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E
m tempos de lembrar 1968, cai bem um verso de Geraldo Vandré que se re-
feria a um “dia que já vem vindo, que este mundo vai virar”… Está na can-
ção Aroeira, do disco Canto Geral, lançado naquele ano de contestações. E 
encaixa bem nos resultados colhidos por setores da imprensa comercial em 
relação ao governo Lula: “É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem 

mandou dar”. Afinal, tratado com preconceito e grosserias, Lula apanha sem dó, mas 
ele e seu governo são recordistas de popularidade. Uma dor no pescoço recebe o títu-
lo “carne de pescoço”; a tradução para a ida de qualquer militante a Brasília é envolvi-
mento em negociata; nas páginas desses veículos, é o governo mais corrupto e desas-
troso da história.

Fazem por merecer a sigla PIG – Partido da Imprensa Golpista –, criada pelo depu-
tado federal Fernando Ferro (PT-PE) e adotada por Paulo Henrique Amorim. O foco 
num “terceiro mandato” é outro exemplo da “linha burra” ensaiada por esses veículos. 
Mesmo com Lula negando veementemente a idéia de nova reeleição e, ainda, apresen-
tando a ministra Dilma Rousseff como possível candidata em 2010; mesmo com alguns 
petistas discutindo possibilidades de Ciro Gomes a Aécio Neves, esses veículos abor-
dam o terceiro mandato de forma espalhafatosa para fritar antecipadamente a idéia. 
Forçam o debate, obrigam as pessoas a se posicionar e novamente colhem resultado 
amargo, como o apoio à re-reeleição de mais da metade dos entrevistados da recente 
pesquisa CNT/Sensus.

O PIG é incapaz de compreender e aceitar que o desenvolvimento do Brasil no atual 
governo ocorre principalmente pela inclusão social das classes C e D e briga por asse-
gurar um espaço perante a classe média. Alimenta seus leitores com ódio e tenta ata-
car-lhes a auto-estima para gerar sentimentos como medo, opressão, revolta, que em 
outros momentos da história levaram a resultados desastrosos. Em vez de participar 
com idéias, debates e informação de qualidade na construção de uma nova história, 
em direção a uma sociedade mais justa e solidária (como acontece na África do Sul e 
relata Bernardo Kucinski nesta edição), tenta virar a história ao avesso, no intuito de 
retrocedê-la. 
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Cadê vocês?
Gostei do proje-
to e da qualidade 
dos textos. A pu-
blicação está em 
bancas ou é res-
trita a assinan-
tes? Como assi-
nar: via boleto, 
cartão, débito em 
conta? A remessa 

é via Correios? Preciso guardar a edição de 
abril com o que disse Mino Carta, esse jo-
vem senhor de boas idéias, brasileiro com 
sangue e temperamento italianos.
Luiz Conceição, Itabuna (BA)
luizconceicao@click21.com.br

Nota: Em breve você poderá encontrar a Revista 
em bancas ou fazer a sua assinatura, Luiz.

Muito legal a entrevista. Coisas sérias e  
amenidades. Parabéns à Revista e ao Mino.
Marcos César Lukaszewigz, Maringá (PR)
lukas@wnet.com.br 

Amigos da Revista do Brasil, escrevo para 
cumprimentá-los pela excelente entrevista 
com Mino Carta, que acabei de ler. E dar os 
parabéns ainda pelo projeto da Revista. 
Nilo Bairros, Brasília (DF)
nilobairros@uol.com.br 

Cartões corporativos
O gasto do governo Lula de R$ 177 mi-
lhões, no seu julgamento, é pequeno 
comparando com o governo FHC (Ber-
nardo Kucinsky, edição 22). Antes de ser 
governo o PT era o partido da honesti-
dade, da justiça, da moralidade etc. Infe-
lizmente, o que nós vimos é que o PT e 
os outros partidos são farinha do mesmo 
saco. Quantos hospitais dá para construir 
com R$177 milhões? Quantos mil brasi-
leiros dá para tirar da miséria?
Fernando Moreira Salles, Paracatu (MG)
sallesfernando@uol.com.br

Lei de imprensa
A edição de abril/08 está realmente mui-
to boa, com reportagens que nos ajudam 
a refletir mais fundo sobre nossa atual 
realidade. Apenas uma reparação ao ar-
tigo do Kucinski. Onde ele escreve que 
foram revogados 20 dos 27 artigos da Lei 
de Imprensa, o correto seria “20 dos 77 
artigos”.
Lucimar Cruz Beraldo, São Paulo (SP)
lucimar@fetecsp.org.br

Dez anos sem solução
A reportagem “Dez anos sem solução” (edi-
ção 23) me fez pensar nessas mães que não 
queriam filhos, referindo-se a eles como in-
desejados. Não defendo o laboratório. Ape-
nas acho que essas mães não os deveriam 
expor como produto do erro do laborató-
rio. Uma criança é uma bênção. Deus, na 
sua infinita misericórdia, quis precisar da 
colaboração de um homem e de uma mu-
lher, e quem sabe de um descuido do la-
boratório, para permitir que essas crianças 
viessem ao mundo.
Marlene Rocha Meque, Palestina (SP)
mrochameque@yahoo.com.br

Energia
Gosto da energia da Revista e de como 
os temas são abordados. Até em repor-
tagens do nosso dia-a-dia, sempre acres-
centa algo além do superficial e do espe-
rado. Obrigada pelos bons momentos de 
leitura e sucesso às próximas edições. 
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winne_sneca@msn.com
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PREsENTE DE ANIVERsáRIo
a Revista do Brasil completa no dia 12 de junho dois anos de existência. o leitor que enviar a 
melhor carta – comentando algum assunto abordado pela RdB ao longo dessas 24 edições –  
receberá a revista em sua casa durante um ano. Caso o escolhido já receba a revista,  
poderá presentear alguém.
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ponto de vista

Segundo os estudiosos, o Estado é a conseqü-
ência direta das formas simbólicas, criadas 
pelos primeiros homens, a fim de substituir o 
instinto da hostilidade pela convivência pací-
fica. O primeiro objetivo do Estado foi defen-

der os pobres contra os ricos, os fracos contra os fortes. 
A polícia, parte do Estado, devia servir para proteger 
as pessoas contra os violentos e contra os ladrões – os 
comuns e os de colarinho branco. O Estado existe para 
que os pobres participem não só da construção, mas 
também, como é de seu direito, do gozo 
dos benefícios da civilização.

Entretanto, o Estado que conhecemos, 
e Marx já denunciara, tem servido para 
proteger o poder dos ricos sobre a nação 
– e contra os pobres. Isso ficou pior nos 
últimos 30 anos, com o lema de “Estado 
mínimo”, do neoliberalismo, que exige, 
principalmente nos países em desenvol-
vimento, a liberdade de cobrar juros de 
agiota; de produzir e de comprar e ven-
der sem obedecer regras; de especular na 
bolsa; de planejar crises econômicas, com 
seus capitais “pirata”; de desnacionalizar 
bancos e empresas privadas e estatais; de 
controlar os preços internacionais dos 
produtos exportados; e de impedir seu 
acesso à ciência e tecnologia. Assim reduzem a tarefa 
do Estado à manutenção dos privilégios do capital con-
tra o direito à vida dos trabalhadores. Como a maio-
ria das pessoas não tem outra coisa que vender senão 
a força de seus braços, a “liberdade de mercado” só in-
teressa aos patrões. E se os explorados protestarem, ou 
entrarem em greve, a polícia do Estado é chamada a 
manter a ordem.

Na segunda metade do século 19, a Inglaterra era o 
país mais industrializado do mundo. As crianças e as 
mulheres eram obrigadas a trabalhar como homens no 
fundo das minas de carvão e nas fábricas, de 12 a 16 
horas por dia, sete dias por semana. Recebiam apenas 
para comer – e mal. Era tão forte a exploração que os 
trabalhadores, desnutridos, passaram a diminuir de ta-
manho. O Exército da Inglaterra foi obrigado a reduzir 

de 1,60 metro para 1,52 a estatura dos recrutas, porque 
os ingleses pobres estavam ficando anões.

A criação do Partido Trabalhista da Inglaterra, o La-
bour Party, para as eleições de 1906, possibilitou que 
fossem votadas leis que aliviaram a situação da classe 
operária e permitiram à Grã-Bretanha enfrentar as tro-
pas alemãs na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). 
Outro fator favorável, e mais importante, foi a Revo-
lução Soviética, de 1917. O medo de que os trabalha-
dores do mundo inteiro acompanhassem o movimen-

to socialista levou os países capitalistas a 
adotar a jornada de oito horas, o fim do 
trabalho aos domingos e, em alguns, o 
sistema de férias e a previdência oficial. 
No Brasil, a partir de Vargas os trabalha-
dores contavam com estabilidade, salário 
mínimo profissional, férias anuais, des-
canso semanal remunerado e sistema de 
aposentadoria. 

Em 1989, ao cair o Muro de Berlim, 
economistas do FMI, do Banco Mun-
dial e do Departamento de Tesouro dos 
EUA se reuniram em Washington e re-
digiram um programa “de reestrutura-
ção” para os países em desenvolvimen-
to, o chamado Consenso de Washington, 
que resultou na privatização das grandes 

empresas estatais e na desregulamentação das rela-
ções de trabalho.

Agora, com a nova crise do capitalismo, os mesmos 
neoliberais que determinaram o fim do Estado como 
regulador das atividades econômicas batem às portas 
do Tesouro norte-americano para salvar os bancos que-
brados. Resumo da história: quando o mercado está 
favorável, os banqueiros especulam e ganham bilhões; 
quando, em conseqüência de suas fraudes e irresponsa-
bilidades, se tornam insolventes, correm para o Estado. 
Foi assim com o Proer, no governo Fernando Henrique, 
e está sendo assim nos EUA hoje.

Mas os trabalhadores estão sempre no prejuízo. Ain-
da agora, tramita e prospera, no Congresso, novo proje-
to de reforma das leis do trabalho. Entre outras propos-
tas, há a de acabar com o décimo terceiro salário. 

Como a maioria das pessoas não tem o que vender, 
senão a força de seus braços, a “liberdade de mercado” 
só interessa aos patrões. agora, tramita no Congresso 
novo projeto de reforma das leis do trabalho 
Mauro Santayana

O Estado a serviço dos ricos

Mauro 
santayana 
trabalhou nos 
principais jornais 
brasileiros a 
partir de 19�4. 
Foi colaborador 
de Tancredo 
Neves e adido 
cultural do Brasil 
em Roma nos 
anos 1980

Com a nova crise 
do capitalismo, 
os mesmos 
neoliberais que 
determinaram 
o fim do Estado 
como regulador 
batem às portas 
do Tesouro 
norte-americano 
para salvar 
os bancos 
quebrados
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Por Vitor NuzziResumo

de primeira “Deus abençoou os pés desse 
cidadão, mas se esqueceu da boca” Romário, respondendo a Pelé, em 1998

Enfim um país sério No meio da tarde de 30 de abril, a agência de classificação de risco Standard & Poor’s  
anunciou que o Brasil havia obtido o tão falado grau de investimento. A elevação reflete “a maturidade das instituições brasileiras 
e da política do país”. Foi o 14° país a receber o grau de investimento. Melhor marqueteiro de seu governo, o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva assinalou que “o Brasil foi declarado um país sério, com políticas sérias, que cuida de suas finanças com qualidade”. 
Só falta diminuir os juros – que, por sinal, foram cortados nos Estados Unidos no mesmo dia 30 de abril.

As razões do trabalho
Passou despercebido, mas no 1º de Maio uma senhora comple-

tou 65 anos de idade: a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Na véspera, o governo anunciou o lançamento da nova carteira 
profissional, informatizada. Por mês, são emitidos 6,5 milhões 
de carteiras. No entorno da discussão da reforma trabalhista, as 
centrais avançam na campanha pela redução da jornada para 40 
horas semanais, pela ratificação das convenções 151 e 158 da OIT 
e por reforma tributária. A campanha ganhou apoio da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil. No estado de São Paulo, 37 mil 
trabalhadores na indústria farmacêutica conquistaram as 40 ho-
ras semanais em convenção coletiva. O acordo foi firmado entre 
as federações estaduais da categoria (Fetquim/CUT e Fequimfa/
Força Sindical) e o sindicato patronal (Sindusfarma).

Encontros e 
despedidas

O mundo da bola dá mesmo 
muitas voltas. Romário, o eter-
no boêmio, inimigo dos treinos e 
concentrações e amante da noite, 
despediu-se oficialmente dos gra-
mados no mês passado com trata-
mento de herói. E Ronaldo, o fe-
nômeno, o bom moço, sempre se 
superando e voltando contusão 
após contusão, foi cair nas arma-
dilhas da noite.

sinal amarelo
De novembro do ano passado a 

março deste ano, 20 dos 27 parti-
dos registrados perderam filiados, 
segundo o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). Existem 12.407.901 fi-
liados, uma redução de 32.876 em 
quatro meses. Todas as dez maio-
res agremiações acusaram baixas. 
O PMDB perdeu 5.897 (0,28%), 
mas manteve-se em primeiro, com 
2,093 milhões de filiados. O PP caiu 
0,37% (4.717), para 1,279 milhão. 
Em terceiro está o PSDB, com me-
nos 2.626 (0,22%), para 1,197 mi-
lhão, e em quarto continua o PT, 
com queda de 0,49% (5.659 a me-
nos), com 1,152 milhão de filiados. 
Não era de esperar que os partidos 
ganhassem adeptos?
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Completaram-se em abril três anos desde 
que o presidente Lula assinou o decreto 
de homologação da Terra Indígena Rapo-
sa Serra do Sol, em Roraima, com 1,68 mi-
lhão de hectares, encerrando um proces-

so de reconhecimento territorial que se arrastou por 
quase três décadas. Infelizmente, não há, ainda, muito 
a comemorar.

No mês do aniversário, o governo determinou final-
mente a Operação Upatakon, para promover a desin-
trusão da área, visando a retirada de meia dúzia de ar-
rozeiros que ainda não tinham aceitado 
os acordos propostos para indenização e 
reassentamento. A maioria já tinha saído 
pacificamente. Em seguida, um general 
do Exército se autonomeou porta-voz da 
sociedade brasileira – a qual, segundo ele, 
não estaria de acordo com a atual políti-
ca indigenista – e defendeu os invasores 
que resistiam de forma violenta à ação da 
Polícia Federal. 

A homologação de Raposa Serra do Sol 
é uma questão de justiça histórica. Não 
são poucos os reparos devidos. Seja pelos 
séculos de exploração a que os índios fo-
ram submetidos (inclua matança, escravi-
dão, servidão); seja pelo fato de sua pre-
sença ter ajudado a garantir aquelas terras 
para o Brasil em disputa com a Inglaterra 
decidida em 1904; ou até mesmo por ser 
da região de Raposa a origem do mito de 
Makunaima, alçado a ícone da brasilidade 
pelo Modernismo.

A tal política atacada pelo mais novo 
“porta-voz da sociedade brasileira”, é bom que se lem-
bre, foi determinada pela Constituição de 1988 e con-
siderada exemplo mundial. O Brasil tem quase 13% de 
seu território reconhecido como terra indígena: já são 
mais de 600 terras. Ainda há algumas centenas a demar-
car. De qualquer forma, pode-se dizer que ao menos 
uma parte das injustiças fundiárias envolvendo indí-
genas no Brasil já é passado – o que não é pouca coisa, 
se considerarmos o histórico de violência a que foram 
submetidas as populações nativas. 

Ao que o general chama de “segregação”, as políticas 

públicas atuais dão outro nome: compensação, repara-
ção. Como se pode ver nos debates recentes sobre cotas, 
trata-se de um mecanismo ainda pouco compreendido 
pela chamada “opinião pública” brasileira (leia-se meia 
dúzia de apaniguados dos donos de jornais), apesar de 
muito bem avaliado pela população. Além dos direitos 
a suas terras, os índios estão recebendo assistência em 
educação e saúde – a queda na mortalidade infantil e 
o crescimento populacional acima da média brasileira 
são, em parte, reflexo disso. 

É compreensível que os militares procurem cons-
tantemente identificar “ameaças à sobe-
rania”, até para justificar os salários que 
recebem. Mas é difícil enxergar um mo-
tivo plausível para temores no caso em 
questão. Não só os índios têm cada vez 
mais motivos para se orgulhar de ser 
brasileiros como os povos de nações vi-
zinhas vêm procurando entrar em nosso 
país para buscar cidadania – curiosamen-
te, na região sul de Mato Grosso do Sul, a 
grita da elite é contra essa “invasão”, por 
parte dos guaranis paraguaios. Se é para 
falar de política equivocada em relação 
aos índios, mais justo seria lembrar o lo-
teamento da fundação responsável pela 
saúde dos povos indígenas (Funasa) para 
o PMDB? Ou o incentivo do megaempre-
sário da soja e governador de Mato Gros-
so, Blairo Maggi, à extensão do monocul-
tivo de modelo predatório para o interior 
das terras indígenas do estado, conforme 
denunciam lideranças?

Curioso é que durante pesquisa no site 
do Clube Militar, onde o general Heleno proferiu a pa-
lestra que gerou toda a discussão sobre as tais “ameaças 
à soberania nacional”, deparei com uma nota intitulada 
“A Revolução Democrática de 31 de Março de 1964”. 
Alguém tem dúvidas sobre o que está em jogo na atual 
discussão de Roraima? 

Esperemos que o STF assuma de vez a defesa do esta-
do de direito e legitime de vez a demarcação de Raposa 
Serra do Sol. O Brasil  precisa desta e de mais algumas 
demonstrações com igual peso simbólico para avançar 
em sua democracia. 

