórico 
do juiz durante o jogo. O financiamento 
raramente provém de agências públicas de 
fomento. Vem de patrocínio privado e do 
bolso da equipe. Ainda que na Confedera-
ção Brasileira de Futebol haja uma comis-
são de arbitragem que, entre outras atribui-
ções, deveria apoiar federações estaduais 
na formação e aperfeiçoamento profissio-
nal de árbitros.  

O palhaço é outro personagem impor-
tante nas arenas brasileiras. E igualmente 
ignorado pela pesquisa acadêmica. Porém, 
no Instituto de Artes da Universidade Es-
tadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(Unesp), há quem investigue o lado cômi-
co do circo e a constituição do riso. Com 
recursos da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e do 
CNPq, o estudo pretende descortinar o que 
a graça do palhaço tem a ver com o imagi-
nário social. “Além do roteiro, do enredo e 
da encenação, o diálogo que o palhaço esta-
belece com a platéia, a partir do improviso, 
é a principal ferramenta para o sucesso da 
comicidade”, diz o pesquisador Mario Fer-
nando Bolognesi.

E, se faltava atenção da ciência ao pal-
co do riso, imagine ao cenário de lágrimas, 
despedidas e saudade. Como ainda não há 
no Brasil a tradição do estudo da arte cemi-
terial – ou seja, a memória cultural de algu-
mas comunidades expressas na decoração 
de túmulos –, historiadores da Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas da Ponti-
fícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul resolveram introduzi-la. “Resgatar 
aspectos pouco pesquisados é sempre im-
portante”, avalia o historiador Harry Bello-
mo. A primeira fase do projeto foi desen-
volvida na capital gaúcha. A segunda em 
cemitérios das cidades de imigração alemã. 
A terceira chega a localidades de origem 
italiana. Uma próxima etapa será em áreas 
de povoamento luso-brasileiro.

Bellomo diz que entre as principais cons-
tatações estão a ideologia do cristianismo 
manifestada pelas diversas etnias e a ho-
menagem aos grandes vultos da história 
gaúcha, muito presente na arte cemiterial. 
Segundo ele, o projeto nunca teve financia-

hOje TeM 
MarMelaDa?
Com recursos da 
Fapesp e do CNPq, 
Mario Bolognesi, 
da Unesp, faz 
pesquisa sobre 
o palhaço e a 
constituição 
do riso
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mento oficial. Mas admite que alguns par-
ticipantes receberam bolsas da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Rio Grande Sul 
e algumas prefeituras ajudaram com trans-
porte para os pesquisadores. A publicação 
foi bancada pela editora da PUC-RS.

Retorno ou prateleira
O diretório do CNPq na internet mos-

tra que a educação é a área que atrai mais 
interesse. São 16.174 linhas de pesquisa, 
7.148 grupos, 8.287 pesquisadores e 4.262 
doutores no assunto. Embora o setor lide-
re o ranking das pesquisas científicas, seu 
desempenho ainda vai mal, conforme têm 
apontado indicadores internacionais como 
o Programa de Avaliação Internacional de 
Estudantes (Pisa).

Diferentemente, as 19.969 linhas, com 

6.825 grupos de cientistas, de pesquisa sobre 
saúde humana aparentam ser mais produti-
vas. Em julho passado, a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC) divulgou 
o avanço do Brasil, em duas colocações, na 
produtividade científica mundial, deixando 
para trás Suíça e Suécia. É o 15º. A ascensão 
se deve principalmente à medicina.

Agricultura e pecuária concentram 8.910 
linhas, com 2.673 grupos de cientistas. O 
desenvolvimento de softwares e prestação 
de serviços de informática têm 2.147 linhas 
de pesquisa, com 1.112 grupos e 2.996 pes-
quisadores. Os estudos da Embrapa colo-
caram o Brasil na vanguarda da produção 
agropecuária. E a nossa informática está 
entre as mais avançadas do mundo.

Por que a escola não se beneficia da ciên-
cia? Há quem diga que os estudos nessa área 
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e em outras ligadas a humanidades são mais 
baratos e menos complexos que de medi-
cina, farmacologia e tecnologia. E servem 
apenas para carimbar um título de douto-
rado no currículo de muita gente que bus-
ca postos mais bem-remunerados. O bara-
to sai caro.

O sociólogo Simon Schwartzman, pre-
sidente do Instituto de Estudos do Traba-
lho e Sociedade, do Rio de Janeiro, diz que 
a maior parte do orçamento das agências 
de fomento estaduais e federais vai para as 
pesquisas aplicadas (para adquirir conhe-
cimento já com uma aplicação específica 
em vista). Isso porque, para receber mais 
recursos, os pesquisadores de áreas básicas 
(com a função de acompanhar ou antecipar 
o avanço do conhecimento, sem aplicação 
em vista) apresentam seus projetos como 
se fossem aplicados.

Daí surgirem piadas do tipo “estou fa-
zendo pesquisa básica no bicho aplicado”, 
ou “no Brasil tem mais gente vivendo de 
Chagas do que morrendo dessa doença”, 
como lembra Schwartzman. Para compli-
car, muitas dessas experiências se enqua-
dram na chamada pesquisa de prateleira: o 

trabalho avança até a elaboração de um pro-
tótipo ou de um projeto-piloto. Mas nunca 
é transformado em produto disponibilizá-
vel ou em procedimento operacional. Cria-
do recentemente, o chamado 
PAC da Ciência, Tecnologia e 
Inovação tem, entre suas me-
tas, lançar até dez editais por 
ano para apoio à pesquisa bá-
sica e outros 50 para projetos 
com viés tecnológico.

Marc Abrahams, da Univer-
sidade Harvard, diz que a im-
portância da pesquisa não pode 
ser reduzida à utilidade imedia-
ta. “À primeira vista muitas coi-
sas parecem inúteis. Mas depois 
se revelam até mesmo revolucionárias”, opi-
na. O físico Marco Antonio Raupp, presi-
dente da SBPC, considera o valor utilitá-
rio tão importante quanto o cultural. “Tem 
estudo que parece inútil aos olhos da so-
ciedade, como aqueles voltados à filosofia, 
por exemplo. Mas são eles que estabelecem 
as bases do conhecimento científico. E de-
vem ser preservados”, diz. De todo modo, 
para Raupp, a ciência deve ser analisada do 

ponto de vista do interesse social, coleti-
vo, e não individual. Muita gente do ramo 
– que faz ou acompanha ciência – pensa 
do mesmo jeito. “As universidades devem 

ser estimuladas a buscar parce-
rias no mercado, para conver-
ter os resultados em produtos 
e procedimentos com impac-
to positivo na vida das pes-
soas. Pesquisa tem de ser po-
tencialmente útil”, diz Simon 
Schwartzman.

Um ponto une quem discute 
e dita regras: a aproximação en-
tre cientista e sociedade. O PAC 
da Ciência determina a criação, 
até dezembro de 2008, de um 

sistema integrado de gestão e informação 
do fomento para o planejamento, acompa-
nhamento e avaliação. É mais um passo em 
busca do diálogo. E não se está dizendo que 
é preciso pôr o pesquisador sob a batuta de 
quem não entende nada do que ele faz. Ape-
nas que ele deve dialogar com a sociedade, 
que esta deve ser educada para entendê-lo e, 
juntos, possam definir o que, quando, para 
que e para quem pesquisar. 

Pesquisas 
ligadas a 
humanidades 
são mais 
baratas, 
menos 
complexas e 
servem para 
carimbar 
um título de 
doutorado no 
currículo

é TuDO arTe
Harry Bellomo, da PUC-RS, 
convenceu a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Rio Grande do Sul da 
importância da arte nos cemitérios
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entrevista

U
m dos momentos de maior audiência na televisão são 
aqueles chamados de “reality shows” – o Big Brother 
Brasil é o mais famoso. Existem outros programas, 
em que noivas flagram noivos caindo em tentação, 
famílias em conflito, espetáculos religiosos com des-

carregos. No limite, toda a vida pode se tornar a busca frenética de 
um show, dos 15 minutos de fama nessa lareira das imaginações, o 
fogo sagrado ou seu simulacro, que é a televisão, ou melhor, a em-
presa televisiva. Os atuais reality shows nasceram em 1999, na TV 
holandesa. Ganharam a Europa, a América do Norte, o mundo. 
Estão presentes em mais de 40 países. Baseados em mecanismos 
psicológicos complexos e por vezes violentos, têm suscitado polê-
micas sobre seus efeitos sobre o público e os próprios participantes. 
Houve casos, em outros países, em que perdedores e até vencedores 
tentaram suicídio ao “cair na real”. O psicanalista Augusto Cape-
lo, junguiano, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia 
Analítica, é “por obrigação” um espectador assíduo.

 
Qual a origem desse tipo de programa, do estilo Big Brother?