Esperemos que o Supremo Tribunal federal assuma 
a defesa do estado de direito e legitime de vez a 
demarcação de Raposa Serra do Sol
Por Spensy Pimentel

Raposas e ameaças à nação
artigo

spensy Pimentel 
é jornalista, 
doutorando em 
Antropologia 
social pela 
UsP

Não só os 
índios têm 
cada vez mais 
motivos para 
se orgulhar de 
ser brasileiros 
como os povos 
de nações 
vizinhas vêm 
procurando 
entrar em nosso 
país para buscar 
cidadania.
Os militares 
identificam 
“ameaças à 
soberania” para 
justificar seus 
salários
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         Quando ouvi o caso pela primeira vez pensei: e se a moda pega? E se 
todos os pais resolverem fazer igual? Fiquei pensando como a menina sofreu, 
como deve ter doído. Me coloquei no lugar dela, mas logo esqueci. Não fiquei 
muito tempo pensando nisso, não. A televisão e o jornal é que falam demais. 
Mas acho que isso é assim porque tem gente querendo saber de tudo. Na 
minha casa, todo mundo quer saber quem matou. As crianças devem ficar 
preocupadas, sim, porque madrasta não é como mãe. Não é a mesma coisa.  
A madrasta ficou nervosa e descontou tudo na menina”
Mayara Leal Lasko, 11 anos, 6ª série

tirem as crianças da sala
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E
nquanto o texto desta repor-
tagem era finalizado, policiais 
encerravam a reconstituição do 
crime que levou à morte de Isa-
bella Nardoni, de 5 anos. Ruas 

próximas ao local foram interditadas e o es-
paço aéreo fechado pela Aeronáutica. Tudo 
para não atrapalhar a encenação dos últi-
mos momentos de vida da menina. Emis-
soras transmitiam ao vivo e quem dependia 
da TV aberta não tinha opções. E assim tem 
sido desde o final de março, quando o epi-
sódio ganhou manchetes, capas de revis-
tas e horas de rádio e TV. Entre solidários 
e curiosos, ambulantes e oportunistas de 
plantão em busca de um lugarzinho no 
enquadramento das câmeras, mídia 
e público em geral proporcio-
naram um show de horro-
res. Mas, além de con-
denar previamente 
os acusados e expô-
los ao apetite de tan-
tos heróis ávidos por 
fazer “justiça” com as 
mãos, paus e pedras, a 
overdose de violência pode 
levar a outros estragos.

No começo de abril, em Caria-
cica (ES), uma menina de 10 anos, fi-
lha de um motoboy, teria pulado do quar-
to andar. Tinha medo do pai, que chegara 
nervoso em casa, como sempre acontecia, 
segundo um jornal local. O pai foi preso e 
não se falou mais no assunto.

De 29 de março para cá, nas rodas de con-
versa, no ônibus, no elevador, na fila do cai-
xa eletrônico, nas padarias e festinhas há 
sempre uma história sendo contada. Há 
sempre alguém que conhece uma criança 
que teria dito estar “aliviada por não ter 
sido jogada janela abaixo”. Ou que tenha 
medo de que “a moda pegue”. Dias desses, 
a pequena Sarah, de pouco mais de 2 anos, 
perguntou à mãe: “Se eu cair lá embaixo, 

Como a tragédia familiar da menina isabella, transformada em 
seriado de suspense e terror, pode mexer com a cabeça das 
pessoas, especialmente das crianças como ela
Por Cida de Oliveira. Fotos de Jailton Garcia



você não me segura, né? Vou morrer igual 
a Isabella”. Quem conta é Nelma Alcântara 
da Silva, mãe da menina, que mora num 
prédio da Cohab, em Carapicuíba (SP). 
Hellen, 10 anos, irmã de Sarah, impressio-
nou-se: “Fiquei triste como se ela (Sarah) 
tivesse caído”.

O psicólogo Ronald Guttermann, au-
tor do livro O Jardim da Infância Perdida, 

trabalhou durante cinco anos na extinta 
Febem acompanhando crianças pequenas 
vítimas de agressão física, entre outras. Se-
gundo ele, as menores de 10 anos são as 
mais prejudicadas. “Independentemen-
te de quem seja o autor do crime, a idéia 
que martela nas cabeças ainda em desen-
volvimento é ‘como pode um pai matar 
um filho’?”, diz. “Isso gera uma angústia 

tirem as crianças da sala

     Fiquei triste 
porque o ladrão jogou 

a menina da janela e 
ela sentiu dor. Pensei 
nisso algumas vezes. 

Na escola ninguém 
fala. E nem no prédio.  

A menina caiu  
do 6º andar”

Leonardo Rilko de 
Oliveira, 9 anos, 3ª série
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        Caiu da janela, 6º andar, 20 metros de altura, 
há pista de que foram o pai e a madrasta. Acho 
que foram eles, mas pode aparecer outra pista. 

Acho que o pai estava muito nervoso, doente 
da cabeça. E a madrasta tinha ciúme da menina. 
Tinha muito ciúme. Na hora que fiquei sabendo 
da menina caindo, pensei na minha irmã. Fiquei 
triste como se ela é que tivesse caído. Acho que 

a menina tinha desobedecido. Na escola não 
teve comentários, nem no prédio, na conversa 

dos amigos. A gente não fala muito disso. Eu 
sempre tive medo de altura. A televisão fala toda 

hora a mesma coisa, toda hora passa como foi, 
como caiu, fiquei impressionada. Tanta violência. 

Todas as crianças ficam revoltadas quando 
apanham. E ela deve ter apanhado muitas vezes 

antes daquele dia. Criança não pode ter medo 
do pai. Tem que gostar. o pai não pode ser ruim. 

É obrigação dos pais ser bonzinhos e os filhos 
têm que obedecer até quando mandam dormir, 

escovar os dentes”
Brenda Hellen Alcântara da Silva, 10 anos, 6ª série

     Escutei falar que o pai empurrou da janela. Achei que o pai 
não ia jogar, mas a televisão disse. Não fala mentira. Na escola 
falavam que tinham medo do pai ficar bravo e também jogar 
elas. A menina era boazinha, mas o pai ficou nervoso”
Bruno Leal Lasko, 4 anos

enorme.” E não há, como nos contos de 
fadas em que a personagem da madrasta 
é sempre associada ao mal, como voltar o 
tempo. O final já está fechado e o estrago 
está feito.

A angústia a que Guttermann se refere 
afeta o processo de formação da confiança 
e dos vínculos afetivos. E, para ele, a base 
da construção da sociedade é a confian-
ça. Para que limites possam ser apresenta-
dos pelos pais, é preciso haver confiança. 
“Quando isso se quebra, as relações se tor-
nam mais frias, frágeis e inconseqüentes”, 
resume o  psicólogo, fazendo referência a 
tantas infrações cometidas por crianças e 
adolescentes justamente pela falta de li-
mites. “Num momento como esse os pais 
têm de reforçar e mostrar seu amor pe-
los filhos. Deixar claro que um episódio 
como o vivido na família Nardoni é raro e, 
quando ocorre, é motivado por uma doen-
ça emocional, muito séria, que precisa ser 
tratada”, explica. 

Marisa Fefferman, professora de Psico-
logia da Universidade de São Paulo, autora 
do livro Vidas Arriscadas, reforça o alerta: 
“A história, da maneira como foi explorada, 
pode quebrar o que resta da já fragilizada 
instituição familiar”. 



     Quando eu escutei pela primeira 
vez pensei: o pai jogou a criança pela 
janela? Mas não precisa ficar falando 

tanto. Meus pais ficaram preocupados, 
mas me contam tudo. Na escola, na 
classe, só se fala de vez em quando. 

As crianças podem estar preocupadas, 
mas não ficam comentando toda hora. 

Na tevê é direto. Mostra até o pai 
chegando na delegacia. Não precisa. 

Não lembro de outra coisa tão falada na 
televisão.Tão falando que a madrasta 

matou e o pai jogou. Tão investigando. 
Acho que é isso mesmo que estão 
falando. Tem a marca do chinelo. A 

gente tem que prestar atenção para 
não ter briga em casa, que às vezes 
acontece com minha irmã pequena”

Vinicius Mendes, 10 anos, 5ª série, SP

Pega e lincha
Não bastasse a exibição diária e ostensiva 

da tragédia de Isabella em si, as crianças es-
pectadoras ainda tinham de conviver com 
a odiosa relação mídia–platéia, esta que o 
psicanalista Contardo Calligaris chamou de 
“turba do pega e lincha”, em artigo publica-
do na Folha de S.Paulo. O colunista dispara 
sua crítica contra a atitude dos que davam 
plantão nas cenas do caso na esperança de 
gritar “assassinos” quando eles aparecessem, 
pedindo justiça: “Os repórteres de televisão 
sabem que os membros dessas estranhas tur-
bas respondem à câmera de televisão como 
se fossem atores. Quando nenhum canal está 
transmitindo, ficam tranqüilos, descansam 
a voz, o corpo e a alma. Na hora em que, 
numa câmera, acende-se a luz da gravação, 
eles pegam fogo... Parecem se sentir investi-
dos da função de carpideiras oficiais: quan-
do a gente olha, eles devem dar evasão às 
emoções (raiva, desespero, ódio) que nós, 
mais comedidos, nas salas e nos botecos do 
país, reprimiríamos comportadamente... O 
espetáculo que eles nos oferecem inspira um 
horror que rivaliza com o que é produzido 
pela morte de Isabella”.

E a responsabilidade da mídia pela reper-
cussão de sua cobertura, não identificável no 
plano imediato – sobretudo no aspecto emo-
cional das crianças –, não é pequena. Se fos-
se um filme, os ingredientes insistentemente 
repassados do episódio – situação familiar 
obscura, espancamentos, asfixia, sangue no 
carro e pela casa, perda de sentidos, queda 
pela janela – seriam caso de receber o selo 
“desaconselhável para menores”. Sobretudo 
diante da audiência alcançada. 

Uma tradicional pesquisa da CNT/Sensus 
apurou que o caso foi o que atingiu o maior 

   A professora sempre manda rezar 
antes de dar lição. Teve dias que ela 

mandou rezar pra Isabella. Esses dias 
rezamos de novo. Uma menina da escola, 

que mora em prédio, ficou com medo. 
Meu pai contou que o pai jogou a menina 
da janela. Meu pai não mente, mas brinca 

de vez em quando. A televisão também 
não fala mentira”

Danilo Leal Lasko, 7 anos, 2ª série

índice de conhecimento da população desde 
1998. Mais de 98% dos entrevistados afirma-
ram ter acompanhado, bem à frente de fa-
tos como surto da dengue, o suposto dossiê 
sobre os gastos do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso e a crise diplomática en-
tre Brasil e Espanha. O levantamento veri-
ficou ainda que, entre os consumidores do 
noticiário, quase 72% acreditam que a im-
prensa acompanhou o caso de maneira ade-
quada e com competência, enquanto apenas 
24,3% reprovaram a cobertura.

Talvez seja essa “fé” na mídia que move 
a turba a que se referiu Contardo Calliga-
ris: “Gritam sua indignação porque preci-
sam muito proclamar que aquilo não é com 
eles. Querem linchar porque é o melhor jei-
to de esquecer que ontem sacudiram seu 
bebê para que parasse de chorar, até que 
ele ficou branco. Ou que, na outra noite, 
voltaram bêbados para casa e não se lem-
bram em quem bateram e quanto”. Dian-
te de tanta credibilidade, melhor tirar as 
crianças da sala. 
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TECENDo a ViDa

Para a psicanalista maria Rita Kehl, a forma como a 
sociedade lida com o tempo só faz bem para a indústria 
de antidepressivos Por Paulo Donizetti de Souza

M
aria Rita Kehl é polivalente. Aos 56 
anos, doutora em Psicologia Clínica 
pela PUC-SP, atende em seu consul-
tório desde 1981. Antes, já freqüen-
tava o mundo da literatura com o li-

vro de poesias Imprevisão do Tempo (1979), experiência 
que repetiria com O Amor é uma Droga Pesada (1983) e 
Processos Primários (1996). E, além de se dedicar inten-
samente ao complexo universo dos indivíduos, costu-
ma passear os olhos clínicos pelo mundo e transformar 
em ensaios questões coletivas da humanidade (leia em 
www.mariaritakehl.psc.br). Há cerca de um ano ten-
ta terminar um novo livro, sobre depressão. Para tanto, 
utiliza as poucas horas vagas, e às vezes ainda tem de ce-
der um pedacinho delas para entrevistas como esta, fei-
ta em “prestações”, nos dias 22 e 26 de abril. Talvez seja 
também ela uma vítima desse tempo, que segundo An-
tonio Candido, antes de ser apropriado pelo ritmo aluci-
nante do capitalismo, deveria ser tratado como o tecido 
da vida. Mesmo pressionada pelo relógio, ela conversou 
com desenvoltura com a Revista do Brasil sobre proces-
sos de comunicação, política, família, juventude, amor. 
Pena que o tempo acabou.

Em casos como o da menina Isabella, é o interes-
se do público por tragédias que move a mídia ou o 
exagero na cobertura que move o público?

As pessoas se interessam pela tragédia há 3.000 anos. 
Esse assassinato, em particular, inquieta e satisfaz as 
pessoas. Quase todo mundo conhece o sentimento de 
irritação extrema, de não conseguir lidar com as emo-
ções. Então, a primeira reação é de prejulgar, é de fúria, é 
“eu jamais faria isso”, “eu não conheço esse sentimento”, 
“eu sou completamente diferente”... O que não é verda-
de. No inconsciente, a gente reprime sentimentos pare-
cidos. Outra coisa é a possibilidade de haver um senti-
mento contra a figura da madrasta. Ser mãe biológica 
não é garantia de bons sentimentos, mas colocamos a 

mãe sempre num altar e usamos a madrasta para repre-
sentar o lado escuro da mãe, desde os contos de fadas. 
E tem, ainda, um pouco da idéia de que família boa é 
aquela que tem o pai e a mãe biológicos e os filhos. Ca-
sou de novo, “olha aí, está vendo...” E como a gente está 
numa sociedade muito carente de valores públicos, em 
que pouco se faz em nome do bem comum, a família 
está muito idealizada. Um crime dentro de uma família, 
ou a suspeita de, deixa as pessoas indignadas e, como 
tudo o que nos enfurece, também excitadas e curiosas.
Mas por que não quiseram influir nos outros casos? 
Por que contra as outras atrocidades e impunidades o 
povo não se mobiliza com tanta energia? As pessoas 
não se mobilizam contra crime que envolve criança 
pobre. Antes daquela brutalidade com o menino João 
Hélio, no Rio (em fevereiro de 2007, que gerou muitos 
protestos, comoção social), havia acontecido a chacina 
em Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminen-
se (em março de 2005), em que policiais abateram 29 
pessoas na rua, incluindo crianças e adolescentes. Não 
houve grandes protestos.

E a exploração pela mídia também teve dimensões 
diferentes.

É evidente que os temas de grande interesse popular 
são sempre os mesmos, erotismo ou pornografia, cri-
me, violência, acidentes, porque são os grandes temas 
do inconsciente. Por que quando há um atropelamento 
a maioria das pessoas pára para olhar? É porque a morte 
nos fascina. A morte, a violência fascinam, como todos 
os temas ligados àquilo que é mais reprimido na gente. 
Mas não há espaço de destaque para o assassinato de 
criança negra e pobre. 

É por isso que o público aceita, por exemplo, que 
o autor da novela da noite leve o grande vilão, um 
crápula que roubou tudo da mãe de seu filho, a se 
redimir, quem sabe até ficar com a moça?

adoidada

       Há uma 
pressa em 
encontrar o 
grande amor.
Ao mesmo 
tempo, as 
pessoas estão 
tão voltadas 
para o prazer 
imediato que 
não resistem 
às crises 
próprias do 
amor
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Isso tem a ver com essa tese de que os valores senti-
mentais é que contam. Impressiona muito nas novelas 
que seja raro o bandido ser punido na forma da lei. No 
final, ou morre num desastre, ou alguém o mata – é a 
vida que castiga. É raro uma novela terminar com o 
bandido preso e julgado. No Brasil, no nosso imaginá-
rio, primeiro a gente ouve muito que “Deus vai castigar”. 
E há essa pressa em perdoar. Basta ver o modo como 
terminou a ditadura: terminou, terminou, não se fala 
mais nisso. Não houve pressão para punir os ditadores. 
Agora acontecem algumas indenizações, mas não hou-
ve julgamento. Todo mundo foi perdoado e nem sequer 
pediu perdão. Nem se dá nome aos responsáveis. O bra-
sileiro tem horror ao enfrentamento do conflito.

Isso é sintoma de depressão? ou apenas omissão? 
Isso produz depressão. Nós ficamos, digamos, fata-

listas, “deixa Deus resolver nossos problemas”. É um 
pouco conseqüência daquilo que o Sergio Buarque de-
tectou também no que chamou de homem cordial. E 
também não é omissão, tem a ver com o coração. É a 
idéia de que valores da vida privada é que regem a vida 
pública, os valores do sentimentalismo ou mesmo a 
cordialidade que faz com que o povo comum diga “ah, 
vamos perdoar ele, não vamos mais nos ocupar disso, 
vamos curtir a vida, bola pra frente”. Cordialidade é 
isso, os valores do coração. Os sentimentos regem a vida 
pública. O que pode dar em linchamento também.

Você acha que a competitividade nas várias circuns-
tâncias da vida esteja levando a algo epidêmico?