Vou responder como analista de formação junguiana (de Carl Gus-
tav Jung, 1875-1961, precursor de uma linha de psicanálise), que leva 
em consideração que existe um inconsciente coletivo. Temos um ego, 
uma identidade. “Abaixo” dessa identidade tem o que o Freud já ti-
nha postulado, o inconsciente. Um inconsciente pessoal, que cha-
marei de um “fichário”, em que se depositam experiências – boas, 
más, conflitos, repressões. Jung postulou que “abaixo”, ou além do 
inconsciente pessoal, existe um inconsciente coletivo. Isso explica os 
rituais, certos comportamentos comuns a culturas diferentes. Exis-
tem símbolos, arquétipos, com que todo ser humano comunga, seja 
de que cultura for. A maioria das culturas tem o símbolo do dragão, 
e nunca ninguém viu um. Um programa do tipo Big Brother talvez 
seja o último de uma série de entretenimentos que a humanida-
de tem praticado durante seu percurso. Já houve programas como 
No Limite. Antes tinha as famosas “gincanas”, grupo contra grupo.  
Não deixa de ser um ritual, expressão de um comportamento. Vol-
tando no tempo, você chega ao Coliseu, na antiga Roma. Muita gente 
assistiu a esse filme Gladiador, que conta algo sobre aqueles espetá-
culos. Eles tinham etapas, e a apoteose era a luta de todos contra to-
dos, como no Big Brother, embora possa haver pactos momentâneos, 
como no filme, quando o herói faz pacto com o gladiador negro.

O senhor os vê regularmente?
Não tenho vergonha de dizer que assisto ao BBB. Chego em casa 

e minha família está vendo, compartilho. E sou psicanalista, profis-
sional da área do comportamento. Sou quase obrigado. Programas 
desse tipo são expressões do inconsciente coletivo. Milhões de pes-
soas os acompanham, pelo seguinte: todos nós somos um pouco 
voyeurs. Todos temos uma fatia da personalidade que chamamos 
de “sombra”, que fica entre o consciente e o inconsciente. Essa som-
bra a gente nunca reconhece como sendo da gente. Nessa instância 
da nossa personalidade estão depositadas certas coisas que são nos-
sas, tais como você ser avarento, chato, impertinente, que você acha 
que não é. Aí mora o perigo. E quem é especialista em sombra? As 
crianças e os inimigos da gente. É preciso escutar o que as crianças 
falam de você, e também o que os inimigos falam. Eles dão apeli-
dos, “fulano é muquirana”. Quando isso me chega aos ouvidos fico 
brabo. Por quê? Porque sou mesmo! (risos) Todos temos uma parte 
sombria. Normalmente ela não é bem-vista socialmente. 

Mas qual é a relação desse mundo pessoal com a organização 
social, o coletivo?

Na penúltima edição do BBB houve uma menina, chamada Gra-
zi, que se mostrou esplendorosa, parecendo ser uma promessa da 
nova casta de atrizes. Ela é bonita, é boa gente... Mas no progra-
ma mostrou partes da intimidade, chegou a falar sobre como ia ao 
banheiro. A gente sabe que ela falou porque as câmeras captaram. 
Quando você, ou eu, um simples mortal, vê uma pessoa como ela, 
na TV, falando aquilo, essa pessoa fica mais confortada. “Ah”, ela 
se diz, “o ’outro’ também tem falhas.” O Alemão, vencedor do ano 
passado, ao ser grosseiro, ou mentir, dá um certo alívio pra gente. 
Voltamos ao Coliseu. É claro que um Estado como Roma, guer-
reiro, não ia organizar um ritual zen. Faz um ritual guerreiro, por 
todos os motivos do mundo. Imagine: para um cidadão romano 
comum, era uma catarse ver pessoas se matarem na arena. E há 
uma catarse quando se vê um programa desses. Funciona. Na ver-
dade verdadeira, as pessoas que estão nesse tipo de programa não 
são um recorte da sociedade brasileira. E tem mais: todos são bo-
nitos. O menos bonito ainda é bonito. É preciso dar esse desconto 
todo. Mas, ainda assim, nós vemos esses programas porque eles 
falam para a nossa “sombra”. Eles dizem que os semideuses da tela 
também têm defeitos grandes.

reality show: verdade ou mentira? 
o psicanalista augusto Capelo põe no divã o mundo 
Big Brother. Para ele, ao penetrar na privacidade e 

nos podres dos “gladiadores”, o telespectador 
compensa os próprios defeitos  Por Flávio Aguiar

coliseu 
pós-moderno
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     Há uma 
“sombra” da 
personalidade 
onde estão 
depositadas 
coisas que 
você nunca 
acha que é. 
Crianças e 
inimigos são 
especialistas 
em perceber 
a sombra. É 
sempre bom 
escutar o que 
falam de você
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Cria-se uma relação metafórica, não só para cada 
espectador, indivíduo, mas para o conjunto deles?

Na verdade, é isso mesmo que acontece na vida. É mui-
to duro isso... Eu podia usar palavras mais poéticas. Mas é 
isso mesmo que está sendo traduzido: todos contra todos. 
Existe uma palavra na nossa área, a psicanálise, que se cha-
ma “complacência”. Para usar outra metáfora, se você for 
apertando o parafuso de uma instituição, algumas pessoas 
começam a espanar, como se diz. Se você aperta o para-
fuso um pouco mais, bota mais pressão, o cidadão sai da 
cidade para o bairro, depois para a rua, depois para a casa, 
para a família e ali ele pega alguém: onde falta pão, sobra 
bofetão. Às vezes vira mesmo todos contra todos. A gen-
te conhece a história de grupos étnicos perseguidos em 
que uns viraram carrascos de seu próprio grupo. Você 
vê nos dias de hoje famílias sendo carrascas dos próprios 
filhos, às vezes de uma forma mais ou menos velada, às 
vezes de forma literal, às claras. Tem filho dando tiro em 
pai. O fundo do inconsciente coletivo pode nos deixar 
muito próximo dos animais. 

Parece ser uma sociedade na qual todos os pactos 
são frágeis, os contratos são apenas degraus que le-
vam até o momento em que se possa trair o outro.

Temos de ter um pouco de cuidado, senão se come-
ça a olhar para o futuro vendo só muita nebulosidade, 
muita turvação. Sou otimista profissional. Antes era as-
sim também, só que maquininhas como o computador 
e a televisão deram a isso tudo uma visibilidade muito 
maior. Li no ano passado uma biografia do Leonardo 
da Vinci. Fiquei impressionado com a história da famí-
lia dos Médici, seus contemporâneos (que governaram a 
cidade de Florença, um dos berços do Renascimento). Dos 
dois irmãos, um (Juliano) foi assassinado e o que sobre-
viveu (Lourenço) mandou prender a família adversária. 
Mandou jogar os membros dessa família – todos – de 
cima da torre do Palácio da Senhoria. E proibiu que os 
corpos fossem recolhidos. Esse homem foi um príncipe 
do Renascimento... Homens como ele patrocinaram Da 
Vinci, Michelangelo e tantos outros.

Aqui no Brasil, há 120 anos, éramos “donos” de gen-
te, ou podíamos ser escravos. Isso era aceito! Isso me 
leva a pensar no seguinte: vou defender o futuro. O 
Big Brother é uma forma sublimada do Coliseu. Eu me 
pergunto: o que será o Big Brother do futuro? Não sei, 
mas sei que esse que aí está é melhor do que o Coliseu. 
Se você tivesse uma máquina do tempo, e pudesse ir ao 
Coliseu, iria. Passaria um mês deprimido, mas não per-
deria a oportunidade. Temos de reconhecer o seguin-
te: a cultura, o futuro têm suavizado as relações. Hoje 
tem o imbróglio do capital faturando em cima de tudo 
isso, mas também havia quem faturasse no tempo dos 
Césares. A grana está aí nessa parada toda, mas essa só 
funciona porque o ritual tem função, traz para quem vê 
um certo alívio psicológico. E há ainda os paradoxos 
nesses programas. Nem sempre quem ganha vai me-
lhor depois. É como na vida: nem sempre o primeiro 
da classe tem o melhor desempenho depois.

Até que ponto o que se vê nesses programas, as 
personalidades, não são construções, simulacros?

Mas na vida real nós construímos as nossas também. 
Freud dizia que a mentira era um lubrificante da cul-
tura. É claro que há gradações, há mentiras grandes e 
pequenas. Mas todos nós temos o que os antigos cha-
mavam de persona. Ou seja, as máscaras do teatro an-
tigo, personare, “falar através de”. Ninguém agüenta fi-
car exposto o tempo inteiro. Eu tenho uma curiosidade 
muito grande: que tipo de contrato essas televisões fa-
zem com as pessoas? Para mim, deve ser um calhamaço. 
E eles devem ter uma assessoria muito boa. Porque o 
risco de alguém ter um surto psicótico dentro de uma 
casa como a do Big Brother é muito grande. Num con-
finamento daqueles, com aquele tipo de competição, 
de estresse, de desorientação, tudo pode acontecer. É 
uma câmara de tortura.