Não seria epidêmico, mas trato a depressão como um 
sintoma social, e o principal fator contemporâneo que 
produz o aumento da depressão é o aumento da velo-
cidade com que a gente vive nosso tempo. Eu mesma 
estou aqui contando os minutos (daqui a pouco tenho 
de atender). É como se a gente tivesse uma urgência 
temporal que faz com que a vida perca completamen-
te o valor. O tempo da experiência, da reflexão, todo o 
tempo da chamada vida subjetiva está sendo atropelado 
pelo tempo do capitalismo. Esse é o primeiro fator da 
depressão, essa desvalorização do tempo como tempo 
de vida. Como diz o professor Antonio Candido: “O ca-
pitalismo se considera o senhor do tempo. Essa idéia do 
‘tempo é dinheiro’ que rege a nossa vida é uma brutali-
dade. O tempo é o tecido da nossa vida”. Então, se você 
negocia a matéria-prima da sua vida, valendo dinheiro, 
a vida se desvaloriza. Se a vida se desvaloriza, para que 
viver? A depressão tem um pouco a ver com isso.

Para se adequar às exigências.
Vivemos numa sociedade do capitalismo avançado, 

de consumo, toda voltada para a felicidade, para o gozo, 
para festas. Então, por que há estatísticas sérias da Or-
ganização Mundial da Saúde dizendo que a depressão 
está aumentando e pode vir a ser, daqui a dez anos, a 
segunda principal causa não de morte diretamente, mas 
de morbidade?

Em tese, existem melhores condições de vida hoje 
do que antigamente.

Aparentemente. Mas temos notado uma coisa muito 
importante. A indústria farmacêutica vem sofistican-
do, desde os anos 70, as pesquisas de antidepressivos. 
Existe uma oferta grande de medicamentos e ao mesmo 
tempo uma divulgação não do remédio, mas da depres-
são. Você vai a um consultório, a um posto de saúde, e 
vê na sala de espera uns folhetinhos bem-intenciona-
dos perguntando “você tem isso, isso, e isso?” Aí tem 
uma lista de sintomas que qualquer um em algum mo-
mento difícil da vida já sentiu: falta de sono, perda de 
apetite, desânimo, falta de ar, angústia... 

Como alguns horóscopos: qualquer situação se en-
caixa em qualquer dia para qualquer signo...

Exatamente. Então, tem uma procura enorme por an-
tidepressivos. Li numa reportagem do Valor Econômi-
co que a venda de antidepressivos no Brasil cresce algo 
próximo a 22% ao ano e movimenta US$ 320 milhões. 
É muita grana. As pessoas começam a tomar antidepres-
sivo porque estão numa sociedade que não tolera a tris-
teza, o abatimento, ou que você não esteja sempre apto  
a achar que a vida é maravilhosa. 

Mas precisam recorrer a médicos para usar?
Mesmo que seja um picareta, mas sem receita você não 

compra. Há médicos convencidos de que você tem de 
tratar aquilo que a gente chama de “dor de viver” – que 
é vital no ser humano – com antidepressivo. Até  amigos 
dizem “ah, você tem de tomar um antidepressivo, você 
está muito caído”. A ideologia é esta: não tente curar suas 
dores pela reflexão, não dê o tempo que o luto precisa, 
tome um remédio e toque em frente. O trabalho é cada 
vez mais competitivo, quanto mais depressa o cara esti-
ver bombando de novo, melhor. E não tem a ver só com 
trabalho, mas com os imperativos do consumo. É isso 
que impede que as pessoas tenham o tempo que preci-
sam para se recuperar das quedas, perdas, crises. Tenho 
observado e conversado com psicanalistas, e há um au-
mento alarmante de suicídios entre adolescentes, pelo 
menos de classe média. Alarmante! Não sei se isso sig-
nifica que os adolescentes estão passando por crises mais 
graves do que as crises de adolescência de 20 ou 30 anos 
atrás. A adolescência dos anos 60, 70 tinha um prestígio. 
O adolescente em crise juntava os amigos para falar, ti-
nha uma certa rede de solidariedade e de interesse, a crise 
significava que você estava amadurecendo.

Não estou enaltecendo um clube da fossa, como a gen-
te brincava. Mas o adolescente não se sentia um subu-
mano por estar em crise. Hoje não há espaço, amigos e 
adultos não querem saber. Os adultos vão correndo levar 
o filho para o psiquiatra porque não sabem como acom-
panhá-lo solidariamente. Os pais se sentem culpados: “O 
que eu fiz de errado? Meu filho não está enturmado, não 
está indo trabalhar, não está indo para a balada”. Quando 
ele vai para a balada todo sábado, os pais se preocupam 
porque ele corre outros riscos. Mas quando ele se recolhe 

      A adoles-
cência dos 
anos 60, 70 
tinha um 
prestígio. O 
jovem em 
crise juntava 
amigos, havia 
uma rede de 
de interesse, 
significava 
amadurecer. 
Hoje o jovem 
se recolhe. E 
ao sofrimento 
com a própria 
crise se 
acrescenta 
outro – grave 
nessa fase –, 
que é se sentir 
por baixo
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no quarto os pais acham intolerável. Tenho um colega 
que é orientador num colégio de classe alta. Ele me con-
tou que de 40 e poucos adolescentes, meninos e meni-
nas, que naquele ano tinham passado por perdas graves 
na vida, apenas um diz que conversou com um amigo. 
Os outros diziam: “Imagina, ninguém quer saber...” O 
ambiente solidário que permitia contar com os compa-
nheiros vai se substituindo por um ambiente de compe-
titividade. Quem fica ou transa mais, quem vai para mais 
balada, quem é o mais popular. Então, o adolescente que 
passa por uma crise se recolhe. E ao sofrimento com a 
própria crise se acrescenta outro – na adolescência muito 
grave –, que é se sentir por baixo, errado.

E medicação, nesse caso, não quer dizer remédio.
A depressão é um sentimento de empobrecimento da 

vida subjetiva. Eu não estou falando contra medicação. 
Mas medicação como panacéia, que dispensa o trabalho 
de terapia, de a pessoa tentar elaborar o que está aconte-
cendo, acaba favorecendo esse empobrecimento da vida 
psíquica. O sujeito automatiza alguns comportamentos, 
consegue estar mais ativo, regular o sono, comer, ir para 
o trabalho, mas não sabe por que depois de alguns anos 
continua deprimido. Como diz uma paciente após muito 
tempo de medicação: “Sou um fantasma que anda; faço 
tudo, mas não sinto nada. Então, prefiro me arriscar a 
sentir a tristeza que sentia antes mas falar dela, a ficar 
nesse automatismo”. É importante redescobrir até o va-
lor da sua tristeza. A tristeza exige um tempo psíquico 
diferente do tempo do capitalismo. Mesmo o lazer, prin-
cipalmente entre jovens, está muito dominado pela velo-
cidade, por performance. Tempo é dinheiro, não perca 
tempo, manda ver. Essa modulação de ritmo, que per-
mite que você tenha em contraposição ao ritmo acele-
rado do trabalho um tempo do lazer ou do ócio, vai se 
perdendo. E o que a gente tem como ócio hoje em dia? 
Deitar no sofá em frente à TV. As pessoas falam: “Ali eu 
me desligo”. Mas uma parte está ligada, senão você não 
ficaria vendo televisão; ficaria ouvindo música ou em si-
lêncio, pensando. A televisão reproduz essa velocidade.

E nesta sociedade acelerada o amor também esta-
ria mais veloz? Casais se separam mais rapidamen-
te, aumenta o número de casamentos. Esse fenô-
meno não leva a um novo perfil da família?

Eu não gostaria de abordar as transformações do 
amor fazendo uma defesa da antiga família patriarcal, 
monogâmica, fechada sobre si mesma etc. Freud come-
ça a observar o sofrimento das mulheres histéricas, dos 
neuróticos, dos filhos incestuosos grudados na saia da 
mãe no apogeu dessa família perfeitinha, desse casa-
mento-para-sempre que é a família moderna burguesa. 
Isso vem do século 19 até metade do 20. É uma família 
construída para manter uma tal estabilidade e uma tal 
garantia de que os filhos vão herdar não só o patrimô-
nio, os padrões de comportamento. Essa idéia dos pais 
dentro de casa, a mãe dentro de casa, dedicada aos fi-
lhos, é um celeiro de neuroses.

o que vem substituindo essa família?
Aí tem uma contradição interessante. Por um lado, 

com os valores da vida pública tão esfacelados, o amor vi-
rou o grande valor da vida individual. A gente o idealiza. 
Esse casamento burguês (em termos de conduta, não de 
classe) antigo não é necessariamente por amor. Tem a ver 
não raras vezes com conveniência. Claro que podia haver 
amores e paixões, mas o casamento se mantinha muito 
além da duração do amor, porque era a regra. Mesmo 
depois do divórcio já legalizado, a lei moral era manter 
esse casamento até a morte. Hoje essa lei moral não existe 
e o casamento passa a ser mais baseado no amor e pai-
xão. O que por um lado é muito interessante porque as 
pessoas buscam os parceiros que realizam suas fantasias 
amorosas, o seu erotismo, as mulheres têm liberdade se-
xual, elas podem escolher, “com esse não deu, vou com 
aquele”. Tem um lado mais legal principalmente para as 
mulheres. Acabou a esposa que casa virgem com o único 
homem da sua vida e passa a vida inteira sem conhecer 
a felicidade sexual. Às vezes o homem achava que estava 
autorizado a procurar outras, ela não.

Agora, o amor virou uma espécie de mercadoria tam-
bém. Sexo e amor já estão tão associados ao discur-
so das mercadorias que viraram uma espécie de va-
lor agregado delas. As pessoas têm uma pressa muito 
grande de encontrar um grande amor, têm uma pressa 
muito grande de definir essas relações eróticas do co-
meço da vida. Há uma liberdade sexual muito maior, 
os jovens já podem morar juntos, ou levar a namorada 
para a casa dos pais, as parcerias sexuais se intensificam 
muito rapidamente. E ao mesmo tempo somos uma so-
ciedade tão voltada para o prazer imediato que o amor 
resiste pouco às suas crises, que são próprias do amor, 
as decepções, a pessoa não estar o tempo todo naquele 
estado de apaixonamento.

As pessoas não têm paciência para cuidar?
Menos paciência. Fazer renúncias (a outras formas 

de prazer) em nome de quê? E tem um apego muito 
grande. Se a vida pública, social não favorece, se você 
pertence só à sua familinha, ao seu parceiro, você se 
apega muito rapidamente, espera muito do outro, so-
brecarrega o balaio do amor. Todas as situações da vida 
têm de ser compensadas por uma felicidade amorosa, 
digamos, para usar uma linguagem banal, seis dias de 
semana de trabalho cansativo, avassalador, exaustivo, 
para um sábado à noite no motel. Aí não resiste. Fica 
pesado para o amor. Aí as pessoas têm a ilusão de que 
se resolverá trocando de parceiro – e às vezes precisa 
trocar mesmo, há desentendimentos importantes, por 
isso que não faço a defesa do antigo casamento. Mas 
também há uma certa impaciência, principalmente en-
tre os jovens, de “ah, não está mais rolando”. Passou a 
fulaninha, com sorriso mais legal, então vai rolar com 
ela... (pausa, olha para a parede) Pronto, já estou aqui 
de novo, na frente do meu relógio! 

Colaborou Xandra stefanel
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      A venda de 
antidepressi-
vos no Brasil 
movimenta 
US$ 320 
milhões 
por ano. É 
muita grana. 
As pessoas 
começam a 
tomar porque 
estão numa 
sociedade que 
não tolera 
a tristeza, o 
abatimento, 
ou que você 
não esteja 
sempre apto 
a achar que 
a vida é 
maravilhosa
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ambiente

o tom de Managu é angustiado. Baixo para 
os padrões brancos, braços fortes, pele 
queimada, “vermelha”, como se dizia nos 
tempos do faroeste, ele gesticula com in-
tensidade ao falar. Está preocupado com 

o futuro de sua família e de todo o seu povo. “Outros ín-
dios que seguiram o caminho de aceitar esse ‘progresso’ 
estão sofrendo”, diz. “Depois que tudo mudar, quando 
chegarmos aqui na cidade para reclamar, vão nos dizer: 
‘Agora você não é mais índio, já segue todo o costume 
do branco, então não podemos te ajudar’.”

Managu é uma das lideranças dos ikpengs – grupo de 
320 índios de língua caribe, outrora conhecidos como 
txicões e habitantes de duas aldeias na região do Mé-
dio Xingu. Em fevereiro, protagonizou cena que expôs 
o desespero que vem se espalhando pelas comunidades 
indígenas de Mato Grosso, em especial as que vivem nas 
bacias dos Rios Xingu e Juruena. Como protesto pela 
falta de consulta às comunidades indígenas sobre os 

a necessidade de 
energia elétrica 
provocada pela nova 
onda de crescimento 
leva o país, mais uma 
vez, a voltar seus 
olhos para os rios 
da amazônia. agora 
com o desafio de 
evitar novas tragédias 
ambientais
Por Spensy Pimentel

alta 
tensão 
na floresta
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projetos de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) no 
Rio Culuene e em outros afluentes do Xingu, os ikpengs 
tomaram como reféns um grupo de funcionários da Fu-
nai e de pesquisadores que faziam estudos complemen-
tares sobre o impacto ambiental de uma dessas miniusi-
nas, a Paranatinga II, atualmente em fase de testes.

A manifestação rendeu foto dos índios pintados para 
a guerra simulando ameaça com bordunas, arcos e fle-
chas aos reféns. E terminou com a ida a Brasília de 
representantes das comunidades xinguanas, que obti-
veram compromisso da Funai de que terão acesso aos 
estudos de impacto ambiental já realizados, antes que 
novas pesquisas sejam executadas. Os ikpengs, como 
vários outros grupos indígenas da região, estão preo-
cupados com o futuro da base de sua alimentação, os 
peixes, que segundo eles já diminuem nas águas hoje 
turvas do Culuene (não há, ainda, como saber até que 
ponto a expansão da soja, com o assoreamento e a con-
taminação por agrotóxicos, também contribui para a 
situação).

A preocupação de Managu expressa um debate mais 
amplo. A retomada do crescimento está fazendo o país 
voltar a olhar para sua rede hidrográfica, de onde re-

sultam quase 90% da eletricidade que consumimos. E 
agora em maio novos eventos devem turbinar o debate 
aceso. O leilão que definirá quem vai construir a usina 
de Jirau, a segunda do complexo do Rio Madeira, em 
Rondônia, com 3.300 megawatts, está previsto para dia 
12 – o leilão da primeira usina, Santo Antônio, ocorreu 
em dezembro. Entre os dias 19 e 25, um encontro em 
Altamira (PA) deve chamar atenção para o próximo 
alvo dos planos de expansão do setor elétrico, o Xin-
gu. Além das PCHs em seus afluentes, é nesse rio que 
se planeja construir a megausina de Belo Monte, fonte 
de conflitos desde os anos 80. O Encontro Xingu Vivo 
para Sempre pretende retomar uma mobilização de 19 
anos atrás. Na época, o 1º Encontro dos Povos Indíge-
nas do Xingu teve caráter emblemático – além da inu-
sitada presença do músico inglês Sting.

Última fronteira
Se a economia crescer em torno de 5% anuais nos 

próximos dez anos, a Empresa de Pesquisa Energéti-
ca (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, 
prevê que será necessário mais que dobrar o atual par-
que de geração de energia do país, passando de cer-
ca de 90 mil para 220 mil megawatts até 2030 – dos 
quais 88 mil a partir de hidrelétricas, boa parte delas 
na Amazônia. A EPE considera que menos de 10% do 
potencial hidrelétrico da Região Norte é aproveitado 
atualmente. 

O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), por 
sua vez, prevê investimentos de R$ 24,3 bilhões até 
2010 em geração de energia na Região Norte, incluin-
do as usinas do Madeira, de Belo Monte e mais seis na 
bacia do Rio Tocantins. Sem contar os R$ 5,4 bilhões 
para 4.700 quilômetros de linhas de transmissão de 
energia, inclusive o “linhão”, para levar a energia do 
Rio Madeira ao interior de São Paulo. “As usinas na 
Amazônia são imprescindíveis para que mantenha-
mos o alto nível de presença de fontes renováveis em 

discórdia
Rio Madeira, ao fundo 

Porto Velho: o projeto da 
usina de Belo Monte é 

fonte de conflitos desde 
a década de 80

defesa da terra
Ikpengs pintados 

para a guerra 
exibem reféns: 

índios que 
aceitaram as 

mudanças hoje 
estão sofrendo
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nossa matriz energética, em torno de 45%”, diz o pre-
sidente da EPE, Maurício Tolmasquim. “Sem essas 
usinas, a tendência é que proliferem as termelétricas 
a carvão, muito mais poluentes.”

A dificuldade para os planejadores é que a legislação 
ambiental do país é hoje bem mais complexa e rigorosa 
do que no boom anterior das hidrelétricas na Amazô-
nia, nos anos de chumbo da ditadura. O processo de 
autorização para a construção de uma usina pode du-
rar vários anos. “Seguimos as orientações da ministra 
Marina (Silva, do Meio Ambiente): mais importante do 
que o ‘pode ou não pode’ é entendermos ‘como pode’”, 
diz o diretor de Licenciamento Ambiental do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), Roberto Messias Franco. “Impac-
to zero nunca vai haver, mas a idéia é que os projetos 
diminuam significativamente os impactos. Se não es-
tiver bom, volta para o empreendedor até ficar. O pre-
sidente Lula não quer que se repitam as injustiças que 
foram feitas na implantação de hidrelétricas em perío-
dos anteriores.”