Mas o senhor parece estar descrevendo mais do 
que uma câmara de tortura. Está descrevendo um 
escritório de uma empresa atual.

Sim, até mesmo uma universidade, uma instituição fi-
nanceira. Mas acontece que num programa desses tudo 
fica compactado. Agora você entendeu a função do rito. 
Obviamente aquilo tudo é glamorizado, com as cores e 
o poder da televisão, mas é por isso mesmo que ele traz 
uma sensação de esvaziamento. Você “se refresca” ven-
do aquilo. Por que a gente conta contos de fadas para as 
crianças, à noite? O lobo mau que devora a vovozinha 
é uma imagem duríssima. Hoje em dia tem a solução: 
o caçador tira a vovó da barriga do lobo. Mas, mesmo 
que no conto original não fosse assim – o lobo devora-
va a Chapeuzinho também e ficava por isso mesmo –, a 
historieta tem uma função hipnótica e sonífera, “outra 
pessoa passou por isso”. A criança vai e dorme. E, no caso 
de programas como reality shows, há ainda a edição, por 
menor que seja. A gente sabe que na vida não tem edição, 
não tem como voltar atrás, rebobinar. O Big Brother ter-
mina proporcionando às pessoas algo como um “gené-
rico”  − você até encontra tragédias ali, mas suavizadas, 
um “genérico de tragédia”, vamos dizer.

Mas há todo um universo por trás desses progra-
mas, as pessoas que ganham com isso, que agem 
por detrás...

Existe esse universo paralelo que fatura e ganha em 
cima. Voltemos ao Coliseu: havia os treinadores de gla-
diadores, os traficantes que iam buscar as feras, que di-
zimavam os animais, houve noite em que se mataram 
20 mil feras. Eu falei que a gente tem sombras indivi-
dualmente, mas veja bem: uma família tem sombra, 
uma cidade tem sombra, uma cultura tem sombra. Um 
acontecimento dessa ordem, um reality show, também 
tem sua sombra. A gente não sabe nem metade da mis-
sa. Por isso é difícil comentar. Tem sempre um editor, 
que é quem decide o que a câmera vai mostrar, se o cho-
ro de um ou o riso do outro, ou os dois fazendo uma 
combinação sacaninha... 

    Enquanto 
render muito 
dinheiro 
essa fórmula 
se repetirá. 
Esse tipo de 
programa 
tem apelo, 
e sabe por 
que milhões 
de pessoas o 
vêem? Porque 
todos somos 
um pouco 
voyeurs
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a biblioteca do pedreiro
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D
esde que salvou do lixo algumas dezenas de livros, 
descartados por uma viúva, o pedreiro Evando dos 
Santos faz da literatura uma causa. Dez anos depois, 
mais de 40 mil livros entopem sua varanda, sala, co-
zinha, quarto – e sua casa virou a Biblioteca Comuni-

tária Tobias Barreto de Meneses, em Vila da Penha, zona norte do 
Rio. Seu sonho de construir um prédio moderno para a biblioteca 
acabou conquistando adeptos. O centenário arquiteto Oscar Nie-
meyer fez o projeto, o BNDES financiou a construção e o prédio 
está pronto. O acervo tem de didáticos a raridades, como um So-
brados e Mocambos, de Gilberto Freyre (de 1958), ou um Estudos 
Alemães, de Tobias Barreto (de 1888), “marco do realismo brasi-
leiro”, ensina. “Dê o livro para um brasileiro pegar, cheirar, sentir, 
e verá como ele se apaixona.”

Evando mudou-se de Sergipe para o Rio aos 16 anos. Anal-
fabeto, tomou contato com as letras por intermédio do con-
terrâneo Dernival Pereira, colega mais velho de obra, que no 
horário de almoço lia e explicava obras de Machado de Assis, 
Lima Barreto, Graciliano Ramos, Shakespeare. “Sou eternamen-
te grato”, diz. A predileção é pela obra de Tobias Barreto (1839-
1889), filósofo e poeta sergipano, patrono da cadeira número 
38 da Academia Brasileira de Letras. Evando sonha agora em 
ativar ali também uma faculdade. Só não tem, ainda, de onde 
tirar os cerca de 4 mil reais mensais que acredita bastarem para 
a manutenção da instituição. Para oferecer cursos de literatura, 
inglês, italiano, fotografia, latim, espanhol e tupi-guarani, con-
ta com voluntários. E que vingue uma campanha para receber 
doações. (Por Francisco Chagas) 
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cinema

Mais 
uma 
boa
O cinema nacional fez bonito 
nos principais festivais de 2007 
e começa o ano com bons 
lançamentos. Mas, como 
premiação não garante divulgação, 
vale prestar atenção nas estréias, 
pois o cartaz dura pouco
Por Guilherme Bryan

safra

Alessandra 
Negrini e Miguel 
Falabella em cena 
de Cleópatra
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O
s festivais de cinema de Gramado 
(RS), Brasília e Rio de Janeiro, junto 
com a Mostra Internacional de Cine-
ma de São Paulo, são os mais impor-
tantes eventos cinematográficos anuais 

do país. Em 2007 houve pelo menos sete grandes 
vencedores: Estômago, Mutum, Estórias de Trancoso, 
Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais, Deser-
to Feliz, Cleópatra e Chega de Saudade. Encantaram 
jurados oficiais e o público dos festivais, mas nada 
garante que levarão multidões aos cinemas. De todo 
modo, quem aprecia e valoriza o cinema brasileiro 
deve ficar atento ao que está (ou deveria estar) por 
vir em 2008.

O primeiro desses premiados a estrear nas salas 
exibidoras foi Mutum. Considerado o melhor lon-
ga-metragem de ficção na opinião do júri 
no Festival do Rio, o filme é baseado em 
contos de Guimarães Rosa e é o nome de 
um lugarejo do sertão mineiro, onde vive o 
menino Thiago. Entrou em cartaz em mea-
dos de novembro com oito cópias – três 
em São Paulo, três no Rio e duas em Belo 
Horizonte. E não se sabe se ainda estará 
passando no momento em que você lê esta 
reportagem. “É o melhor filme brasileiro 
do ano. Suas virtudes são a simplicidade, 
a beleza, as interpretações fantásticas, a 
homogeneidade dos coadjuvantes. Parece 
que Sandra Kogut leu Corpo de Baile, de Guimarães 
Rosa, deixou passar um tempo e só depois o adap-
tou”, avalia o crítico literário Geraldo Galvão Ferraz. 
“É a crônica de um interior atrasado, que recebe os 
refugos da civilização, e não as benesses. O olhar de 
Thiago é o centro, como ele vê o pai rude, a mãe sub-
missa, o irmão querido. Não é à toa que um milagre de 
transformação se dá por meio de um par de óculos.”

Para a diretora carioca Sandra Kogut, Mutum tem 
algo muito popular, mas, como não tem atores de 
TV e foi premiado em festivais, é “etiquetado” como 
filme de arte e menos comercial. “Os filmes assim clas-
sificados já são lançados de maneira a não ter muita 
chance. São etiquetas arbitrárias e muitas vezes in-
justas. Por que um filme não pode ser apreciado em 
festivais e pelo grande público também?”

Mas não é sempre que os filmes premiados passam 
despercebidos. O Cheiro do Ralo, de Heitor Dhalia, 
e O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao 
Hamburger, indicado a concorrer ao Oscar de melhor 
filme estrangeiro em 2008, foram destaques da Mos-
tra Internacional de Cinema de São Paulo. Elogiado 
na mesma Mostra, de 2006, o filme Noel, o Poeta da 
Vila, de Ricardo van Steen (que ilustrou a capa da Re-
vista do Brasil em fevereiro), não teve a mesma sorte 
e demorou mais de um ano para estrear.

Dos vencedores deste ano, uma das maiores pro-
messas é o longa de estréia do diretor curitibano Mar-
cos Jorge, Estômago, escolhido pelo voto popular no 

Festival do Rio e previsto para entrar em cartaz em 
25 de janeiro. Estrelado por João Miguel, com par-
ticipação do “titã” Paulo Miklos, narra a história de 
um imigrante nordestino que desenvolve seu talento 
nas cozinhas de um bar, de um restaurante italiano 
e de uma casa de detenção. “A crítica elogiou e o pú-
blico respondeu entusiasmado. Mas sobraram pou-
cos recursos para promover sua exibição. Resultado: 
mesmo premiado, demora a aparecer”, analisa Mar-
cos Jorge.

Também eleito pelo voto popular, no Festival de Bra-
sília, Chega de Saudade, previsto para chegar às salas 
de exibição em 21 de março, é estrelado por nomes co-
nhecidos como Maria Flor, Tônia Carrero, Betty Faria 
e Stepan Nercessian. O filme mostra diversos persona-
gens que se encontram num baile da terceira idade de 

um salão de dança em São Paulo. “O cinema 
que eu faço e em que acredito quer dialo-
gar com o público. Então, ter esse reconhe-
cimento e vibração no festival foi estimu-
lante”, comenta sua diretora, Laís Bodanzky 
(Bicho de Sete Cabeças), também premiada 
como melhor diretora. “O júri de um festi-
val não diz qual filme terá sucesso de bilhe-
teria, apenas discute linguagem e técnica; e 
muitos filmes voltados para o mercado nem 
entram em festivais”, observa Laís.