Minimizar a agressão
As injustiças não foram poucas, como lembra o físi-

co Luiz Pinguelli Rosa, secretário executivo do Fórum 
Brasileiro de Mudanças Climáticas, presidente da Ele-
trobrás no início do governo Lula e um dos mentores 
do novo modelo do setor elétrico. Para ele o país precisa 
fazer usinas hidrelétricas na Amazônia, mas não qual-
quer usina: “A usina de Balbina (construída nos anos 
80) tem índice pior que de uma termelétrica em termos 
de geração de gases do efeito estufa”. Balbina gera 250 
megawatts com 2.300 quilômetros quadrados de área 
alagada. Com um lago de 1.300 quilômetros quadra-
dos, Itaipu gera 14 mil megawatts. Pinguelli é crítico da 
atual gestão do setor elétrico. “O modelo vai mal não 
por causa das hidrelétricas, mas dos grandes interesses 
econômicos que continuam a dominá-lo”, afirma.

O físico diz que para se abdicar das novas usinas seria 
preciso mudar todo o modelo econômico do país: “Teria 
de ser uma sociedade espartana. Se a classe média não 

a região do Vale do Ribeira (SP) 
também enfrenta o debate trazido 
por um projeto de hidrelétrica, 
o de Tijuco alto, que desde os 
anos 80 a Companhia Brasileira 
de alumínio, do milionário 
antonio Ermírio de moraes, 
almeja construir. ambientalistas 
protestam junto ao escritório do 
ibama em São Paulo para exigir 
que haja consulta pública antes de 
o órgão decidir sobre o projeto. o 
coordenador da Campanha contra 
as Barragens no Ribeira, Nildo 
Tatto, defende o veto à construção 
de usinas no Ribeira, último rio 

de médio porte livre de 
barragens no estado.  
Três quartos da região 
são cobertos por  
floresta, onde restam 23% 
da mata atlântica no país. Existem 
mais de 400 cavernas, 59 grupos 
remanescentes de quilombos, 
duas aldeias indígenas e centenas 
de comunidades de agricultores 
familiares e caiçaras.

a usina pretendida pela CBa 
para aumentar sua produção de 
alumínio, com 130 megawatts 
de potência e 52 quilômetros 
quadrados de área alagada, 

desalojaria cerca de 500 famílias 
de agricultores. a empresa oferece 
“compensações ambientais” 
a serem determinadas pelo 
ibama, empregos temporários 
para operários, que devem vir 
de fora com as empreiteiras, 
e royalties para os municípios. 
“ainda temos a esperança de 
que se possa pensar em outro 
modelo de desenvolvimento para 

o Vale do Ribeira. Não podemos 
permanecer nessa lógica de 
sempre achar ‘uma saída’ para 
viabilizar empreendimentos, pois 
o resultado, invariavelmente, 
é a expulsão de populações 
tradicionais para a miséria na 
periferia das cidades. Basta olhar 
para trás que se vê o rastro de 
destruição que essa mentalidade 
já deixou no país”, conclui.

E no front paulista...

desastre ambiental
A área ocupada pelo lago da usina de 
Balbina, no Rio Uatumã, centro da floresta 
amazônica, não foi desmatada antes da 
inundação. A decomposição dos vegetais 
afogados tornou a água ácida e matou os 
peixes. Gases que emanam do lago também 
contribuem para o efeito estufa

Cavernas  
do Petar: ameaça  
de inundação
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demanda adicional por energia no Brasil até 2030 será 
suprida por programas de eficiência energética. 

Por enquanto, a solução para a controvérsia tem apa-
recido na forma de projetos menos agressivos e de no-
vas alternativas tecnológicas para evitar a repetição de 
desastres como Balbina. O Plano Nacional de Expansão 
de Energia Elétrica 2006-2015, por exemplo, prevê ape-
nas duas usinas com reservatório de área superior a 500 
quilômetros quadrados. Há uma tendência a usar mais 
usinas “a fio d’água” (sem necessidade de construir bar-
ragens que parecem grandes muralhas, características 
dos projetos antigos) e tecnologias como as turbinas do 
tipo bulbo, já previstas para as usinas do Madeira.

As pequenas usinas, PCHs, também são defendidas 
como forma de minimizar impactos ambientais. O pro-
blema que aparece em episódios como o dos ikpengs é 
que o licenciamento delas é feito pelas Secretarias Es-
taduais de Meio Ambiente. Em Mato Grosso, a peculiar 
sinergia entre governo e agronegócio gera tensão, por-
que ainda há dúvidas sobre o impacto de projetos im-
plantados em série. Só no Rio Juruena, em região com 
grande número de comunidades indígenas, há pelo 
menos oito em projeto, e a lei não exige estudo do seu 
impacto global, apenas do efeito isolado de cada uma 
delas. O Ibama diz que só vai agir a respeito quando 
houver denúncias.

Apesar de ainda haver dúvidas sobre sua eficiência, 
há também novos modelos para os canais que permi-
tem aos peixes migratórios subir os rios para desovar. 
Nos projetos do Rio Madeira, por exemplo, segundo o 
Ibama, haverá um “canal seminatural”, dando condi-
ções para a subida e descida dos peixes, além do mo-
nitoramento dos cardumes – em caso de diminuição de 
alguma espécie, será providenciado um repovoamento. 
A expectativa é que se evitem estragos como a quase 
extinção do surubim no Rio São Francisco, devido às 
barragens construídas nos anos 70. 

o repórter spensy Pimentel viajou para Mato Grosso 
em pesquisa para a oNG Repórter Brasil,  
www.reporterbrasil.org.br

pior que termelétrica Pinguelli Rosa lembra o 
caso clássico da usina de Balbina, que alagou uma 
imensa área plana de floresta para gerar pouca energia
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“Não há 
como, numa 
civilização 
tecnológica, 
não haver 
nenhuma 
agressão. 
Temos de 
minimizá-
las, chegar 
a um meio- 
termo, sem 
radicaliza-
ção”
Pinguelli Rosa
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abrir mão de todo o conforto, seria hipocrisia. Ainda te-
mos no país 12 milhões de ‘miseráveis energéticos’, que 
não têm acesso a nenhuma energia elétrica”. Diante da 
impossibilidade dessa perspectiva, ele propõe o caminho 
do meio. “Não há como, numa civilização tecnológica, 
não haver nenhuma agressão. Temos de minimizá-las, 
chegar a um meio-termo, sem radicalização.”

Para o ativista Glenn Switkes, da ONG de origem 
norte-americana International Rivers Network (Rede 
Internacional de Rios), o problema é a falta de uma vi-
são mais abrangente sobre o uso econômico dos cur-
sos d’água. “Os rios só são avaliados pelos megawatts 
que podem gerar. Não se levam em conta os outros 
usos. No Brasil, a política é de que é preciso usar mais 
e mais energia, senão investidores vão desprezar o país. 
O apagão de 2001, que na verdade foi positivo, porque 
as pessoas prestaram mais atenção à necessidade de 
economizar, é visto como desastre porque assustou in-
vestidores”, reclama. Switkes defende que a discussão 
comece pela necessidade de evitar desperdício e au-
mentar a eficiência, com a troca de turbinas e equipa-
mentos obsoletos das usinas, por exemplo. 

Tolmasquim, da EPE, tem afirmado que não há como 
suprir a demanda adicional prevista apenas com o in-
centivo à economia, a adoção de novas tecnologias, fon-
tes alternativas ou mesmo a atualização dos equipa-
mentos já existentes. A EPE estima que apenas 10% da 
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capa

o jovem é como Ícaro:

Quer conhecer a vertigem

Do vôo e da queda,

Quer habitar a imagem

Que julgou ter decifrado

E deixará como um sonho.

Como a luz das estrelas

Não sabe o que é perecer,

E se lhe choram a memória

Perguntará: por quê?

as manhãs se renovam

Sem nenhuma explicação.

“o Jovem”, de Paulo Neves

Por Flávio Aguiar
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“É preciso liquidar maio de 1968.” A 

frase, do conservador presidente 

da França, Nicolas Sarkozy, expõe 

toda a força que essa data, no auge 

de seus 40 anos, ainda guarda. Para 

os que a viveram e para os que dela são herdeiros. 

Como se pode querer “matar” um mês, um ano? 

Maio e 1968 não foram apenas um mês, um ano: 

foram um karma, uma explosão e uma implosão, 

uma escrita e um apagar, um vôo e uma queda, 

como diz o poema de Paulo Neves. 

o 
vôo 
e a 
queda

De megafone 

em punho, 

Daniel Cohn-

Bendit agita 

os estudantes 

de Paris
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Como referência histórica, o ano de 1968 
começou em 30 de janeiro, no Vietnã, con-
tinuou em fevereiro em Berlim, explodiu 
em maio em Paris, entrou em declínio em 
agosto em Praga, na então Tchecoslová-
quia, e, visto da América Latina, terminou 
melancolicamente no dia 13 de dezembro 
no Rio de Janeiro.

Em 30 de janeiro começou um episó-
dio da Guerra do Vietnã conhecido como 
Ofensiva do Tet. Tet é o nome do ano novo 
lunar asiático, feriado naquela região. A 
ofensiva fora preparada desde um ano 
antes, 1967, considerado particularmen-
te bem-sucedido pelo governo norte-
americano, que sustentava o governo do 
Vietnã do Sul, capitalista, contra o do Viet-
nã do Norte, comunista, inclusive com a 
presença de milhares de militares engaja-
dos diretamente em combates. Os norte-
americanos tinham iniciado um progra-
ma que chamavam de “pacificação”, que 
envolvia a neutralização de áreas domi-
nadas por vietcongues, os guerrilheiros 
que se opunham ao governo de Saigon, 
capital do Sul. Esses guerrilheiros rece-
biam apoio do Norte, armas da União So-
viética e da China.

Os Estados Unidos também planejavam 
começar, em 1968, um programa de refor-
ço do Exército sul-vietnamita, com o obje-
tivo de torná-lo auto-suficiente. Entretanto, 
no final de janeiro os norte-vietnamitas e 
os vietcongues lançaram um ataque maci-
ço em todo o Sul, em uma centena de ci-
dades, envolvendo 80 mil combatentes. Na 
madrugada do dia 31 a ofensiva chegou 
a Saigon e atingiu simultaneamente alvos 

como estações de rádio, quartéis, palácio 
do governo. No feito mais espetacular, 19 
guerrilheiros conseguiram entrar no pátio 
da Embaixada dos Estados Unidos, com o 
objetivo de destruí-la. Não tiveram êxito: 
17 foram mortos e dois capturados, sendo 
entregues à vingança, mais do que à Justiça, 
do governo sul-vietnamita.

Tecnicamente, essa macroofensiva é 
hoje descrita por analistas militares, em 
particular os de direita, como um fracas-
so. De fato, nenhum dos grandes objetivos 
militares foi conquistado. Mas, politica-
mente, o efeito para os norte-americanos 
e para os sul-vietnamitas foi devastador. 

Protestos contra a guerra se   espalharam pelo mundo, sobretudo nas universidades e entre os estudantes
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As imagens do ataque à embaixada foram 
chocantes; a cena do general sul-vietnami-
ta Nguyen Ngoc Loan disparando à quei-
ma-roupa na cabeça de um guerrilheiro 
vietcongue em trajes civis e de mãos amar-
radas percorreu as televisões do mundo 
inteiro. Ficou mais patente ainda que os 
Estados Unidos patrocinavam um gover-
no impopular, corrupto e violento. Pro-
testos contra a guerra se espalharam pelo 
mundo inteiro, sobretudo nas universida-
des e entre os estudantes. Ganhou força 
a resistência ao recrutamento: muitos e 
muitos jovens norte-americanos fugiam 
para o Canadá ou para a Europa.

Berlim, Paris e pelo mundo
Em fevereiro, estudantes universitários, 

liderados pelo jovem Rudi Dutschke, nas-
cido em 1940, organizaram em Berlim 
Ocidental um congresso sobre a guerra no 
Vietnã. Formavam a Associação Alemã dos 
Estudantes Socialistas. Tinham vivido um 
ano agitado em 1967: durante um protesto 
contra a presença do xá da Pérsia (hoje Irã) 
na cidade, um estudante fora morto pela 
polícia. Os protestos contra a guerra logo 
incorporaram reivindicações locais contra 
o conservadorismo nas universidades ale-
mãs, a presença de professores que tinham 
sido colaboradores do nazismo, e inclusive 

Protestos contra a guerra se   espalharam pelo mundo, sobretudo nas universidades e entre os estudantes

a presença de ex-membros do Partido Na-
zista na administração pública alemã.

A movimentação se espalhou por Ber-
lim, pela Alemanha e por toda a Europa e 
incorporou reivindicações culturais e so-
ciais: mais liberdade de organização nas 
universidades, mais liberdade para as mu-
lheres, os homossexuais, luta contra pre-
conceitos e o racismo, melhores condições 
de vida no Terceiro Mundo. Essas mesmas 
bandeiras também ressonavam nos Esta-
dos Unidos, onde crescia a oposição à guer-
ra no Vietnã, e na América Latina, onde se 
radicalizavam movimentos de resistência 
aos regimes conservadores na região. 

No final de março de 1968, na universi-
dade de Nanterre, arredores de Paris, um 
protesto contra a guerra no Sudeste Asiá-

tico levou à prisão de alguns estudantes. 
A seguir, sob a liderança de Daniel Cohn-
Bendit, então com 23 anos, 300 alunos ocu-
param o prédio da administração. E ganha-
ram relevância de novo os protestos contra 
o conservadorismo do meio oficial univer-
sitário, como na Alemanha, espalhando-se 
por outras universidades do país.

No dia 4 de abril dois atentados abalaram 
o mundo. No primeiro, o líder negro Mar-
tin Luther King foi assassinado em Mem-
phis, Tennessee, nos Estados Unidos. No 
segundo, o jovem anticomunista Josef Be-
chmann atirou três vezes contra Rudi Duts-
chke em Berlim, atingindo-o na cabeça. A 

seqüência  
da morte
A cena do 

assassinato do 
guerrilheiro norte-
vietnamita correu 
o mundo, exibida 
na TV em horário 

nobre
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morte de Luther King abriu espaço para 
uma radicalização sem precedentes nos 
movimentos anti-racistas nos Estados Uni-
dos: revoltas populares em bairros negros 
de várias cidades levaram a confrontos, in-
cêndios e repressões brutais, além de for-
talecer movimentos revolucionários como 
os Panteras Negras. O assassinato do líder 
negro seria seguido pelo de Robert Kenne-
dy, em 5 de junho, em Los Angeles, que era 
candidato à Presidência dos EUA. Rudi fi-
cou parcialmente incapacitado pela perda 
de massa cerebral.

A partir de maio, os movimentos ganha-
ram mais força em Paris, com a adesão de 
sindicatos, trabalhadores e setores de clas-
se média. Os protestos e os confrontos com 
a polícia eram diários na capital francesa. 
Notabilizaram-se palavras de ordem inven-
tivas, escritas nos muros da cidade, como 
“Seja realista: peça o impossível” e “É proi-
bido proibir”, que virou letra de música em 
peça de Caetano Veloso, apresentada num 
dos festivais daquele ano – em que grande 
parte do público ficou furiosa porque Ca-
minhando (Para Não Dizer que Não Falei 
das Flores), de Geraldo Vandré, perdeu o 
primeiro lugar para Sabiá, de Chico Buar-
que e Tom Jobim.

Deve-se dizer que em Paris a polícia ja-
mais usou armas de fogo. Apesar da opo-
sição do Partido Comunista Francês (seu 
líder Georges Marchais chegou a dizer que 
o movimento era de jovens da alta burgue-
sia), o movimento cresceu, até arrefecer 
por si. Mas abriu caminho para temas que 
dominariam as próximas décadas, como 
reivindicações de minorias, liberdade nos 
costumes e meio ambiente. Rudi Dutschke, 
que morreu na Dinamarca em 1979, em 
conseqüência de seqüelas de seus ferimen-
tos, é considerado um dos inspiradores do 
Partido Verde alemão. Daniel Cohn-Bendit 
é membro do Parlamento Europeu.

Praga
Na Tchecoslováquia, no começo de ja-

neiro, fora eleito primeiro-ministro um po-
lítico renovador: Alexander Dubcek. Sua 
eleição marcou o início de uma série de 
medidas que visavam liberalizar o autori-
tário regime vigente no país, sob a bandeira 
comunista. O governo de Dubcek levantou 

esperanças pelo mundo de que um regime 
comunista poderia resolver a contradição 
entre avanços sociais (que todos reconhe-
ciam) e falta de liberdade (que os jovens 
revoltados nas universidades do mundo, 
inclusive na próxima Polônia, também re-
conheciam). O período ficou conhecido 
pela expressão “Primavera de Praga”. 

Em 20 de agosto, a União Soviética de-
terminou que os tanques do Pacto de Var-
sóvia invadissem o país. Dubcek foi preso, 
levado para Moscou e renunciou. Apesar 
da resistência popular e passiva à invasão, 
a primavera chegou ao fim. As reformas 
foram anuladas. O impacto dessa invasão 
foi enorme. Se o apoio da União Soviética 
fora saudado na heróica luta de resistência 
do povo vietnamita ao governo de Saigon 
e aos Estados Unidos, agora se enterravam 
promessas de liberdade num país sob sua 
área de influência. Aumentou o distancia-
mento entre os movimentos preferidos pe-
los jovens e os partidos comunistas apoia-
dos pela URSS.