A polêmica esteve presente no Festival 
de Brasília quando o filme escolhido pelo 

júri técnico foi anunciado sob vaias. Cleópatra, do 
veterano diretor carioca Julio Bressane, estrelado 
por Alessandra Negrini, Miguel Falabella e Bruno 
Garcia, gira em torno da história da última rainha 
egípcia da dinastia de Ptolomeu. Apesar de ainda 
não possuir distribuidora, está previsto para estrear 
em abril. Na opinião de Bressane, a escolha não basta 
para trazer reconhecimento e interesse. “Nunca con-
segui mais do que um pequeno orçamento e distri-
buição de uma ou duas cópias. Nunca tive grandes 
produções, muito menos distribuição de 100, 200, 
300 cópias”, acrescenta.

“Existe no Brasil uma ruptura muito forte entre o 
cinema que se faz e o gosto do público. Não há ne-
nhum trabalho de marketing para situar um filme, o 
que seria indispensável”, indica o crítico Inácio Araú-
jo, que fez parte do corpo de jurados do Festival de 
Brasília. “Hoje o modo de financiamento é voltado 
para a produção; a distribuição e a exibição são pe-
nalizadas”, diz Araújo.

Lucro na pipoca
Carlos Alberto Prates Correia, diretor do melhor 

filme do Festival de Gramado, Castelar e Nelson Dan-
tas no País dos Generais, vai além: “Uma alternativa 
interessante para as produções seria a transformação 
desses eventos em mostras com maior permanência 
dos filmes em cartaz e remuneração condigna para 
eles. Estaríamos diante da primeira etapa da criação D
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Drama. Direção: 
Julio Bressane. 
Com Alessandra 
Negrini, Miguel 
Falabella, Bruno 
Garcia e Heitor 
Martinez Mello. 
O confronto 
entre os mundos 
grego e egípcio 
do ponto de vista 
de Cleópatra, 
retratada como 
uma mulher que, 
para preparar-se 
para o exercício 
do poder, 
desde criança 
freqüentou a 
Biblioteca de 
Alexandria. 100 
minutos

A polêmica 
esteve 
presente 
no Festival 
de Brasília, 
quando 
o filme 
escolhido 
pelo júri 
técnico foi 
anunciado 
sob vaias



�8     reViSTa Do BraSiL    janeiro   2008

de um verdadeiro circuito de festivais, em escala na-
cional, aproveitando o aparato mercadológico que se 
forma em torno deles”.

Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais é uma 
crônica em torno da produção cinematográfica dos mi-
neiros Joaquim Pedro de Andrade, Andrea Tonacci, 
Alberto Graça, Schubert Magalhães e o próprio Car-
los Prates, durante o regime militar. Deve estrear em 21 
de março. “Em 1981, com o Cabaret Mineiro, ganhei 
também o prêmio de melhor filme em Gramado e ime-
diatamente as salas de exibição, que estavam lacradas, 
se abriram para mim. Gostaria que hoje acontecesse o 
mesmo”, conta o veterano diretor. 

O pernambucano Paulo Caldas, melhor diretor no 
Festival de Gramado por Deserto Feliz, concorda com 
os colegas. “Nosso mercado exibidor hoje é quase res-
trito aos multiplex dos shoppings, que cobram ingres-
sos inacessíveis ao brasileiro e são feitos para acomodar 
o filme americano, da decoração às pipocas gigantes. 
Na verdade, hoje o maior lucro dessas salas é a pipoca”, 
garante. Previsto para estrear com 12 cópias entre final 
de março e início de abril, é bem provável que Deser-
to Feliz fique longe dos tais multiplex. Afinal, estrela-
do por João Miguel, Zezé Motta e Hermila Guedes, ele 
trata de temas densos como tráfico de animais e explo-
ração sexual de meninas.

Outro experiente cineasta, o paulista Augusto Sevá 
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Drama. Direção: 
Laís Bodanzky. 
Com Tônia Carrero, 
Betty Faria, Cássia 
Kiss, Stepan 
Nercessian, Paulo 
Vilhena e Maria 
Flor. Vidas que 
passam por um 
salão de dança, 
em São Paulo, 
desde o momento 
em que este abre 
as portas, pela 
manhã, até o 
término de um 
baile da terceira 
idade, após a 
meia-noite. Faz 
lembrar um pouco 
o clássico O Baile, 
de Ettore Scola. 92 
minutos

Tônia Carrero 
em cena de 

Chega de 
Saudade

Drama. Direção: Paulo Caldas. 
Com Peter Ketnath, Nash Laila, 
Zezé Mota, João Miguel e Hermila 
Guedes. Jéssica, de 14 anos, 
moradora de Deserto Feliz, no 
sertão nordestino, é violentada 
pelo pai, sob o olhar cúmplice da 
mãe, e foge para Recife, onde se 
torna vítima do turismo sexual, 
até que encontra o afeto. 88 
minutos

Nash Laila 
em Deserto 

Feliz
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teve seu Estórias de Trancoso escolhido pelo público 
da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo do 
ano passado o melhor longa-metragem brasileiro de 
ficção, mas não há data prevista para estréia. Sem no-
mes conhecidos do grande público, o filme trata de um 
romance adolescente ambientado numa comunidade 
de pescadores, no litoral baiano, que durante a década 
de 1980 tem seus valores transformados em função da 
chegada da civilização urbana.

De acordo com o site especializado Filme B, enquan-
to na Islândia o gasto per capita da população com ci-
nema foi de 47 dólares, o gasto médio do brasileiro foi 
de 1,71. E, se já não bastasse o cinema não ser exata-
mente um forte hábito de consumo do brasileiro, a par-
ticipação das produções nacionais nesse hábito é ain-
da mais modesta. De acordo com Sevá, que também é 
diretor da Agência Nacional do Cinema, nos últimos 
três anos o cinema brasileiro observou uma ocupação 
média de 11% do mercado de salas. “O patamar civi-
lizado está em 40%, caso da França, no Ocidente, e do 
Irã, no Oriente. Atingir esse objetivo passa por incre-
mentar os três elos da cadeia: a produção, a distribui-
ção e a exibição. E também por encarar o que ainda é 
tabu: a oferta de filmes que sejam produtos comerciais 
e de empatia popular. Já produzimos mais de 60 filmes 
ao ano, mas apenas meia dúzia alcança mais de 1 mi-
lhão de espectadores.” 
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Comédia. 
Direção: Marcos 
Jorge. Com João 
Miguel, Fabiula 
Nascimento, Babu 
Santana, Carlo 
Briani e Paulo 
Miklos.
Raimundo, 
recém-chegado 
a uma casa de 
detenção, vai 
conquistando, aos 
poucos, amizades 
e respeito por 
conta de seus 
dotes culinários. 
O talento foi 
descoberto na 
cozinha de um 
bar, ponto de 
partida para sua 
contratação por 
uma cantina 
italiana. E também 
para uma grande 
paixão. 112 
minutos

Previstos para 2008

Fonte: Filme B (www.filmeb.com.br)

Filme Estréia

Estômago, de Marcos jorge  25/jan
Sexo Com Amor?, de Wolf Maya  1º/fev
Polaróides Urbanas, de Miguel Falabella  29/fev
Nome Próprio, de Murilo Salles

 mar

Ainda Orangotangos, de gustavo Spolidoro
Chega de Saudade, de Laís Bodanzky
Panair do Brasil, de Marco altberg
Castelar e Nelson Dantas no 
País dos Generais, de Carlos alberto Prates
Condor, de roberto Mader
Deserto Feliz, de Paulo Caldas
Era Uma Vez no Rio, de Breno Silveira
Um Lobisomem na Amazônia, 
de ivan Cardoso
Otávio e as Letras, de Marcelo Masagão
Bodas de Papel, de andré Sturm

 abr

Os Desafinados, de Walter Lima jr.
Maré, Nossa História de Amor, de Lúcia Murat
Corpo, de rossana Foglia e rubens ewald
A Guerra dos Rocha, de jorge Fernando
Iluminados, de Cristina Leal
Pequenas Histórias, de helvécio ratton
Falsa Loura, de Carlos reichenbach
Cleópatra, de julio Bressane
Nossa Vida Não Cabe num Opala, 
de guilherme de almeida Prado  maio

Onde Andará Dulce Veiga?, 
de guilherme de almeida Prado  jun

Blindness, de Fernando Meirelles  set

João Miguel 
e Fabiula 
Nascimento 
na comédia 
Estômago
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patavina?
comportamento

“N
ão entendo ‘patavina’ 
do que diz aquele sujei-
to ‘sem eira nem beira’: 
fala como se estivesse 
‘na casa da mãe Joana’.” 

Em apenas uma frase, três expressões que 
têm origem em Portugal e dizem, em pou-
cas palavras, muita coisa. O mais curioso 
é que, apesar de serem utilizadas cotidia-
namente pelos brasileiros – e muitas vezes 
de forma errada –, poucos imaginam onde 
surgiram. Mas vêm de algum lugar: de ou-
tro país, de outros povos, de outra cultura. 
E, receptivos como somente os brasileiros 
o são, fomos incorporando-as a nossa lín-
gua. Há livros e mais livros sobre o assunto. 
Utilizá-las para se expressar não é, de for-
ma alguma, errado. O que não está certo é 
usá-las fora de seu sentido, o que só provoca 
“uma confusão dos diabos”.

De Portugal vieram muitas delas. Por 
não conseguir entender o que diziam os 
frades italianos originários da cidade de 
Pádua, os patavinos, os portugueses di-
ziam “não entender patavinas”. O que 
hoje é o equivalente ao objetivo “não es-
tou entendendo nada”. Ao chamar alguém 
de sem “eira nem beira” não estamos su-
gerindo nenhum elogio. Ao contrário. Na 
época do Brasil colonial, os telhados deter-
minavam o status econômico e, portanto, 

expressões idiomáticas são 
o que não falta na nossa 
língua. Mas alguém faz idéia 
de onde elas vêm?
Por Miriam Sanger 
Ilustrações de Alex Lutkus

Você não entende

FalsiDaDe
Quem derrama 
“lágrimas de 
crocodilo” o faz 
porque o animal, 
enquanto ingere 
sua vítima, faz 
forte pressão 
contra o céu 
da boca, o que 
comprime as 
glândulas lacrimais. 
Ou seja, chora 
enquanto devora 
o companheiro de 
selva
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social do proprietário. Possuir eira e beira, 
aquela pequena projeção do telhado sobre 
a parede frontal, era um sinal de riqueza. 
As casas que não as possuíam pertenciam a 
pessoas menos abastadas. E a famosa “casa 
da mãe Joana”, expressão que demonstra 
que ninguém por ali manda no local, ou 
local onde se faz o que se bem entende? 
Essa é fácil de imaginar: no Brasil impe-
rial, havia um prostíbulo no Rio de Janeiro 
muito freqüentado por homens de alto es-
calão do “governo” da época. A dona dele 
era a tal Joana.

Um dos livros que explicam a origem de 
expressões como essas tem até o sugestivo 
título de A Casa da Mãe Joana, de Reinal-
do Pimenta. Já adotar o nome para um bar, 
como acontece na Lapa carioca, ou um res-
taurante familiar, como em Santo André, 
no ABC paulista, não parece uma escolha 
correta. A menos que... Bem, não parece 
ser o caso. 

Há muitas outras expressões que her-
damos dos portugueses. “Favas contadas”, 
uma vez que antigamente as eleições eram 
contabilizadas com favas brancas ou pretas; 
“Ficar a ver navios”, que remete às pessoas 
que ficavam melancólicas na cidade do Por-
to à espera do rei dom Sebastião, que, 
mal sabiam elas, havia morrido em 
batalha; mas “agora a Inês é mor-
ta” talvez seja a mais curiosa 
delas. Inês de Castro, dama 
castelhana, foi uma perso-
nagem histórica e literá-
ria, citada em Os Lusía-
das, do poeta Luís de 
Camões. A dita cuja 
teve um affair com o 
então príncipe dom 

Pedro, e com ele teve três filhos. A casa real 
obviamente reprovava o romance e man-
dou-a para a guilhotina. Mas só depois dis-
so é que o amante, então coroado rei, deci-
diu dar-lhe o título de rainha. Bem naquela 
hora, em que Inês já era morta.

Beco sem saída
“Você inventa e adapta o que precisa di-

zer e não há pesquisa suficiente sobre o 
assunto que assegure a origem dessas ex-
pressões – às vezes, há até mais de uma ex-
plicação para cada uma delas. O homem 
quis andar sobre as águas e inventou o 
barco. Quis andar mais rápido, montou no 
cavalo. Mais rápido que o cavalo, surgiu o 
trem – mas o cavalo ainda está presente no 
trem, nas máquinas, no automóvel, sempre 
na expressão HP (horse power, força do ca-
valo, em inglês). Com a língua dá-se algo 
semelhante. ‘Se correr o bicho pega, se ficar 
o bicho come’ nasceu da comparação com a 
vida na floresta – na cidade, virou ‘beco sem 
saída’”, afirma Deonísio da Silva, doutor em 

agOra, já era
Inês de Castro foi 
uma personagem 
histórica e 
literária, citada 
em Os Lusíadas, 
de Camões. A 
dita cuja teve um 
affair com o então 
príncipe dom 
Pedro, e com ele 
teve três filhos. A 
casa real reprovava 
o romance e 
mandou-a para a 
guilhotina. Mas 
só depois disso 
é que o amante, 
então coroado rei, 
decidiu dar-lhe o 
título de rainha

Letras pela Universidade de São Paulo e au-
tor de diversos livros sobre o assunto, entre 
os mais recentes A Vida Íntima das Frases e 
De Onde Vêm as Palavras. 

Com o intercâmbio com outras nações, 
o Brasil foi acrescentando ao idioma ex-
pressões de outras culturas. Algumas com 
origem bem mais antiga do que podemos 
imaginar. O famoso “calcanhar-de-aqui-
les”, empregado para designar aquele ponto 
fraco de cada um, veio da mitologia grega. 
Isso porque Tétis, a mãe do herói, mergu-
lhou-o em águas mágicas para proteger seu 
corpo – segurando-o pelo calcanhar, úni-
ca parte do corpo que ficou desprotegida. 
O “voto de Minerva”, que acaba definindo 
questões “empatadas”, também veio da Gré-
cia Antiga, pois coube à deusa decidir o des-
tino de Orestes, acusado do assassinato da 
própria mãe.

Algumas expressões têm origem que re-
metem a religiões, como “pensar na morte 
da bezerra”, que se refere à pessoa que está 
meditando com ares preocupados, com a 

“cabeça” longe. “Essa tem 
várias explicações, to-

das bíblicas. Uma con-
ta que Absalão, filho 
do rei Davi, por não 
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João-sem-braço
a expressão nasceu no Portugal 
antigo, que travou diversas 
guerras em seu território e, como 
resultado, possuía um sem-
número de deficientes físicos. 
Muitos eram obrigados a viver 
da caridade pública. alguns 
espertalhões vestiam uma capa 
para fingir não ter um ou até os 
dois braços, em busca de uma 
esmolinha fácil.

Deixar as barbas de molho
na antiguidade e na idade Média, 
barba era sinônimo de honra, 
força e poder. Tê-la cortada era 
uma humilhação. Daí nasceu 
um provérbio espanhol que diz: 
“Quando você vir as barbas de 
seu vizinho pegar fogo, coloque a 
sua de molho”. Quer dizer, que a 
experiência alheia desperte sua 
atenção...

Pagar o pato
Vem de Portugal, de um antigo 
jogo em que se amarrava um 
pato a um poste, e o jogador, 
sobre um cavalo, deveria passar 
rapidamente e arrancar de lá o 
bichinho de uma só vez. Quem 
perdia pagava pelo animal 

sacrificado. é por isso que 
equivale, hoje, a pagar por algum 
erro cometido por outrem.

Chorar pelo leite derramado
a origem é, provavelmente, 
pecuária. Quando se faz a ordenha 
manual e a vaca é mansa, não 
se costuma amarrar suas pernas 
para evitar que ela dê um coice 
no balde. Mas, se não amarrar 
e a vaca estiver “tensa”, depois 
não adianta chorar. assim, quem 
faz alguma besteira, não adianta 
lamentar as conseqüências. 

Mala sem alça
o cavalo foi o meio de transporte 
mais rápido até o aparecimento do 
trem. no lombo ou nas carruagens, 
a mala requeria sempre algo 
que facilitasse seu transporte e 
acomodação: a alça. Sem ela, a 
mala representa um “peso” difícil 
de ser carregado – como o são 
algumas pessoas que conhecemos 
ao longo da vida...

Tirar água do joelho
a falta de mictórios públicos foi 
e ainda é um grande problema 
nas cidades. Quem primeiro 
construiu “mijadouros” foi a 

princesa isabel, no rio de janeiro, 
na segunda metade do século 
19. a expressão é um eufemismo 
masculino, pois homem urina 
em pé. o jato, visto de média 
distância, aparenta estar saindo 
do joelho. 

Mão na roda
o carro de boi, a carroça, 
enfim, meios de transporte 
de tração animal, quando 
atolados, requeriam que os 
peões ajudassem os animais, 
empurrando as rodas com as 
mãos. ajudar as pessoas passou 
a ser “dar uma mão na roda” e, 
a partir desta expressão, outras 
foram criadas com o mesmo 
sentido de “ajudar”, “facilitar”.