América Latina e no Brasil
Em 1968 os protestos contra a ditadura 

cresceram em todo o Brasil. Como nos ou-
tros países, as atividades políticas se mistu-
ravam com a renovação dos costumes e nas 
relações pessoais. Nos festivais de música, 
nos teatros, nos espetáculos, os temas polí-
ticos e os protestos se faziam cada vez mais 
presentes. Manifestações dos estudantes nas 
ruas, sempre duramente reprimidas, torna-
ram-se rotina. Num ataque a uma delas, no 
restaurante universitário Calabouço, no Rio 
de Janeiro, a polícia acabou matando o estu-
dante Edson Luís. Os protestos no Rio e em 
todo o país foram imediatos. Em São Paulo, 
estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras da USP começaram uma revo-
lução interna, com a formação de comissões 
paritárias para dirigir a instituição. No res-
tante da América Latina também ocorriam 
protestos, sobretudo no México. 

A repressão, igualmente, se intensificava. 
O clima de confronto cresceu, com muitos 
grupos de esquerda rompendo com a linha 

A morte de Luther King marcou a radicalização do movimento anti-racista      nos Estados Unidos. Em Praga, a luta nas ruas era contra o invasor russo
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que consideravam “de contemporização” 
do Partido Comunista Brasileiro e partindo 
para a luta armada, na cidade e no campo. 
Em 26 de junho houve o maior protesto con-
tra a ditadura e a repressão, a chamada Pas-
seata dos 100 Mil (leia na pág. seguinte), no 
Rio de Janeiro, auge e início do declínio das 
manifestações de rua. Em julho houve ainda 
grandes greves de trabalhadores, sobretudo 
em Osasco (SP) e em Contagem (MG), re-
primidas com prisões e violência.

Em 2 de outubro uma manifestação de es-
tudantes foi duramente reprimida pela po-
lícia mexicana, no Massacre da Tlateloco, 
nome da praça onde se deu o fato, com de-
zenas de mortos. No dia seguinte, a Faculda-
de de Filosofia da USP foi invadida e saquea-
da por estudantes de direita e pela polícia. Na 
madrugada do dia 12 de outubro, a polícia 
interrompeu o 30o Congresso da União Na-
cional de Estudantes, em Ibiúna (SP), pren-
dendo quase mil pessoas, entre elas os líderes 
José Dirceu e Vladimir Palmeira. No mesmo 
dia, integrantes da Vanguarda Popular Re-

volucionária (VPR) mataram em São Pau-
lo o capitão norte-americano Charles Chan-
dler, acusado de ser agente da CIA e instrutor 
de torturas e da repressão. 

o fim e o legado
No dia 13 de dezembro, durante uma reu-

nião ministerial no Palácio das Laranjeiras, 
no Rio de Janeiro, o presidente Arthur da 
Costa e Silva decretou o Ato Institucional  
nº 5, “em nome da Revolução de 31 de mar-
ço de 1964”. Dos presentes, apenas o vice-
presidente Pedro Aleixo se opôs. O pretexto 
foi a negação pelo Congresso de autoriza-
ção para processar o deputado federal Már-
cio Moreira Alves, que, em discurso, fizera 
duras críticas ao regime e elogiara a rebe-
lião dos jovens. O AI-5 suprimia todas as 
liberdades constitucionais, sendo chamado 
de  “golpe dentro do golpe”.

Seguiram-se imediatamente centenas de 
prisões em todo o país, novas cassações e 
expulsões de professores, estudantes, sindi-
calistas, políticos, enfim, de quem se opu-
nha ostensivamente ao regime. O Brasil 
passou a colaborar ativamente com os re-
gimes ditatoriais na América do Sul. Nes-
tas plagas, foi o fim do ano da “rebelião dos 
jovens”. Muitos deles aderiram aos grupos 

clandestinos que tentaram sem sucesso 
derrubar o regime pelas armas.

Ainda hoje se debatem as causas e o le-
gado dos protestos de 1968. Citam-se com 
freqüência a chegada aos primeiros anos 
da maturidade (e ao ensino superior) de 
uma geração de jovens nascida no final ou 
depois da Segunda Guerra Mundial, sem 
compromisso com os valores e as contra-
dições das gerações anteriores. A notável 
ampliação das comunicações, notadamen-
te da tevê, em escala mundial, também con-
tribuiu, mesmo que contra seus dirigentes, 
para a difusão das informações e das ima-
gens sobre as revoltas que se sucediam.

Aquele ano ficou, assim, marcado pela 
presença, ainda hoje evocada, desse perso-
nagem social e cultural algo romântico, ou-
sado e rebelde: “o jovem”. Mas também com 
freqüência se esquece, nas evocações, que 
havia um clima revolucionário no mundo 
todo, tanto no mundo capitalista como no 
comunista. O ano de 1968 marcou o come-
ço da derrota norte-americana no Vietnã, 
concretizada em 1975. Também marcou o 
fim das ilusões de que os regimes comunis-
tas do Leste Europeu poderiam se demo-
cratizar por si mesmos. Esclerosados, ter-
minariam por ruir no final do século. 

A morte de Luther King marcou a radicalização do movimento anti-racista      nos Estados Unidos. Em Praga, a luta nas ruas era contra o invasor russo
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N a manhã daquele 26 de junho de 1968 começaram a che-
gar estudantes à Praça Marechal Floriano, na Cinelândia. 
Fazia sol. Rapidamente pequenos grupos dispersos to-
mavam corpo de multidão no centro carioca. Às 11 ho-
ras, 15 mil pessoas estavam sentadas nas escadarias da 

Assembléia Legislativa e do Teatro Municipal. A convocação da véspera 
se espalhara pela classe média. O governador Negrão de Lima autori-
zara a passeata, mas ao mesmo tempo decretara ponto facultativo com 
intenção de esvaziá-la. Não funcionou. Às 13h40 um mar de gente já 
ouvia os discursos inflamados de lideranças como Vladimir Palmeira 
contra o regime golpista. Não havia microfone, carro de som. As pala-
vras ecoavam pela repetição. Uma grande corrente humana se formou 
da Cinelândia à Candelária. Em paz, estudantes, professores, sindicalis-
tas, padres, freiras, famílias inteiras fizeram a Passeata dos 100 Mil.

O Jornal do Brasil incumbiu o repórter fotográfico Evandro Teixei-
ra de grudar em Palmeira. E assim nasceu uma das imagens mais clás-
sicas do período: uma faixa com os dizeres “Abaixo a ditadura – povo 
no poder” cercada de rostos por todos os lados, a maioria nitidamen-
te identificável. Depois de décadas convivendo com a frase “Olha eu 
aqui”, o fotógrafo decidiu ir atrás das histórias daqueles rostos e reu-
ni-las no projeto 68: Destinos. Passeata dos Cem Mil (Editora Textual, 
120 páginas). No livro, que começou com o site www.evandroteixeira.
net/68destinos, uma centena desses manifestantes contam o rumo que 
a vida tomou. “Eu quis levar todos à Cinelândia para fazer a foto no 
mesmo lugar. Quando um grupo se reencontrava era uma choradeira. 
Fiquei feliz por recontar a história desse dia que foi tão glorioso, apesar 
do que veio depois”, diz Evandro.

O arquiteto Ernandes Fernandes [1] e a designer Elayne Fonseca [2] 
nem sequer se conheciam naquele 26 de junho. E quando se casaram, 
em 1972, não faziam idéia de que estavam na mesma foto. Só desco-
briram no início dos anos 1980, ao trabalharem no projeto gráfico do 
livro Fotojornalismo, do mesmo Evandro. “Sempre existiu a história 
dessa fotografia na nossa vida. Essa foto ficou famosa no nosso círculo 
de amigos. Só a Elaine achou 55 conhecidos”, conta Ernandes, que no 
dia da passeata estava com medo, pois havia sido preso um dia antes, 
na Praia Vermelha. 

Carlos Henrique [3] e sua irmã Maria Alice Tibiriçá [4] também es-
tavam lá. Já tinham ido à manifestação no enterro do estudante Edson 
Luís, morto em março pela Polícia Militar. Foi nesse dia que Maria Ali-
ce sentiu pela primeira vez aquela emoção e a vontade de se manifestar 
na política. “Foi tão bonito ver tantas pessoas juntas pedindo a mesma 
coisa”, afirma a hoje psicóloga Maria Alice, que tinha 15 anos na épo-
ca. Ela conta que Carlos Henrique foi torturado e seu irmão caçula 
não superou o trauma de ver a família perseguida e presa. Suicidou-se. 
“Nada justificava aquela violência. Foi por isso que com 16 anos eu to-
mei um rumo completamente diferente na vida. Escolhi ser mãe e tive 
seis filhos. Mesmo assim, era eu que cuidava de tudo quando meus pais 
e meu irmão eram presos. Sinto muita dor quando falo sobre isso. Sei 
que nunca vai passar.”

Apesar da grandiosidade, a foto nunca havia sido publicada, nem no 
dia seguinte à passeata. “Ela passou batido, havia centenas de imagens 
e não deu tempo. Quando vi, eu disse: ‘Poxa vida!’ A gente não vai vi-
ver mais essa coisa, a situação e as pessoas mudaram. Os estudantes não 
estão mais buscando isso, todos parecem sem esperança, desligados. 
Há muito individualismo. O livro conta uma história que é coletiva”, 
discorre o fotógrafo. E foi isso que fez Ernandes reviver aquela quarta-
feira com tanta intensidade: “Lembro que voltei para casa feliz da vida, 
achando que era uma grande vitória. E era”. 

Personagens da foto 
histórica de Evandro 
Teixeira relatam sua 
vida após a Passeata 
dos 100 mil
Por Xandra Stefanel
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mundo

E
stive dez dias na África do Sul e voltei im-
pressionado com a profundidade das mu-
danças que lá ocorreram com o fim da se-
gregação racial – o infame apartheid – em 
comparação com o pouco que mudou no 

Brasil com o fim da ditadura. Na África do Sul, toda a 
cultura de dominação branca foi substituída por uma 
nova cultura de celebração da liberdade e da igualda-
de racial. Os museus, os nomes das ruas, as instituições 
públicas, tudo está hoje voltado a esclarecer as gerações 
presentes sobre os crimes do apartheid e os horrores da 
escravidão que levou da África 8 milhões de negros e 
em cuja captura morreram outros 40 milhões. 

Há um grande Museu do Apartheid, um Museu da 
Escravidão e o novo museu do Hector Peterson, estu-
dante negro baleado pela polícia no protesto estudantil 
de Soweto de 1976. Esse levante, contra a imposição, 
pela minoria branca, da língua africâner no ensino bá-

sico, precipitou o fim do regime de segregação racial.
Ao largo da majestosa costa da Cidade do Cabo, a ilha 

em que Nelson Mandela passou a maior parte dos 27 
anos em que esteve preso, Robben Island, é hoje um es-
paço igualmente dedicado às vítimas da repressão. Em 
dias de feriado nacional ou férias escolares é preciso re-
servar bilhetes do ferry com antecedência. 

O Museu do Sexto Distrito, também na Cidade do 
Cabo, emociona o visitante ao retratar a expulsão de 60 
mil moradores do centro histórico da cidade e a des-
truição completa de suas casas e suas ruas, quando as 
autoridades brancas decidiram abrir mais espaço para 
o cais do porto e para um centro financeiro “moderno.” 
A maioria era de ex-escravos, indianos, malaios e ne-
gros, trazidos à força da costa oriental da África e das 
ilhas do Oceano Índico pela Companhia Holandesa de 
Comércio, no século 17, para carregar os navios que 
circundavam o Cabo da Boa Esperança.

apartheid

Uma viagem ao 
passado de opressão 
e segregação racial 
na África do Sul – e 
o que isso tem a ver 
com o Brasil
Por Bernardo 
Kucinski 
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O museu retrata cada rua, cada família, cada barbea-
ria, cada salão de música, tudo o que existia no bairro. 
Lembra pela forma, embora mais singelo, o Museu do 
Holocausto, em Jerusalém, que também dá nomes e 
faces às vítimas, em vez de apenas mitificar a tragédia 
com grandes números. Ali está a mais contundente 
demonstração do uso do espaço como instrumento 
de opressão. Toda a história da colonização da África 
do Sul, por holandeses e ingleses, é feita de desloca-
mentos forçados de povoados, confinamentos urba-
nos e restrições ao movimento das pessoas. E quem 
projetou a expulsão dos pobres do sexto distrito? O 
famoso Le Corbusier (1887-1965), tido como mes-
tre de muitas gerações de arquitetos no mundo todo 
e conhecido no Brasil apenas pelos prédios bonitos 
que desenhou.

Elucidar a memória
Soweto, nos arredores de Johannesburgo, é outro re-

sultado do deslocamento forçado de uma população 
urbana negra. Surgiu quando os negros foram expulsos 
de Sophiatown, uma das poucas áreas urbanas em que 
viviam com algum grau de conforto, que o regime do 
apartheid decidiu declarar nos anos 50 “zona de resi-
dência exclusiva branca”. Hoje, é um vasto conglome-
rado de bairros pobres e favelas, com 3,5 milhões de 
habitantes. Ali, a diminuta casa em que morou Nelson 
Mandela, no bairro de Orlando, virou lugar de peregri-
nação de famílias negras vindas de todo o país. A igreja 
do bispo Desmond Tutu, o sacerdote que deu apoio a 
Mandela, também, e até hoje preserva os vitrais perfu-
rados pelas balas da polícia. 

história revisada Praça ganha nome de Mandela, enquanto busto de Hendrik Verwoerd, um dos arquitetos do apartheid, é removido

liberdade 
Descalças, crianças jogam 

bola na periferia da Cidade do 
Cabo: assim como o Brasil, a 
áfrica do sul ainda tem uma 

grande dívida social
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No alto de uma colina no coração de Johannesburgo, 
o Old Fort, usado durante décadas como prisão central, 
abriga o novo Tribunal Constitucional, a mais alta corte 
do país. E, para expor o grande contraste da passagem 
de um regime de opressão para um estado de direito, a 
maior parte da antiga prisão foi preservada e suas celas 
abertas à visitação. Por lá passaram Mahatma Gandhi, 
o primeiro a se rebelar contra a discriminação racial, e 
o próprio Mandela. 

No Museu do Apartheid há uma exposição especial 
sobre Steve Biko, um dos mais importantes militantes 
negros, morto sob tortura pela polícia política em 1977. 
Um dos painéis revela os detalhes da sessão da Comis-
são de Verdade e Reconciliação que ouviu as confissões 
dos responsáveis pela sua detenção e pelo interrogató-
rio. Pela Lei da Promoção da Unidade Nacional e da 
Reconciliação, será anistiado o agente da repressão que 
revelar tudo o que souber sobre cada episódio de que 
participou e sobre o destino dos desaparecidos políti-
cos. Não se trata de um gesto pessoal de confissão em 
segredo, em troca de perdão, como se dá na religião ca-

tólica. Trata-se de um ato político: o de revelar a verda-
de inteira publicamente para que as atrocidades nunca 
mais se repitam. No caso da tortura e morte de Biko, o 
relato dos oficiais não convenceu. A comissão decidiu 
aguardar novos depoimentos de outros funcionários.

Hegemonia do esquecimento
Aqui no Brasil, escondemos o passado. Até hoje os 

militares não revelam onde estão enterrados os mor-
tos do Araguaia e onde estão os restos de mais de uma 
centena de “desaparecidos políticos”. Os torturadores e 
matadores nada tiveram de confessar. Abrigam-se sob 
a proteção de uma Lei de Anistia para apagar o passa-
do, para impedir que se forme uma memória nacional 
dos que lutaram contra a opressão. 

E tem sido sempre assim. Rui Barbosa mandou quei-
mar os documentos da escravatura, sob o pretexto de 
que serviriam para os fazendeiros reclamarem indeni-
zações pela libertação dos escravos. No interior de Mi-
nas, em Belo Vale, um pequeno museu proclama-se o 
“único museu da escravidão” no Brasil. Outro em São 

descanso 
merecido
Depois de amargar 
2� anos na prisão 
de Robben Island, 
hoje transformada 
em museu 
(acima), o líder 
Nelson Mandela, 
eleito duas vezes 
presidente da 
áfrica do sul, 
vive hoje numa 
bela casa em um 
bairro chique de 
Johannesburgo
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Vicente (SP) nada mais é do que uma casinha de taipas. 
O Museu do Índio em Brasília não é dedicado ao mas-
sacre dos índios, é uma exposição de arte e artesana-
to indígena. Os dois grandes museus afro-brasileiros, 
um em São Paulo outro na Bahia, também se dedicam 
muito mais a arte e cultura do que à denúncia da escra-
vidão. O prédio do Departamento de Ordem Política 
e Social (Dops) em São Paulo virou galeria de arte, re-
servando quatro minúsculas celas, do lado de fora da 
entrada principal, para lembrar os tempos sombrios em 
que naquele prédio o delegado Sérgio Paranhos Fleury 
torturava e matava.

Não só ignoramos os que lutaram contra a opressão 
como homenageamos os opressores. O próprio Fleury 
virou nome de rua, em São Carlos. No Rio de Janeiro 
e em várias cidades há um viaduto “31 de Março”, em 
homenagem ao golpe militar. Em todas as cidades do 
Brasil há ruas, viadutos, rodovias e praças em home-
nagem a golpistas e bandeirantes que caçavam e dizi-
mavam índios e escravos fugidos. 

Tudo isso exemplifica o que em teoria política se cha-
ma hegemonia: a dominação não apenas pela força, 
mas pela cultura, pela ideologia, pelos meios de comu-
nicação e pela forma como se conta para nossas crian-
ças quem foram nossos heróis e nossos vilões. Deter a 
hegemonia é mais do que apenas dominar, é fazer com 
que o dominado aceite a dominação como natural. 