Andar na linha
De origem controversa, a 
expressão pode ter nascido do 
transporte ferroviário, mas é 
provável que, antes, tenha sido 
proferida nos quartéis, onde o 
jovem recruta aprendia a andar 
na linha, quer no sentido literal, 
acompanhando o pelotão, quer no 
sentido conotativo, obedecendo a 
seus superiores militares, sem se 
desviar.

Pedra no sapato
Curtas ou longas caminhadas 
tornavam-se tarefa dolorosa 
se algum pedregulho entrasse 
no sapato ou no coturno, do 
civil ou do militar. Passou a 
designar uma dificuldade imposta 
por terceiros, atrapalhando o 
percurso rumo ao objetivo. 

Com a corda no pescoço
o enforcamento foi, e ainda é em 
alguns países, meio de aplicação 
da pena de morte. a metáfora 
nasceu de anistias ou comutações 
de pena chegadas à última hora, 
quando o condenado já estava 
prestes a ser executado e o algoz 
já lhe tinha posto a corda no 
pescoço – situação que é, de fato, 
“um sufoco”.

Chá-de-cadeira
a nobreza e a fidalguia se 
consideravam superiores aos 
demais mortais e procuravam 
aparecer nos compromissos com 
atraso para marcar o privilégio. 
nas audiências, enquanto não 
eram recebidas, as pessoas eram 
acomodadas em cadeiras e os 
empregados lhes serviam chá para 
amenizar a espera.

Quebrando seu galho Fonte: Deonísio da Silva

inúTil
No antigo Sião, 
atual Tailândia, 
era costume o 
rei presentear 
alguns súditos 
com um bichinho 
dessa espécie. 
Ele não servia 
para nada: por 
ser considerado 
sagrado, não era 
possível sacrificá-lo 
nem colocá-lo para 
trabalhar. E, por ser 
presente real, não 
podia ser vendido 
nem recusado
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ter mais bezerros, sacrificou uma bezerra. 
Seu filho menor, que tinha grande carinho 
pelo animal, se opôs. Em vão. O garoto 
passou o resto da vida sentado do lado do 
altar pensando na morte da bezerra”, expli-
ca Deonísio. Quando hoje se diz “passar a 
mão na cabeça”, no sentido de perdoar ou 
deixar impune o erro de alguém, remete-
se à maneira judaica com que os cristãos-
novos eram abençoados, hebreus que fo-
ram forçados à conversão ao cristianismo 
durante a Inquisição, enquanto pronun-
ciavam uma bênção.

Lágrimas de crocodilo
Animais também inspiram diversas ex-

pressões, todas baseadas em características 
do próprio bicho. Quem tem “estômago de 
avestruz”, que é dotado de um suco gástrico 
capaz de dissolver até metais, é aquele que 
come de tudo e não passa mal. Quem der-
rama “lágrimas de crocodilo” o faz porque 
o animal, enquanto ingere sua vítima, faz 
uma forte pressão contra o céu da boca, o 
que comprime as glândulas lacrimais. Ou 
seja, chora enquanto devora o companhei-

naDa
MaTernal
No Brasil 
imperial, 
havia um 
prostíbulo 
no Rio de 
Janeiro 
muito 
freqüentado 
por homens 
de alto 
escalão do 
“governo” 
da época. A 
dona dele 
era a tal 
Joana

ro de selva. Ninguém quer estar perto de 
quem tem bafo de onça, pois este é um ani-
mal carnívoro conhecido por se lambuzar 
ao começar a caça – e seu mau cheiro é sen-
tido a distância. De visão apuradíssima, um 
dos mais rápidos felinos do mundo animal 
é lembrado para designar aqueles que en-
xergam incrivelmente bem com seus “olhos 
de lince”.

A invejável capacidade que algumas pes-
soas têm de reter informações é comparada 
à “memória de um elefante”. Ele também é 
lembrado quando queremos apontar algo 
que não serve para nada: um “elefante bran-
co”. No antigo Sião, atual Tailândia, era cos-
tume o rei presentear alguns súditos com 
um bichinho dessa espécie. Ele não servia 
para nada: por ser considerado sagrado, 
não era possível sacrificá-lo nem colocá-lo 
para trabalhar. E, por ser presente real, não 
podia ser vendido nem recusado. O que fa-
zer, então? Apenas aceitá-lo, cuidar dele e 

alimentá-lo até o fim dos seus dias, um gas-
to possível para poucos. 

Claro que o brasileiro não poderia fi-
car de fora na hora de inventar suas pró-
prias formas de se manifestar. As antigas 
farmácias embrulhavam drágeas em papel 
dourado, provavelmente para camuflar um 
pouco o aspecto do remédio amargo. As-
sim, eles “douravam a pílula”. Quando os 
imigrantes chegavam ao Brasil para traba-
lhar na terra, era exigido que trouxessem 
as próprias ferramentas. Os que não o fa-
ziam davam, de alguma forma, indicações 
de que não estavam assim tão dispostos ao 
trabalho – e chegavam “de mãos abanan-
do”. As primeiras telhas que compunham 
os telhados brasileiros eram feitas de argila, 
modeladas nas coxas dos escravos africa-
nos – logo, eram sempre desiguais, porque 
dependiam do tamanho e do porte físico 
de seu “fabricante”. Daí nasceu a expres-
são “feito nas coxas”, que hoje significa “de 
qualquer jeito”, e não aquilo que você esta-
va pensando.

Expressões não têm idade e surgem a todo 
momento. Quem quiser que crie a sua! 
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Tribunal de 
Justiça da 
ParaíbaA arquiteta Sônia González 

não consegue esconder a eu-
foria por sua mais nova con-
quista, que é também a de 
uma cidade inteira. No dia 6 

de dezembro de 2007, na última reunião 
do ano do Conselho Consultivo do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), o órgão federal admitiu 
João Pessoa para o seleto grupo dos muni-
cípios que têm o centro histórico tombado 
como patrimônio nacional. Coordenado-
ra da Comissão Permanente de Desenvol-
vimento do Centro Histórico, Sônia conta 
que o trabalho de recuperação da cidade 
começou muito antes de o pedido de tom-
bamento ter sido encaminhado ao Iphan, 
em 2002, por um conjunto de entidades li-
gadas à preservação da cidade. 

na ponta do mapa
João Pessoa é a cidade mais 
oriental do continente, uma das 
menores e mais verdes do Nordeste 
– “onde o sol bate primeiro”, dizem. 
Declarado patrimônio histórico e 
cultural, seu Centro Histórico 
também traz exemplos de 
recuperação da cidadania 
Texto e fotos de João Correia Filho

capa



   2008    janeiro    reViSTa Do BraSiL     4� 

Igreja do Carmo 
e Capela de 

Santa Tereza

Casarões 
centenários

Vista do 
Centro 

Histórico,
às margens 

do Rio
Sanhauá

na ponta do mapa
“Em 1987, criou-se uma equipe multidis-

ciplinar encarregada de levantar o potencial 
histórico, socioeconômico, turístico e urba-
nístico da cidade, dados que auxiliaram no 
tombamento de 502 edificações, 25 ruas e 
seis praças, mais o Porto do Capim, região 
onde a capital paraibana nasceu”, explica. 
Parceria entre órgãos federais, estaduais, 
municipais e a Agência de Cooperação In-
ternacional do governo espanhol, a comis-
são chegou a um plano de revitalização e a 
uma estratégia para evitar a degradação. 

João Pessoa já nasceu cidade, em 5 de 
agosto de 1585, sem passar pela condição 
de vila, graças a sua posição estratégica (pon-
to mais oriental das Américas) e por ter sido 
fundada pela Cúpula da Fazenda Real Por-
tuguesa. Ganhou o nome de Nossa Senhora 
das Neves, a santa do dia. Meses depois, em 

homenagem ao rei da Espanha, Felipe II, que 
na época dominava Portugal, virou Filipéia 
de Nossa Senhora das Neves. Mais tarde foi 
batizada de Parahyba e, em 1930, ganhou 
o nome do então presidente da província, 
João Pessoa, morto durante a campanha 
presidencial daquele ano, na qual concorria 
como vice ao lado Getúlio Vargas.

Muitas ruas da capital paraibana ainda são 
calçadas em pedra. Ali se nota a influência 
das quatro ordens religiosas – carmelita, je-
suíta, beneditina e franciscana. Como na 
Igreja de São Francisco, concluída em 1770, 
um  importante monumento de influência 
barroca. A cidade mantém seu traçado urba-
no praticamente original e suas edificações 
compõem um mosaico artístico que agrega 
estilos arquitetônicos de várias épocas, des-
de o barroco até os casarões em art déco.

 É na Bahia?
“Mas há 20 anos isso tudo não estava as-

sim tão fácil de ver”, observa Sônia Gonzá-
lez. Um dos obstáculos iniciais foi resgatar os 
edifícios escondidos atrás de falsas fachadas, 
de construções irregulares, de muita sujeira. 
Depois de um longo trabalho de recupera-
ção, o casario foi se destacando e passou a 
compor o cenário da cidade, integrando o 
conjunto esquecido até mesmo pela popula-
ção. “Quando começamos o projeto de revi-
talização da Praça Antenor Navarro, fizemos 
várias fotografias e levamos para revelar. O 
laboratorista perguntou se aquele lugar lin-
do era na Bahia”, brinca a arquiteta. 

Embora o tombamento represente um 
grande avanço, Sônia faz questão de frisar 
que a principal conquista de João Pessoa 
nesses últimos 20 anos é ter seu patrimô-
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nio valorizado pelos próprios moradores. 
“Hoje o Centro Histórico faz parte do ima-
ginário das antigas e novas gerações. Logo 
que cheguei aqui poucos conheciam a ri-
queza que havia na cidade. Agora, escolas, 
profissionais e estudantes de Arquitetura, 
História e Turismo desenvolvem trabalhos 
com o patrimônio que lhes pertence. Há or-
gulho de ser pessoense”, completa.

Diego Freitas, 26 anos, entusiasma-se 
com o tombamento. Ele teve a vida muda-
da enquanto mudava a cidade. É aluno da 
sexta turma da Oficina Escola de João Pes-
soa, entidade que há 16 anos forma jovens 
em profissões diretamente ligadas à recu-
peração da cidade, como alvenaria, pintura, 
marcenaria, carpintaria e serralheria. 

A Oficina também nasceu do intercâmbio 
com o governo espanhol, quatro anos de-
pois do Plano de Revitalização, da criação, 
justamente pela dificuldade que surgiu de 
obter mão-de-obra para as restaurações. Já 
formou mais de 300 jovens de 18 a 25 anos, 
advindos de famílias de baixa renda, da rede 
pública municipal e estadual. 

“Antes eu não tinha profissão. Agora pos-
so fazer uma universidade, ir pra Europa 
fazer especialização, conhecer novas técni-
cas”, diz. Diego é monitor de novos alunos, 
e orgulha-se de cada detalhe das paredes da 
nave lateral da Igreja de São Francisco, res-
taurada por ele e seus companheiros. 

A diretora Nahía Cajú explica que a Ofi-
cina Escola já formou sete turmas, cada 
uma responsável pela restauração de um 
dos imóveis históricos da cidade. O pri-
meiro foi o Hotel Globo, prédio do início 
do século 20 e um dos cartões-postais do 
Centro Histórico. Outro destaque é o Casa-
rão dos Azulejos, do final do século 19, um 
dos últimos remanescentes desse tipo de re-
vestimento em azulejaria portuguesa. “Os 
alunos recebem bolsa, refeições e transpor-
te, mas o mais importante é a conquista de 
uma profissão e de metas de vida”, diz.

No interior da Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo, outros sete jovens retocam cada de-
talhe. Datada do final do século 16, a igreja 
teve recentemente o teto totalmente arran-
cado e restaurado, num trabalho minucioso 

que lhe devolveu mais de 400 anos de his-
tória. Thiago Santos, de 20 anos, e Élida de 
Araújo trabalham no altar lateral, com lixa 
e pincel. Fabíola Santiago Pereira, Alisson 
França da Silva, Luiz Antonio Queiroz, Jail-
son Soares Ferreira e Daniel da Silva dedi-
cam-se à pintura do altar central, todo bran-
co com desenhos em alto-relevo. Eles falam 
da amizade e fazem planos para o dia em que 
o trabalho estiver pronto. “Vai ser um grande 
orgulho pra minha família, quero que todo 
mundo venha e se emocione com o que fi-
zemos”, diz Élida, que optou por uma profis-
são pouco comum para mulheres. Hoje todo 
mundo tem admiração pelo seu trabalho e já 
não torcem o nariz diante da marceneira. 

Os sete jovens também falam da amiza-
de, um valor preservado por eles até mes-
mo durante as tarefas mais difíceis. “Alguns 
trabalhos exigem que todo mundo esteja 
em sintonia. Aqui, já chegamos num pon-
to em que um entende o que o outro quer 
só pelo olhar”, diz Daniel da Silva. “Somos 
amigos, e somos uma equipe”, completam 
os companheiros, quase em coro.
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Casarões da Praça 
Antenor Navarro

Trabalho de 
restauração da 

Igreja do Carmo

Daniel:
“Chegamos num 

ponto em que 
um entende o 

que o outro quer 
só pelo olhar”

Mais responsabilidade
Eliane de Castro, superintendente regio-

nal do Iphan, observa que o tombamento de 
um centro histórico não representa o fim de 
um trabalho: “É o começo de uma grande 
responsabilidade para com a cidade. Além 
de manter o que já existe, é preciso cumprir 
uma série de metas e projetos que serão im-
plantados daqui em diante”. Entre eles está 
a revitalização do Porto do Capim, nas mar-
gens do Rio Sanhauá, onde reside uma das 
comunidades mais carentes de João Pessoa. 

O Porto do Capim foi criado pelos por-
tugueses em águas fluviais, adentrando o 

continente, diante da ameaça de ataques 
dos franceses e holandeses. Também serviu 
para escoar a produção local, sobretudo do 
açúcar. Ao seu redor estabeleceu-se a impor-
tante região comercial do Varadouro, onde 
foram construídos armazéns e a alfândega. 
A partir de meados do século 19 chegaram as 
primeiras ferrovias, que se expandiram em 
sentido norte, até o porto da cidade de Ca-
bedelo, provocando o abandono do Porto 
do Capim. “O núcleo começou a se formar 
justamente com a transferência do porto, na 
década de 1930, o que faz com que os mora-
dores estejam muito identificados com essa 
região”, explica Sônia González. 

Segundo a arquiteta, ainda neste ano se-
rão construídas 295 unidades habitacio-
nais, para que sejam transferidas as pessoas 
dessa região para uma área próxima, com 
as mesmas características. Também está in-
cluída no início do projeto a restauração 
dos dois prédios da alfândega, que abriga-
rão o futuro Museu da Cidade de João Pes-
soa, e da antiga Superintendência, que será 
um Centro de Cultura Popular. 

Para levar mais vida ao Centro, a prefeitu-
ra, em parceria com a Caixa Federal, lançou 
o Programa Moradouro. “Venha morar no 
cartão-postal da cidade”, diz a placa sobre 
os casarões em ruínas que vão virar lares. 
“O objetivo é trazer mais moradores para a 
região histórica, o que atrairá mais comér-
cio, mais movimento, mais preservação”, diz 
Ruth Avelino, diretora de Divulgação e Mar-
keting da Secretaria de Turismo. A Caixa 
abriu inscrições para o financiamento de 40 
apartamentos. A fila para as unidades, que, 
estima-se, serão entregues ao longo de 2008, 
já tem mais de 200 pessoas. 

Projetos semelhantes já foram implantados 
em outras cidades históricas do país, como 
São Luís e Salvador. O Pelourinho encon-
tra-se na fase de realocação dos seus antigos 
moradores. Serão 76 famílias que o Iphan vai 
reinserir em uma das regiões turísticas mais 
importantes da capital baiana. João Pessoa 
tem aí o exemplo de iniciativas anteriores, e 
pode aprender com erros e acertos os cami-
nhos para que haja realmente uma revitaliza-
ção, e não uma maquiagem de seu Centro His-
tórico. Afinal, a História, essa que tanto nos 
ensina, se faz com pessoas, todas as pessoas 
de uma cidade. E com cidadania. 

vá além
joão Pessoa é pouco lembrada, se comparada 
com as badaladas Salvador, recife e Fortaleza. 
é uma das menores capitais do nordeste e tem 
ares de interior. além do Centro aconchegante, 
é muito arborizada, tem 25 quilômetros de 
praias, a maioria de águas calmas e cristalinas, 
boa rede de hospedagem, várias opções de 
passeio, e merece ser mais lembrada como 
destino turístico e cultural. 
www.joaopessoa.pb.gov.br
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Por Xandra Stefanel (xandra@revistadobrasil.net)Curta essa dica

They will 
rock you
O DVD duplo Queen Rock Montreal & Live Aid (ST2 Music, R$ 43, 
em média) traz 95 espetaculares minutos do Queen em concerto para 
18 mil pessoas gravado em 1981, no Fórum de Montreal, no Canadá, 
remixado, remasterizado e recuperado digitalmente. Freddie Mercury 
domina o palco com os hits inesquecíveis Love of My Life, We Will 
Rock You e We Are the Champions, também há comentários atuais 
saudosistas do baterista Roger Taylor e do guitarrista Brian May. No 
segundo DVD, a apresentação da banda no concerto beneficente pró-África Live Aid, 
gravada no antigo estádio londrino de Wembley em 1985, e uma curta e inédita entrevista 
com os músicos antes do show.