Os negros na África do Sul acabaram com a hege-
monia da minoria branca. No Brasil elegemos um ope-
rário presidente, mas não acabamos com a hegemonia 
de uma elite formada na tradição escravocrata. Derru-
bamos a ditadura militar, mas o grupo Tortura Nunca 
Mais é tratado pela mídia quase como uma organiza-
ção clandestina.

Mister Simon, o nosso guia em Johannesburgo, fez 
questão de nos levar ao bairro grã-fino com proprie-
dades imensas e palacetes. Num certo momento apon-
tou para um deles e explicou: “Aqui mora o Mandela, 
lá pelas 5 da tarde ele costuma sair para seu passeio 
diário”. Perguntei: “Mister Simon, o fato de Mandela 
morar no bairro dos ricos é motivo de orgulho para 
os africanos ou acham que ele traiu o povo pobre?” 
Simon custou a entender a pergunta; e finalmente res-
pondeu: “É claro que sentimos orgulho, ora essa. Nos-
so líder tem mesmo de morar aqui, para mostrar que 
as coisas mudaram”.

Envergonhado, expliquei-me: “No meu país elege-
mos pela primeira vez um operário para presidente e, 
em vez de se orgulharem disso, os jornais, a maioria dos 
que têm voz fazem questão de destratá-lo. Acham que 
não deveria ter comprado um novo avião para suas via-
gens, que gasta demais, que tem seguranças demais...” 

Tudo uma questão de hegemonia. Quem sabe um dia 
chegaremos lá. Aí vamos trocar todas as placas de rua e 
espaços públicos, construir um grande museu da escra-
vidão e outro grande museu dos horrores da ditadura. 
Para que as novas gerações saibam o que aconteceu e 
não permitam que aconteça de novo. 

ícone Hector Peterson (no cartaz, sendo carregado) tinha 1� anos quando foi 
morto pela polícia racista. Na manifestação da qual participava, promovida 
por estudantes do soweto em 16 de junho de 19�6, foram assassinadas 
cerca de �00 pessoas, quase todas negras. A data virou feriado nacional, “Dia 
da Juventude”. Em memória do estudante, símbolo do levante contra as leis 
de educação impostas pelos brancos, foi construído um museu (abaixo) 
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educação

T
oda sexta-feira é dia de aula de 
cinema nas salas do Colégio 
Aplicação de Recife. Os alunos 
discutem idéias, pesquisam, fil-
mam e postam o que produzi-

ram no site de vídeos YouTube. Já na escola 
Maria de Lourdes Rebelo, em Teresina, os 
computadores chegaram em setembro de 
2007, mas nunca foram ligados e as portas 
do laboratório permanecem trancadas. O 
contraste reflete a desigualdade educacio-
nal brasileira no uso da tecnologia dentro 
das escolas públicas. O CAP é vinculado à 
Universidade Federal de Pernambuco e faz 
parte de um pequeno oásis, figurando entre 
os melhores do país. Mas o que reflete a rea-
lidade encontrada na maior parte das esco-
las públicas brasileiras é o Maria de Lourdes 
Rebelo, da rede estadual do Piauí.

O governo brasileiro tem muitos projetos 
e promessas. O Programa Nacional de In-
formática na Educação (Proinfo), criado em 
1997, promete para este ano a instalação de 
29 mil novos laboratórios com acesso à in-
ternet, com investimento de R$ 300 milhões, 
o maior dos últimos 11 anos do programa. Se 
as metas forem cumpridas, até 2010 a inter-
net em banda larga chegará a 84% dos alunos 
na rede pública brasileira; atualmente alcan-
ça 20%, segundo o Censo Escolar de 2006, 
enquanto na rede de ensino particular atinge 
62%. “Alunos que têm acesso à internet es-
tão mais preparados para a vida profissional. 
A rede ajuda a desenvolver habilidades”, diz 
Roberta Biondi, coordenadora-geral de ins-
trumentos e medidas educacionais do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep).

Pode até soar como luxo falar em tecno-
logia diante de falta de livros, de baixos sa-
lários, escolas de lata ou salas superlotadas. 
Mas a discussão é urgente como qualquer 
outra do ambiente educacional. “O Proin-
fo diminui a horrorosa exclusão digital, que 
segue a exclusão social. É fundamental ofe-
recer educação digital e o lugar mais razoá-
vel para isso é a escola”, opina o secretário 
de Educação a Distância do Ministério da 
Educação, Carlos Eduardo Bielschowsky. 

Disparidades
O contraste entre a disponibilidade de re-

cursos da rede pública e a da rede privada 
é apenas um dos termômetros da desigual-
dade. No estado de São Paulo, por exem-
plo, o Censo apontava a existência de salas 
de informática em 86% das escolas de en-

Cada vez mais 
indispensável na 
educação, o uso do 
computador nas 
escolas públicas 
ainda faz parte de 
um cenário marcado 
por laboratórios 
fechados, 
professores 
despreparados 
e falta de 
planejamento 
Por Giedre Moura

sala de aula
a nova
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sala de aula
sino fundamental e médio; no Norte e no 
Nordeste, menos de 10% possuíam equi-
pamentos.

Mas o fator quantidade não é sinônimo 
de eficiência. A capital paulista enfrenta 
problemas de tecnologia semelhantes aos 
de Teresina, com salas de informática fe-
chadas, equipamentos sem manutenção, 
turmas grandes demais para laboratórios 
pequenos e ausência de um projeto escolar 
que determine as possibilidades e objeti-
vos de utilização da internet no dia-a-dia 
das escolas. Para a diretora Maria Claudia 
Monteiro, da escola Silvio Xavier Antunes, 
no Piqueri, bairro da zona norte, o uso ain-
da é esporádico e depende da afinidade e 
das possibilidades do professor. “Além dis-
so, são dez máquinas para uma sala de mais 
de 40 alunos, precisaria ter o dobro para 

pegando poeira A diretora Tátila Barros, da Unidade Escolar Maria de Lourdes Rebelo, 
da rede pública de Teresina: sala montada, mas sem previsão para usar os computadores
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a serviço da educação
A professora Jane, do CAP de 

Recife: “Uso o computador em 
diversas ocasiões e, quando 

eles perguntam algo que não 
sei, pesquisamos juntos”
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conseguir colocar dois alunos por equipa-
mento.” Ou metade dos alunos.

E não é só estrutura que falta. Salvo exce-
ções, não há profissional especializado que 
ajude nas atividades. É o dilema que a Uni-
dade Escolar Lourdes Rebelo, de Teresina, 
enfrenta: “Primeiro era o ar-condicionado 
que não chegava; agora falta 
um professor de informática. 
Os alunos estão loucos para 
usar os equipamentos, mas 
ainda não temos previsão”, 
conta a diretora Tátila Hele-
na Barros.

Na Escola Municipal Pé-
ricles Eugênio Silva Ramos, 
na Cohab Heliópolis, região 
sudeste da capital paulista, os 
alunos protestaram em fren-
te à sala da direção porque o 
professor do laboratório fal-
tou duas semanas seguidas. 
“A aula tem 45 minutos por 
semana, eles entram corren-
do e não querem sair. Temos 
de ficar em cima, ou passam 
o tempo todo no Orkut ou 
em conteúdos impróprios. Mas também 
gostam de fazer os trabalhos com o auxílio 
dessa ferramenta”, conta a diretora Mayu-
mi Célia Senamo. 

Uma aula semanal é mesmo pouco, mas 
já é um diferencial entre a escola municipal 
e a estadual, na qual a aula acontece ou não 
de acordo com as possibilidades dos profes-
sores das disciplinas. “Nas escolas munici-
pais há mais equipamentos e um professor 
dedicado a atividades interdisciplinares”, 
diz Maria Claudia, que também dá aulas 
na rede municipal. 

sem dúvidas
Não é à toa que os colégios federais dis-

param na dianteira. O CAP, de Recife, tem 
sala de informática moderna e internet em 
laboratórios de Física, Biologia e em algu-
mas salas de aula. Segundo o coordenador 
José Alves de Souza, no colégio há professo-
res que usam a tecnologia o tempo todo e os 
que optam somente por giz e lousa. Souza 
prefere atrelar o bom desempenho a uma 
série de fatores que incluem tanto as novas 
tecnologias como a pesquisa, a atualização, 
a dedicação e a remuneração diferenciada 
dos professores. “A tecnologia faz parte de 
um conjunto pedagógico”, opina. O CAP foi 
o terceiro melhor no Enem de 2007 entre 
as escolas públicas, com 77,47 de nota – a 

desperdício A professora de Português Renata Asbahr gostaria de compartilhar com os 
alunos o potencial da internet, mas na rede pública estadual falta projeto pedagógico
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O governo 
federal lançou 
edital no final 
de 2007 para 
comprar  
R$ 70 milhões 
em conteúdo 
digital, que foi 
vencido por 
instituições 
como 
Unicamp, 
PUC e USP

média do país foi 51,52 e a nota mais alta, 
do colégio particular São Bento, no Rio de 
Janeiro, 82,96.

A professora de artes visuais Jane Pinheiro 
é uma das entusiastas da tecnologia dentro 
do CAP. “Uso em diversas ocasiões. Na aula 
de fotografia há um site que simula a técnica 

de tirar uma foto, assim eles 
conseguem visualizar o pro-
cesso como um todo e ficam 
mais  motivados”, explica. 
“E, quando eles perguntam 
algo que não sei, pesquisa-
mos juntos e deixo claro para 
eles que o professor não sabe 
tudo. Também temos de sa-
ber onde encontrar respostas 
e eles não precisam ir embora 
com a dúvida.”

Outra promessa do Proin-
fo é ampliar o fornecimento 
de informações para aulas 
digitais. O governo fede-
ral lançou edital no final de 
2007 para comprar R$ 70 
milhões em conteúdo, que 
foi vencido por instituições 

como Unicamp, PUC e USP. Uma equipe 
de 200 pessoas tem buscado parcerias em 
todo o mundo para trazer vídeos, simula-
dores e diversos conteúdos para o Portal 
do Professor, lançado em abril. “Estamos 
buscando a autonomia do estudante, ofere-
cendo conteúdo digital para criar a curiosi-
dade, estimular a leitura e a capacidade de 
fazer pesquisa”, promete o secretário Carlos 
Bielschowsky.

Copiar e colar
Infra-estrutura e conteúdo são essenciais 

para o uso favorável da internet na escola, 
há uma terceira peça fundamental: o pro-
fessor. “Temos professores que exploram 
muito o recurso na preparação das aulas, 
mas há os que ainda não chegam perto do 
computador”, revela Maria Claudia. Para 
reverter esse quadro o MEC pretende trei-
nar 100 mil educadores até o final deste ano. 
Carlos Ramiro, presidente da Apeoesp, o 
sindicato dos professores da rede pública de 
São Paulo, não vislumbra, no curto prazo, 
um emprego efetivo da tecnologia na escola 
pública. “Se temos 70% das bibliotecas fe-
chadas por falta de bibliotecários, imagina 
o que não vai acontecer com os computado-
res. Hoje não temos o mínimo”, alerta. 

O “analfabetismo” digital pode ser tão ou 
mais grave entre professores do que entre 
alunos. Mesmo os estudantes mais caren-
tes, sem computador em casa, freqüentam 
lan houses e telecentros – mais a lazer do 
que para estudar, mas o bastante para driblar 
barreiras digitais. Para Renata Asbahr, pro-
fessora de Português da rede paulista, pre-
parar uma aula sem a internet é abrir mão 
de uma ferramenta poderosa. Ela gostaria de 
compartilhar com os alunos o potencial de 
pesquisa que a web proporciona, mas na es-
cola o laboratório é pequeno, a estrutura in-
suficiente e inexiste projeto pedagógico. As 
boas experiências são casos isolados.

Uma delas foi com uma turma de reforço, 
pouco numerosa. Renata ensinou os estu-
dantes a criar contas de e-mail e incentivou 
a troca de mensagens entre eles. “Os alunos 
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ficaram maravilhados com algo que parece 
simples a muitas pessoas. Eles tinham pou-
co contato com a tecnologia. Era preciso 
ensinar a manusear o mouse, o teclado, e 
para escrever um parágrafo era uma gran-
de dificuldade, mas a motivação que eles 
desenvolvem vale a pena”, descreve.

Renata lembra que uma das grandes ta-
refas dos professores é orientar como fazer 
uma pesquisa. “Já recebi trabalhos que são a 
impressão de uma página da internet. É pre-
ciso mostrar a eles que copiar e colar não é 
suficiente”, ressalta. Uma forcinha em casa 
também é importante. Tatiana Rocha, de 
11 anos, aluna da rede municipal, aprendeu 
com o pai: “Tenho que ver vários sites, achar 
o que tem de melhor e escrever de novo”. Já 
o colega de classe Felipe Farias, 13, prefere 
“só achar no Google e colar no Word”.  Um 
estudo do Instituto de Computação, da Uni-
camp, apurou que, em algumas séries, alu-
nos que usam sempre o computador tiveram 
no Sistema de Avaliação da Educação Básica 
nota menor do que os que pouco recorrem 
à máquina. O problema do copiar-e-colar é 
que o aluno não sabe o que está fazendo. O 
problema se estende também à escrita – a 
eventual correção ortográfica via computa-
dor não estará à mão na hora da prova.

com 400 escolas públicas em diversos esta-
dos onde há cobertura da empresa. A opera-
dora entra com equipamentos e internet e a 
Escola do Futuro prepara professores.

“Não acreditamos que só os computado-
res vão motivar professores e alunos”, diz 
Silvia Fichmann, coordenadora do projeto, 
cujo diferencial é a sua comunidade virtual. 
As escolas participantes são interligadas em 
um site e professores e alunos são estimula-
dos a participar de jogos e salas de discussão. 
Segundo Silvia, o rendimento das escolas no 
Enem melhorou. “O nível de matrículas au-
mentou, porque o projeto repercute na co-
munidade, e diminuiu a evasão.” 

O EducaRede é um projeto da Funda-
ção Telefônica que não visa a infra-estru-
tura, mas a criação de conteúdos e intera-
ção entre projetos e comunidades por meio 
de ambientes criados para a troca de refle-
xões e de práticas educativas. “Temos expe-
riências que mudaram o comportamento 
da classe pelo alto índice de envolvimento 
e motivação”, conta o presidente da funda-
ção, Sérgio Mindlin. “As possibilidades do 
computador, se estimuladas, tornam a edu-
cação algo fascinante”, conclui. 

Colaborou Ana Zanini

vontade A diretora Mayumi, da escola Péricles Eugênio: “A aula tem 4� minutos por semana, eles entram correndo e não querem sair”
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Enquanto recursos via setor público não 
chegam, parcerias entre instituições, empre-
sas e a comunidade ajudam a melhorar a efi-
ciência dos estudos digitais. O projeto Tono-
mundo, da Escola do Futuro da USP com 
o instituto Oi Futuro, trabalha em conjunto 

Um por aluno

o projeto Um Computador por aluno (UCa) 
começou a ser discutido pelo governo 
brasileiro em 2005. mas ainda não saiu do 
papel. foi aberta concorrência no final do 
ano passado para comprar 150 mil laptops 
a serem distribuídos em 300 escolas 
públicas. Como o preço do produto ficou 
acima do esperado, entre US$ 360 e  
US$ 380, a licitação foi cancelada. o 
governo quer obter um preço unitário 
abaixo de US$ 300 e prepara novo edital.
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C
onceição Paganele, viúva, mãe 
de seis filhos, um deles adoti-
vo, teve a vida chacoalhada no 
final dos anos 90. Primeiro foi a 
tristeza de constatar que estaria 

perdendo um filho para as drogas. Ela con-
ta que procurou ajuda no Fórum da Vara da 
Infância, no Conselho Tutelar, na imprensa, 
nos gabinetes de deputados, para que alguém 
pudesse conter o garoto, oferecendo um tra-
tamento para dependentes. Depois, surgiram 
as cobranças de traficantes. Por várias vezes, 
Conceição se enfiou em becos sinistros na Ci-
dade Tiradentes, zona leste de São Paulo, para 
salvar seu menino e pagar suas dívidas. Per-
deu cartões de crédito, talões de cheques, fez 
empréstimos e caiu nas mãos de agiotas. Mais 
tarde viria a internação de seu caçula, aos 15 
anos, na então Febem, depois de um roubo 
de carro também a título de quitação de pen-
duras com traficantes.

Na ocasião, a mãe chegou a agradecer a 
Deus pela internação do garoto, imaginan-
do que ele receberia um tratamento ade-
quado. Acreditava que lá ele teria assistên-
cia médica, psicológica e social. Estudaria 
e passaria por cursos profissionalizantes. 
Mas logo na primeira visita percebeu que 
o local mais parecia um campo de concen-
tração. Não tardou a constatar que seu filho 
se tornava cada vez mais violento, revoltado 
e ainda dependente químico.

Diante da decepção, Conceição arregaçou 
as mangas e passou a se juntar a outras mães 
de internos para se ajudarem a enfrentar a 
dor de ver os filhos trancafiados piorando 

diante do tratamento hostil a que estavam 
sendo submetidos. Daí surgiu, em 1998, a 
Associação de Mães e Amigos da Criança e 
do Adolescente em Risco (Amar). 

Depois de oito meses de internação, o fi-
lho de Conceição deixou a Febem, numa 
situação ainda mais delicada do que quan-
do lá entrara – e com uma deficiência física 
nos pés, pela fratura dos dois calcanhares ao 
tentar fugir no início de uma rebelião. 