A triste história real de quatro jovens ingleses de família paquistanesa 
que foram presos no Afeganistão e torturados na base naval americana 
de Guantánamo, em Cuba, é tema de O Caminho para Guantánamo, 
do diretor inglês Michael Winterbottom (Art Filmes, 2006). Foi 
uma das primeiras denúncias sobre as arbitrárias prisões feitas sem 
julgamento ou garantias para os suspeitos de terrorismo. Na cena final, 
os personagens reais comprovam a veracidade do tema. Apesar de ter 
muitos problemas, a mensagem, perturbadora, vale conferir em DVD.

Terrorismo americano

Lelê é um menino sapeca e 
criativo. A diferença é que ele 
escreve no UOL – blogdolele.blog.
uol.com.br –, onde conta suas 
aventuras e aprendizados. Com o 
sucesso entre adultos e crianças, 
ele resolveu fazer um livro, As 
Primeiras Histórias de Lelê (Panda 
Books, 72 páginas, R$ 28 em 
média). Na verdade, Leocádio é 
o sobrinho imaginário de José 
Roberto Torero, personagem 
criado pelo cronista, que também 
é colaborador da RdB. Você vai 
saber como foi o primeiro dia 
de aula, o que aconteceu com a 
primeira não-namorada e como 
foi o dia em que ele aprendeu a 
andar de bicicleta. Como diria 
Lelê, o livro é o maior legal!

Lelê, o 
sobrinho genial

Flor da 
gafieira
Com 47 anos de carreira, Elza Soares lançou 
no final de 2007 seu primeiro DVD, o suingado 
Beba-me, da Biscoito Fino, em parceria com o 
Canal Brasil. CD e DVD foram gravados durante 
um show no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, 
num ambiente de gafieira moderna criado pelos 
diretores José Miguel Wisnik e Wadim Nikitim. São 
22 músicas, todas clássicas, com novos arranjos. 
Ela começa o show com uma versão a capella de 
O Meu Guri, de Chico Buarque. E depois melhora 
ainda mais, com Beija-me (Roberto Martins e 
Mário Rossi), que vira Beba-me, numa brincadeira 
que dá nome ao CD (R$ 28,90) e DVD (R$ 42,90). 
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O livro Por Trás da Entrevista 
(Record, R$ 40, em média), da 
pesquisadora e jornalista Carla 
Mühlhaus, apresenta entrevistas 
com dez dos mais importantes 
entrevistadores da mídia 
impressa brasileira, a maioria 
com passagens pela literatura. 

Especialistas como Joel Silveira, Joaquim Ferreira 
dos Santos, Artur Xexéo, Zuenir Ventura, Carlos 
Heitor Cony e Sérgio Cabral falam das manhas de 
seu ofício, uma das mais indispensáveis e saborosas 
ferramentas do jornalismo. 

Paul Giamatti 
em cena com 

Hope Davis

A arte da entrevista

O Museu Aleijadinho, instalado na Igreja Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição de Antônio 
Dias, em Ouro Preto (MG), recebeu nova 
concepção museográfica e foi reinaugurado pela 
Associação Espírito Santo Cultura. A visitação 
pública interage mais harmoniosamente com 
os espaços religiosos e há exibição de obras 
de Aleijadinho, documentos originais e um 
rico acervo de arte sacra. Um multivídeo de 
12 minutos mostrará toda a obra do gênio 
do barroco que está espalhada pelas cidades 
históricas mineiras. Em um dos trechos do 
vídeo, Cecília Meireles narra com emoção 
única a saga de Aleijadinho: “Todos os sonhos 
barrocos deslizando pelas pedras... Anjos 
e santos nascendo em mãos de gangrena e 
lepra. Armado pó que finge eternidade, lavra 
imagens de santos e profetas cuja voz silenciosa 
nos persuade....” De terça a domingo, das 8h30 
às 12h e de 13h30 às 17h. R$ 6 e R$ 3 (ingresso 
válido também para visitar a Igreja de São 
Francisco de Assis). Tel. (31) 3551-4661.

Mestre do 
barroco

A mostra Instantâneos da Felicidade, no Museu Oscar Niemeyer, em 
Curitiba, apresenta 50 fotos de momentos de intensa felicidade clicados 
por 28 fotógrafos de várias nacionalidades. Uma “bicicleta” de Pelé, 
um olhar carinhoso entre Grace Kelly e o príncipe Rainier e a última 
valsa na festa de 14 de julho, na França, são algumas das cenas captadas 
na segunda metade do século 20. Os autores desses felizes flagrantes: 
Sebastião Salgado, Henri Cartier-Bresson, Walter Carone, Édouard 
Boubat, Pierre Verger, Bernard-Pierre Wolff, Jean-Louis Dumas, entre 
outros. Até 27 de janeiro, de terça a domingo, das 10h às 18h, no MON. 
R$ 4 e R$ 2 (estudantes). Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico, tel. 
(41) 3350-4400.

Felicidade 
explícita
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nirvana
as ruas vazias, o país em recesso, 
o mundo nas praias, os semáforos 
foram desligados por total 
inutilidade. Sim, havia na cidade 
um estado de felicidade
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Crônica

B
arata olhou para o relógio: 8 horas. Levantou-se da 
cama num pulo e começou a escovar os dentes ao mes-
mo tempo em que vestia a gravata. Estava amarrando 
o sapato quando sua mulher falou:

– Aonde você vai, Barata?
– Trabalhar. 
– Está maluco?
– Maluco não, atrasado.
– Mas hoje é o seu primeiro dia de férias!
Ponto para ela. Nosso herói voltou para a cama. Mas não conse-

guiu dormir. Levantou-se de novo, abriu a porta do apartamento 
e apanhou o jornal deixado pelo porteiro. Ele estava fininho, com 
mais anúncios do que reportagens, como costumam ficar os jornais 
nas férias. Então Barata resolveu fazer algo que não fazia há muito 
tempo: uma caminhada. Calçou os tênis, vestiu trajes esportivos 
que cheiravam a mofo e saiu. 

Logo de cara, teve um choque: pôde atravessar a rua. Num dia 
comum, mesmo na faixa de segurança ele teria de ziguezaguear 
feito um centroavante entre zagueiros para escapar de um atrope-
lamento. Chegando à outra calçada, olhou mais uma vez para trás, 
querendo se certificar de que não estava sonhando. Não estava. Ne-
nhum carro vinha de um lado, nenhum carro vinha do outro.

Algumas coisas chamaram a atenção de Barata no percurso: des-
de cambacicas de barriga amarela e beija-flores verde-azulados até 
portas metálicas baixadas e garagens vazias. Nem mesmo os abo-
mináveis cocôs de cachorro obstruíam seu caminho. Foi então que 
concluiu: a cidade tinha se mudado para o litoral. Aquelas ruas e 
avenidas eram dele, só dele.

Voltando para casa, Barata acordou a mulher e os gêmeos. Cis-
mou que iam fazer um piquenique no parque.

– Mas, Barata, lá nunca tem lugar para estacionar!
– Hoje vai ter.
Tinha. Deu até para parar numa vaga com sombra. Os quatro es-

tenderam uma toalha sobre a grama e passaram boas horas ali. Ba-

rata e a mulher namorando, os gêmeos correndo para lá e para cá.
– Sabe de uma coisa, amor −, disse a mulher para Barata –, está 

tão bom aqui que parece que é o nirvana.
– O conjunto?
– Não, Barata! O estado permanente de felicidade e conheci-

mento atingido através de disciplina e meditação.
– Ah...
A volta para casa foi tranqüila. Não havia motoristas ferozes 

colados na traseira do carro nem motoqueiros alucinados que-
brando seu retrovisor. 

Enquanto dirigia, nosso herói considerou que sua mulher tinha 
razão: as ruas vazias, o futebol em recesso, o recesso do Congresso, 
a superpopulação espalhada pelas praias... Até os semáforos foram 
desligados por total inutilidade. Sim, haviam alcançado o nirvana.

Vários dias durou aquela paz. 
Porém, num fim de tarde, quando o crepúsculo manchava de 

vermelho os vidros dos prédios da Avenida Paulista e eles anda-
vam calmamente pelo canteiro central, viram uma repórter de ex-
pressão tensa falando para uma câmera: “As principais estradas 
de acesso à cidade estão totalmente congestionadas! É a volta do 
feriado. Daqui a pouco a cidade será tomada por uma multidão 
de automóveis. E, por coincidência, amanhã recomeça o campeo-
nato de futebol e termina o recesso parlamentar”.

– Acho que é o fim do tal nirvana − suspirou Barata.
A pedido dos gêmeos, eles passaram a andar pelo meio da ave-

nida vazia. Caminharam assim até que começaram a ouvir um 
zumbido. Ele vinha de longe, mas dava para perceber que era uma 
mistura de ronco de motores, buzinadas, sound sistems no último 
volume e freadas bruscas. 

Entristecidos, voltaram para a calçada.
No mesmo instante, os semáforos da cidade voltaram a funcio-

nar. Estavam todos vermelhos. 