Nestes dez anos de luta, ela passou noi-
tes na Febem, mediou rebeliões, denunciou 
torturas e maus-tratos, organizou manifes-
tações, transformou-se numa especialista 
e feroz defensora do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). Experimentou os 
diferentes tipos de reação à frente da asso-
ciação. Em 2001, a Amar chegou a receber 
o Prêmio Nacional de Direitos Humanos 
das mãos do presidente Fernando Henri-
que Cardoso. Dois anos depois, recebeu o 
mesmo prêmio. O grupo também vem con-
quistando desde o final de 2002 o apoio da 
Unicef. Porém, em 2005, a defensora dos di-
reitos humanos passou a ser tratada como 
inimiga, tornando-se bode expiatório das 
mazelas da fundação. 

Em outubro daquele ano, o então gover-
nador de São Paulo, Geraldo Alckmin, cri-
ticou publicamente Conceição Paganele e 
a Amar por sempre “criarem problemas” 
para o governo. Isso depois de ela denun-
ciar, com provas, casos de tortura e de es-
pancamentos de menores por funcionários 
e policiais dentro das unidades de interna-
ção. Conceição sofreu perseguições e amea-

ao ver o filho acuado pelas drogas e 
pela bandidagem, ela enfrentou perigos, 
incomodou governos e organizou uma 
associação de mães movida a garra e 
solidariedade Por Luciana Ackermann

amor 
de mãe

perfil

ças de morte e de ataques a sua família. Pre-
cisou mudar-se de São Paulo e viver sob 
proteção policial.

Em 18 de abril de 2006, a Corregedoria da 
Febem, por meio de seu corregedor-geral 
Alexandre Arthur Perroni, encaminhou re-
presentação ao 81º Distrito Policial da capi-
tal, acusando Conceição de crimes de dano, 
incitação ao crime, formação de quadrilha 
ou bando e facilitação de fuga. Ela passou a 
ser alvo de investigação da Polícia Civil pela 
série de crimes. Ao todo, foi investigada em 
três inquéritos policiais separados, vincu-
lando seu trabalho com recentes rebeliões 
dentro da fundação. E até hoje ela e demais 
representantes da Amar e de outras entida-
des de direitos humanos estão proibidos de 
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entrar na Fundação Centro de Atendimen-
to Socioeducativo ao Adolescente (Casa), 
ex-Febem, exceto quem tem filho cumprin-
do medida socioeducativa na instituição. 

Mesmo assim, Conceição continua firme 
e forte à frente da Amar, que oferece apoio 
às mães de internos. Ela explica que o aco-
lhimento é de igualdade, de olho no olho. “A 
mãe que tem um filho internado vai sentir 
que existem outras mulheres com o mesmo 
problema, com o mesmo sofrimento, tudo 
isso as fortalece”, garante. 

Na associação, além de atendimento psi-
cológico e jurídico aos pais, são desenvolvi-
dos projetos de prevenção à criminalidade 
entre os adolescentes, como diferentes ofi-
cinas e reforço escolar na sede da entidade, 

na Cidade Tiradentes, onde há 120 crianças 
cadastradas. 

O processo contra Conceição acabou ar-
quivado por falta de provas, mas ela acre-
dita que município e estado estão unidos 
para boicotar as atividades da Amar, ao en-
gavetar seus projetos sociais e, assim, não 
repassar os recursos do Fundo Municipal. 
“Estão querendo minar nosso trabalho, ti-
rar a gente de circulação.” 

Porém, ela resiste. Desenvolveu em par-
ceria com outras entidades a cartilha Em 
Defesa do Adolescente, que oferece uma sé-
rie de informações sobre os direitos dos 
adolescentes em conflito com a lei, além 
de dicas do que as famílias podem fazer 
para apoiá-los durante o cumprimento de 

toda a medida socioeducativa. A publica-
ção foi lançada durante a Oficina Nacional 
de Atualização e Fortalecimento da Defe-
sa do Adolescente em Conflito com a Lei, 
em fevereiro.

Para a elaboração do conteúdo da carti-
lha, Conceição passou três meses nas por-
tas das unidades de internação realizando 
pesquisas com familiares de internos, além 
de acompanhar as audiências nos fóruns.  
“Meu filho está com 25 anos, tem duas fi-
lhas, trabalha numa cooperativa como pin-
tor, mora sozinho e ainda luta contra as re-
caídas do vício. Mas conhecendo de perto 
a dor dessas mães, que também sofrem o 
olhar de recriminação da sociedade, ficou 
impossível abandonar a luta.” 
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   A mãe que tem  
um filho internado 

vai sentir que existem 
outras mulheres com o 
mesmo problema, com 

o mesmo sofrimento, 
tudo isso as fortalece”

Conceição Paganele



�8     REViSTa Do BRaSiL    maio    2008

E
m Arcoverde (PE), limite entre agreste e 
sertão, um grupo de teatro ocupou em 2001 
uma estação ferroviária abandonada com o 
propósito de torná-la pólo de cultura. Em 
2004, o grupo passou a ser reconhecido 

pelo Ministério da Cultura, a receber recursos, e hoje 
toca a Estação Arcoverde. O complexo é formado por 
três prédios que pertenciam à Rede Ferroviária Federal, 
que foi gradualmente desativada nas últimas décadas e 
extinta em definitivo em janeiro de 2007. Seus prédios 
se degradaram e serviam de ponto de venda de drogas. 
Dias antes da tomada, o grupo “vazou” a informação. 
A prefeitura lacrou todas as entradas e saídas. Os cin-
co atores do grupo ocupante inicial, então, escalaram 
a parede, entraram pelo vão destelhado de um dos pré-
dios e, a golpes de marreta, derrubaram a barreira de 
concreto e tijolos. Lá fora eram esperados por outros 
ativistas e um carro-pipa. Com a tomada veio a revita-
lização. Os salões escolhidos são cubos amplos e simé-
tricos, separados então por apenas uma cortina. 

Um deles era o espaço de trabalho, onde ensaiavam, 
apresentavam espetáculos e realizavam oficinas com a 
comunidade. O outro servia de habitação, divido por pa-
redes conceituais entre as áreas de dormitório, higiene, 
cozinha e sala de estar, onde recebiam visitantes. Nesse 
espaço os atores seguiram, pelo menos por um período, a 
proposta do Teatro da Crueldade, de Antonin Artaud. O 
teatrólogo francês do início do século 20 formulou uma 
proposta que prima pelo rigor no processo de montagem 
dos espetáculos, desconstruindo a linguagem clássica te-
atral para reformulá-la com atuação menos dependente 
do texto, uma visão ritual do teatro, quase uma religião. 
E ritualizar processos foi o que os atores fizeram durante 
o primeiro ano de ocupação. Tinham hora rígida para 
dormir, para acordar. Todos tomavam banho ao mesmo 
tempo, cozinhavam e comiam em conjunto e ensaiavam 
em uníssono. “Éramos teatro 24 horas. Não havia mo-
mento em que não estivéssemos vivendo um espetácu-
lo”, afirma Henry Pereira, único dos ocupantes iniciais 
que permanece até hoje na Estação.

Programa é avaliado por ativistas culturais como capaz de  
revolucionar o potencial artístico popular. mas precisa vencer a 
burocracia para sobreviver Por Breno Castro Alves e Eduardo Carvalho

cidadania

Cultura 
Viva e o
futuro

revitalização
Apresentação na 

Estação Cultura de 
Arcoverde
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A ocupação foi planejada para ser um processo per-
manente e sustentável. Porém, mais ou menos no mes-
mo momento em que conseguiram o CNPJ da Asso-
ciação Estação da Cultura, ocorreu a diáspora. Henry, 
último a deixar o prédio, já estava em Recife quando 
recebeu uma ligação de um dos jovens que haviam sido 
treinados pelo grupo em suas oficinas. O rapaz o in-
timou a voltar, informando que havia formado novo 
grupo na comunidade e precisava de orientação. Ele 
retornou e, em junho de 2003, depois de não terem sido 
incluídos na programação oficial do São João da cidade, 
ocuparam a festa invocando Coeviacá. 

O índio incendiário, Coeviacá, é a persona de ataque 
que os membros da Estação assumem em seus momen-
tos mais combativos. Um mês após a ocupação, em uma 
festa de final de ano, fazia campanha extra-oficial de re-
eleição a então prefeita Rosa Barros (PFL). Em protesto 
contra a administração municipal, que sempre se mobi-
lizou contra a Estação, os cinco atores e mais dois apoia-
dores invocaram Coeviacá e, durante discurso de Rosa, 
intercederam com pernas de pau, malabares e tochas. O 
contato com a cultura indígena, porém, vai mais fundo. 
Enquanto a ocupação ainda engatinhava e sofria tentati-
vas de ataques – a prefeitura não aceitava ceder o espaço 
a um grupo cultural independente –, os índios xucurus, 
habitantes da vizinha cidade de Pesqueira, ofereceram 
apoio e foram os primeiros a reconhecer a ocupação. Em 
2003, foi realizado dentro da Estação o encontro da Arti-
culação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais 
e Espírito Santo (Apoinme).

Em novembro do mesmo ano foi a vez de o Ministé-
rio da Cultura (MinC) oferecer reconhecimento nacio-
nal à ocupação, aprovando-a como seu primeiro Ponto 
de Cultura. O MinC também aprovou o projeto A Ca-

minhada de Federika, proposto pelo Núcleo de Teatro 
para percorrer oito povos indígenas e uma comunidade 
quilombola de Pernambuco. Baseado no texto Federi-
ka, o Arlequim Guerrilheiro, de Jomard Muniz de Brit-
to, adaptado por Vavá Paulino, o grupo apresenta seu 
espetáculo e realiza oficinas para a comunidade montar 
peças inspiradas em seus próprios mitos. 

Os conceitos de Federika e da Estação da Cultura se 
(con)fundem. Federika, professora de História do ser-
tão, atormentada pela seca, a violência e o conservado-
rismo político, enlouquece e parte rumo ao litoral numa 
jornada de descolonização político-cultural. Misto de 
sonho e pesadelo surrealista, chega à capital portuária 
para fazer ouvir sua voz sertaneja. Não consegue e se 
suicida no mar. Jozelito Arcanjo, um dos coordenadores 
da Estação, avalia que “a história dos Pontos de Cultura, 
do Programa Cultura Viva e da Estação da Cultura é a 
história de Federika, uma performance articulada com 
um projeto de vida de uma coletividade”. 

Vencer a burocracia
O Programa Nacional de Cultura, Educação e Cida-

dania (Cultura Viva), do MinC, reúne aproximadamente 
800 Pontos de Cultura credenciados e pretende atingir 20 
mil em dois anos. Precisará, no entanto, vencer desafios e 
se firmar como política de Estado, e não marcar a histó-
ria apenas como mais um plano de governo passageiro e 
sem frutos duradouros. A idéia foi concebida para iden-
tificar e “massagear” – como definiu o ministro Gilberto 
Gil – Pontos de Cultura já existentes no Brasil, a fim de 
tonificá-los. E proporcionar distribuição de renda ao for-
talecer o setor de produção cultural e incentivar jovens 
a aprender ou desempenhar ofícios relacionados com a 
cultura. Os convênios em andamento entregam a cada 

Ritualizar 
processos 
foi o que 
os atores 
fizeram 
durante o 
primeiro ano 
de ocupação. 
Tinham hora 
rígida para 
dormir, para 
acordar. 
Todos 
tomavam 
banho ao 
mesmo 
tempo, 
cozinhavam 
e comiam 
em conjunto 
e ensaiavam 
em uníssono

combativo
Henry Pereira: 
“Éramos teatro 24 
horas. Não havia 
momento em que 
não estivéssemos 
vivendo um 
espetáculo”
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Ponto R$ 180 mil, em parcelas, para custear três anos de 
projetos. Estima-se, em pesquisa realizada pelo Labora-
tório de Políticas Públicas, que cada Ponto envolva um 
público de 3.000 pessoas, das quais pelo menos 300, em 
média, estão diretamente envolvidas com a produção 
de suas atividades. A mesma pesquisa mostra que 80% 
desse público é constituído por jovens entre 15 e 29 anos 
e pelo menos metade deles está se iniciando em carrei-
ras relacionadas à cultura. Nas contas do MinC, haveria 
quase 100 mil jovens tendo as primeiras incursões no 
mercado de trabalho graças a esses recursos.

O teatrólogo Augusto Boal, personagem marcante da 
efervescência cultural dos anos 1960, defende o progra-
ma. “Nenhum governo federal, estadual ou municipal, 
desde Pedro Álvares Cabral, implementou um progra-
ma tão importante, democrático, necessário e criativo”, 
diz o diretor do Centro do Teatro do Oprimido, hoje 
também um Ponto de Cultura. A sustentabilidade des-
sa política pública depende, no entanto, da superação 
de alguns desafios. O mesmo Boal indica o primeiro 
deles: “A máquina dos ministérios estava burocratica-
mente enferrujada e sem capacidade para responder à 
imensa demanda que as novas atividades passaram a 
necessitar. Isso tem criado uma lentidão no apoio aos 
Pontos de Cultura. O MinC já tomou consciência disso, 
tenho certeza de que vão pisar no acelerador. Temos de 
fazer tudo sempre mais, muito melhor, e mais rápido. 
Falta agilizar a burocracia”, conclama. 

A preocupação é que, se a burocracia vigente não dá 
conta dos atuais 800 Pontos, o programa colapse an-
tes de chegar aos anunciados 20 mil a serem criados e 
mantidos com verbas do PAC Social destinadas à cul-
tura, num montante de R$ 4,7 bilhões. “O caminho 
será via redes, em convênios com os governos estadu-
ais. No modelo que já conhecemos dos Pontos de Cul-
tura conveniados, teremos 3.000 em 2010”, prevê Célio 
Turino, secretário de Programas e Projetos Culturais 
do MinC. “E a esses agregaremos Pontos de Leitura 
(bibliotecas comunitárias), Pontos de Difusão (equipa-
mento para cineclube, data show e som) Pontinhos de 
Cultura (brinquedotecas). Somando todos chegamos 
aos 20 mil”, calcula o secretário.

César Piva, coordenador da Fábrica do Futuro, in-
cubadora social e cultural que promove inclusão por 
via do audiovisual na cidade mineira de Cataguases, 
traduz sua preocupação com o destino do programa: 
“Há um descompasso entre a vontade política do go-
verno, os grupos sociais envolvidos e a máquina bu-
rocrática, representada por técnicos que nada com-
preendem dos propósitos do programa”, reclama. “A 
máquina do Estado ainda está viciada no modelo dos 
grandes negócios, feita para a política de balcão, que, 
por artifícios burocráticos, consegue segregar, excluir, 
eleger quem e como querem. O Estado ainda não es-
tava pronto para essa nova mentalidade que o Cultu-
ra Viva traz.” 
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pasquale

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

Pelo jeito, quem redigiu a frase talvez supo-
nha que “meados” seja sinônimo de algo 
como “aproximadamente”. A palavra “mea-
dos”, plural de “meado”, é da família de 
“meio”, “mear”, “meeiro” etc. “Meado” sig-

nifica “o que está no meio ou aproximadamente pela 
metade”, na definição do Houaiss. Leia este trecho de 
Alexandre Herculano, citado no Aurélio: “No meado 
do décimo século, posto que esse distrito fosse assaz 
povoado...” 

Quando se diz “em meados de setembro”, faz-se re-
ferência aos dias que compõem o meio desse mês (algo 
que pode ficar entre os dias 14 e 16). Que período seria 
formado pelos “meados do fim de setembro”? Sabe-se 
lá! Imagino que a intenção fosse dizer que o desliga-
mento da tal cantora se dará perto do fim de setembro 
(ou aproximadamente no fim de setembro).

Bem, por falar em “meado”, é bom lembrar que essa 
palavra nada mais é do que o particípio do verbo “mear”, 
que significa “dividir em duas partes iguais”, “repartir 
ao meio”. Assim como o particípio de “passear” é “pas-
seado” e o de “frear” é “freado”, o de “mear” é “meado”. 
O particípio muitas vezes é usado como substantivo ou 
adjetivo, fato mais do que comum na língua (o que é a 
palavra “bebida” senão a forma [feminina] substanti-
vada do particípio de “beber”?).

Talvez você esteja estranhando a falta, em “mear”, do 
“i” de “meio”. Não estranhe, não. Não é de estranhar essa 
ausência, já que isso ocorre com todos os pares correla-
tos (“passeio/passear”, “ceia/cear”, “freio/frear”, “arreio/
arrear” etc.). Também não há “i” no particípio dos ver-
bos terminados em “ear” (“arreado”, “ceado”, “passeado”, 
“freado”, “meado” etc.).

A esta altura, talvez convenha lembrar que também 
fazem parte da família de “meio” (de origem latina) pa-
lavras como “mediar”, “imediato”, “mediador”, “media-
no”, “médio”, “medíocre” etc. “Medíocre”, por sinal, per-
deu entre nós seu sentido literal de coisa mediana, que 

tem valor médio etc. No uso vivo, “medíocre” significa 
“muito ruim”, “abaixo da média”, “inexpressivo”. 

E “imediato”? O que significa, ao pé da letra? Trata-se 
da negação de “mediato”, por isso significa “o que não 
é mediado”, “o que ocorre sem mediação”. O que é um 
sucessor imediato senão aquele que não é separado do 
antecessor por ninguém? Ao pé da letra, uma solução 
imediata é aquela que vem logo depois da apresenta-
ção do problema.

Outro fato que deve ser destacado é que o correspon-
dente grego de “meio” (que vem de “medius”, do latim) 
é “meso-”, presente em inúmeros termos, muitos dos 
quais pertencentes a nomenclaturas específicas. Um 
desses termos é “mesóclise”, que nada mais é do que o 
emprego do pronome oblíquo átono no meio da forma 
verbal (“Multiplicar-se-ão assuntos de pés e mãos”, da 
canção Os Passistas, de Caetano Veloso).

Outro termo em que se encontra o elemento grego 
“meso-” é “mesopotâmico”, adjetivo relativo à Meso-
potâmia, região que corresponde ao atual Iraque. E de 
onde vem o nome “Mesopotâmia”? De “meso-” e “-po-
tamo” (que também vem do grego e significa “rio”). Não 
é por acaso que a Mesopotâmia (ou o atual Iraque) fica 
entre dois rios (o Tigre e o Eufrates). E também não é 
por acaso que o hipopótamo tem esse nome. O bichi-
nho é simplesmente um “cavalo de rio”.

E pensar que toda essa nossa conversa surgiu de uma 
simples pergunta sobre “meados”... Mas, se me permi-
tem os leitores, é assim mesmo que deve ser a análise de 
uma questão: uma coisa se relaciona com outra, que se 
relaciona com outra, que se relaciona com outra... 

Certa vez um site de 
notícias informou que 
a cantora X sairia do 
grupo y “em meados 
do fim de setembro”. 
isso existe? Embora seja 
esquisita, a construção 
merece análise
Pasquale Cipro Neto

“Em meados do fim de setembro”
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da festa

No hip-hop,  
funk, ou música 
eletrônica, os DJs 
são o combustível 
da balada. A maioria 
rala para dominar 
o assunto e fazer 
bonito, além de 
dividir o tempo com 
outras atividades 
para ganhar a vida. 
Mas alguns já são 
tratados como astros 
Por Guilherme 
Bryan
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A atividade de disc jockey (DJ) é bastante va-
lorizada e já produz artistas tratados com 
honrarias de reis da noite. A maioria, no en-
tanto, ainda é anônima e rala para alcançar 
reconhecimento na profissão. Disc jockey é 

o profissional que seleciona e toca as mais diferentes can-
ções gravadas e mixadas previamente para animar bailes, 
clubes, boates e danceterias. No início, o termo era utiliza-
do para designar gente de rádio que se limitava a colocar 
os  discos para tocar no gramofone. Aos poucos, passou a 
ser o artista que deve ter sensibilidade e grande conheci-
mento musical para saber como, quando e o que tocar. “É 
preciso ter uma técnica razoável o bastante para não judiar 
dos ouvidos dos dançarinos e, o que é mais importante, ter 
o feeling para entender que se deve servir à pista, e não a 

si mesmo”, indica Claudia Assef, autora do livro Todo DJ 
Já Sambou – A História do Disc-Jóquei no Brasil e que toca 
na noite paulistana.

Em 1958, o técnico em rádio e TV Osvaldo Pereira traba-
lhava numa loja de revenda de LPs e assistência técnica de 
aparelhos eletrônicos. Não fazia a menor idéia de que, no Rio 
de Janeiro, João Gilberto e Elizeth Cardoso davam à luz a bos-
sa nova, com a gravação de Chega de Saudade, de Tom e Vi-
nicius – o estilo musical que iria mudar a história da música 
brasileira. O sonho de Osvaldo era mais modesto: freqüentar 
os melhores salões de baile de São Paulo, como o Clube 220, 
no Edifício Martinelli. Foi quando teve a idéia de construir 
um sistema de som e utilizá-lo em festas de aniversário e ca-
samento, até que conseguiu alugar o tal salão todos os do-
mingos. Surgia o primeiro DJ brasileiro. “Depois dele, outros 

mistureba 
Claudia: “Vivemos 

uma suruba musical. 
o rock mesclado com 

disco, tecno com étnica, 
hip-hop com sons 

árabes”

Pa
U

Lo
 P

EP
E

funk 
carioca
sany Pitbull: 
“DJ precisa 
ser músico 
de verdade, 
produzir 
seu próprio 
som”

BR
U

N
o

 N
aT

a
L



44     REViSTa Do BRaSiL    maio    2008

começaram a usar som mecânico para fazer 
festas mais baratas, em substituição ao som de 
bandas”, destaca Claudia Assef. “No final dos 
anos 60, no Rio, as boates começaram a fazer 
a transição da música ao vivo para a mecânica 
e aí aparece o fenômeno do baile da pesada, 
marcado pela black music, com Ademir Le-
mos e Big Boy. Os DJs tomam conta do palco. 
Hoje, apesar de ficarem à mercê das equipes 
de som e de poucos conseguirem se tornar 
mais importantes do que elas, os DJs de funk 
possuem o respeito do público e se destacam 
pela seleção musical e por animar os bailes”, 
explica Silvio Essinger, autor de Batidão, uma 
História do Funk.

Exportação
Um dos DJs mais conhecidos e respeita-

dos, não só do funk carioca, mas da música 
brasileira, é Fernando Luis Mattos da Matta, 
o Marlboro, que começou em 1977. “Naque-
la época não havia reconhecimento profis-
sional. Os pais das minhas namoradas me 
colocavam para correr quando eu dizia 
que era DJ. Agora fui contratado para 
tocar em Porto Seguro por um pai 
que perguntou para sua filha qual 
banda queria para sua festa de 15 
anos, e ela: ‘DJ Marlboro’ (risos)”, 
conta. Marlboro foi um dos res-
ponsáveis pela nacionalização do 
funk, compondo e lançando os pri-
meiros cantores do ritmo.

“Hoje o funk quase não tem re-
lação estilística com a música eletrô-
nica de fora. É praticamente um samba 
eletrônico. Os DJs desenvolveram lingua-
gem própria, criaram a música eletrônica 
brasileira”, avalia Silvio Essinger.

Em 2003 Marlboro tocou no Central 
Park, em Nova York, e abriu portas no exte-
rior para outros DJs brasileiros. Sany Pitbull, 
por exemplo, atualmente realiza turnê pela 
Europa, misturando músicas do seu estúdio 
Carioca Funk Clube com clássicos de James 
Brown a Rolling Stones. “Hoje o DJ é figura 
à frente (antigamente ficava atrás e de costas) 
de uma grande casa ou baile, mas o Brasil 
tem muito a melhorar. Na Europa, os DJs ga-
nham cachês tão altos que às vezes superam 
popstars. Para ser DJ hoje em dia não basta 
juntar seus MP3, ligar o laptop, arrastar os 
móveis da sala e pôr os amigos para dançar. 
Não pode ser apenas ‘tocador’ de músicas. 
Precisa ser músico de verdade, produzir seu 
próprio som”, avalia Pitbull, que também já 
sofreu com a rejeição. “Várias vezes tive de 
dormir na casa dos amigos, porque meu pai 

trancava a porta e não me deixava entrar. 
Com o passar do tempo, ele me viu crescen-
do dentro da profissão e foi aceitando.”

Na década de 90, Pitbull brigou pela re-
gulamentação da profissão até desanimar 
com a força das equipes de som e a de-
sunião da classe. A pesquisadora Claudia 
Assef considera difícil regulamentar a pro-
fissão: “Seria muito subjetivo julgar numa 
prova, como é feito na Ordem dos Músicos, 
quem é e quem não é DJ”. Existe até projeto 
de lei no Congresso propondo que apenas 
possa exercer a atividade profissionalmen-
te quem for habilitado, por meio de cursos 
reconhecidos, a apresentar ou animar fes-
tas populares, eventos e espetáculos e fazer 
improvisações para divertir o público. “Da 
maneira como está redigida, de modo su-
perficial, em vez de ajudar, essa proposta de 
lei impedirá milhares de DJs de trabalhar”, 
avalia a VJ Bete Rum.

som ilustrado
Bete é uma espécie de “ilustradora” de 

músicas, ao manipular imagens que po-
tencializam as sensações causadas pelo 
som. “Tem VJ que trabalha só com vídeo 
ou animação. Às vezes o cara é muito bom 
em 3D, mas, se você não gostar da estética, 
ele pode ser um primor que não vai agra-
dar. Cada som tem sua estética, sonorida-
de e ritmos específicos. A prova é que tem 
gente que só trabalha dentro de um mes-
mo tema”, descreve. “O VJ é importante, 
sempre dá um brilho a mais, não só de lu-
zes, mas de imagens que têm a ver com a 
música. Esse conjunto cativa muito mais 
a atenção do público e faz com que a festa 
seja única”, acrescenta o DJ de tecno Au-
gusto Rizzi.

a imagem do som
Bete Rum: “Cada som 
tem sua estética, 
sonoridade e ritmos 
específicos”
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O tecno é um dos estilos da música eletrô-
nica, assim como acid house, trance, hardco-
re techno, breakbeat, drum’n’bass, house e 
ambient tribal, entre tantos outros. Aos pou-
cos, no Brasil, esses estilos passaram a se mis-
turar com samba, maracatu, bossa nova. 
“Vivemos um período de suruba musical. 
O rock mesclou com a disco music, o tecno 
foi atrás da música étnica, o hip-hop flertou 
com sons árabes”, acrescenta Claudia Assef. 
Prova disso é que muitos outros DJs brasilei-
ros se destacam internacionalmente.

Porém, a maioria segue no anonimato. 
“Há incontáveis DJs desconhecidos fazen-
do discotecagem dentro de favelas. Uma 
vez eu vi um DJ da Rocinha, chamado Gor-
dura, que era fabuloso e não ficava a dever 
em nada aos famosos do Rio de Janeiro”, 
avalia Silvio Essinger. O carioca Augusto 
Rizzi afirma que muitas vezes é tratado pe-
los proprietários de casas noturnas como 
barman e seu cachê é semelhante. “Muitas 
pessoas nem sabem quem é o DJ, que acaba 
sendo apenas mais um funcionário da casa”, 
reclama Rizzi, que não sobrevive exclusiva-
mente como DJ e defende o estabelecimen-
to de um piso para o cachê.

Com papel de destaque no hip-hop, o DJ 
Kurts também já enfrentou situações cons-
trangedoras: “Uma vez, de madrugada, vin-
do de apresentações, eu e o Fernandinho 
Beat Box, que toca com o Marcelo D2, le-
vamos um enquadro de policiais e tivemos 
de fazer um som ao vivo para eles. Tocamos 
Mamonas Assassinas para não apanhar”. O 
constrangimento e a paixão pelo trabalho 
o estimularam a teimar em seguir na pro-
fissão. “Vivo a discotecagem 24 horas por 
dia. Às vezes abro mão até de minhas fi-
lhas por conta dos toca-discos, mas hoje 
estou sem nenhum, pois tive de vendê-los 
para pagar a faculdade”, acrescenta Kurts, 
que é DJ há 16 anos e dá aulas como forma 
de obter um acréscimo em seu orçamento 
e passar adiante o que já aprendeu. Já há 
muitas escolas oferecendo cursos para DJs, 
com destaque para a arte de mixar em dis-
cos de vinil, CDs e computadores nos mais 
diferentes estilos.

“A atividade de DJ é muito associada às 
festas e às drogas. Então muitas pessoas 
consideram que ele também é drogado ou 
que faz apologia ao uso de drogas. E, como 
o DJ tem hábitos noturnos e ouve música 
alto, todos acham que ele não faz outra coi-
sa. Mal sabem que nós trabalhamos muito 
para que a noite das pessoas seja a melhor 
possível”, explica Augusto Rizzi. 

Agulha no vinil
back-to-back repetição de um mesmo 
trecho da música, feita a partir de duas 
cópias do mesmo vinil, para o DJ brincar com 
a divisão dos compassos, cortando e abrindo 
o som de uma pick-up para outra.

mixagem o momento da passagem de 
uma música para outra, que deve ser a mais 
sutil possível. Numa mixagem bem-feita 
dificilmente se reconhece o momento exato 
em que uma música termina e outra começa.

mixer aparelho que serve para conectar 
toca-discos e CD-Js (tocador de CD especial 
para fazer mixagens) entre si. é no mixer que 
o DJ conecta seu fone e consegue ouvir as 
faixas antes de tocá-las.

pick-up o toca-discos ganhou esse nome 
por causa do gestual que se faz no momento 
de colocar a agulha sobre o vinil.

remix versão de uma música já gravada, 
que foi retrabalhada por DJ ou produtor 

sambar quando um DJ erra a mixagem, 
ouvem-se batidas desencontradas, um 
batuque que soa desagradável. 

set nome que se dá à seleção de músicas 
de um DJ. Um set dura em média duas horas.

Fonte: Todo DJ Já Sambou – a História do Disc-
Jóquei no Brasil, Claudia Assef (Conrad, 2003)

no sangue
Kurts: “Vivo a 

discotecagem 24 
horas por dia”
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viagem

a ilha em boa hora
Com pouca gente e pouca chuva, os paraísos da ilha Grande 
ficam bem melhores do outono à primavera. Pena que a cada alta 
temporada surjam novas cicatrizes da agressão humana
Por Sucena Shkrada Resk

A
ssim que a chamada alta es-
tação se vai, a Ilha Grande, a 
uma hora e meia da costa de 
Angra dos Reis (RJ), muda 
de cara e de clima. Sem as 

chuvas e as multidões do verão, fica per-
feita – ou quase, já que muitos visitantes, 
e até certos moradores, deixam uma nova 
cicatriz a cada temporada. Entre abril e no-
vembro estão os melhores dias para visitar 
a Ilha e suas paisagens, que misturam ca-
choeiras, rios, costões, morros, praias e um 
ecossistema riquíssimo.

No mínimo três dias “líquidos” são razoá-
veis para começar – depois, claro, de ter pes-
quisado todos os serviços de informações 
para não desperdiçar tempo. Um bom ro-
teiro a pé pode começar pelas águas calmas 
da Praia Preta, a um quilômetro da Vila de 
Abraão, onde ficam o cais e o “centro” urba-
no da ilha. E terminar, duas horas e algumas 

praias depois, na deslumbrante Lopes Men-
des, com seus três quilômetros de areias cla-
ras e restingas. Na direção oposta, a cami-
nhada, sempre em trilha aberta e leve, leva a 
Dois Rios. Ali é preciso ir cedo, pois às 5 da 
tarde é hora de se retirar. São bons roteiros 
iniciais para quem gosta, muito, de cami-
nhada. Por mar, o passeio náutico para as 
chamadas Lagoa Azul e Lagoa Verde, com 
águas límpidas e calmas, é indicado para 
quem gosta de flutuação e aprecia a fau-
na aquática. Com equipamentos simples, 
como óculos, snorkel e nadadeiras, assis-
te-se na baía da Ilha Grande a espetáculos 
pouco vistos no litoral do Brasil.

Pronto. Lá se foram três dias básicos e 
“produtivos”. Mas foi só o começo. A ilha faz 
jus ao nome. Tem 193 quilômetros quadra-
dos e mais de 100 praias, e não adianta ter 
pressa. A menos que se disponha de muitas 
semanas, será preciso voltar outras vezes.

Riqueza histórica
A Ilha foi berço da nação dos tamoios, 

onde viviam os índios tupinambás. Com o 
processo de colonização, efetivado a par-
tir do século 18, surgiram engenhos de 
cana-de-açúcar. Ao mesmo tempo, a baía 
era ponto de desembarque para quarente-
na de viajantes e tráfico negreiro. De acor-
do com historiadores, dom Pedro II man-
dou construir para isso o Lazareto (onde 
hoje fica Abraão), que depois passou a ser 
presídio político, em ruínas desde 1932. A 
Colônia Penal Cândido Mendes, em Dois 
Rios, “hospedou” celebridades como o es-
critor Graciliano Ramos e o bandido João 
Francisco dos Santos, o Madame Satã, acu-
sado de mais de 100 assassinatos. O Centro 
de Estudos Ambientais e Desenvolvimento 
Sustentável (Ceads) da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro quer fazer da área um 
ecomuseu a céu aberto.

águas 
transparentes 
da Lagoa Azul
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Polvo nada próximo 
à areia da Praia de 
Araçatibinha

Praia de Araçatiba

“Coqueiro torto”, 
cartão-postal da Praia 

do Aventureiro
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A Ilha Grande começou a virar área am-
biental protegida nos anos 1970. Mas des-
de o início dos 2000 procura maior defini-
ção quanto à competência administrativa. 
É um pedaço de terra cercado por interesses 
de todos os lados. Do governo municipal 
de Angra, do estado do Rio e federal, por 
se tratar de área de segurança. Todos com 
alguma casquinha para tirar aqui e uma res-
ponsabilidade para empurrar ali.

O território faz parte da Área de Prote-
ção Ambiental (APA) Tamoios e é reco-
nhecido internacionalmente pela Unes-
co como Reserva da Biosfera. Abriga, em 
87% de sua área, o Parque Estadual da 
Ilha Grande,  a Reserva Biológica da Praia 
do Sul e o Parque Estadual Marinho do 
Aventureiro. 

Mas nem tudo é beleza. Construções ir-
regulares e turismo desenfreado agridem 
o local, onde ainda não há plano de limi-
tar entrada de gente. O volume de lixo e 
de esgoto e as interrupções temporárias de 
fornecimento de água e energia nos perío-
dos de pico são comuns. Em Abraão vivem 
mais de 3.500 pessoas e há infra-estrutura 
para receber 7.500. No entanto, Carnaval e 
Réveillon atraem mais de 25 mil. “O últi-

mo Carnaval rendeu 200 toneladas de lixo”, 
conta o assessor técnico da subprefeitura, 
Luiz Fernando da Costa. Existem outras 20 
comunidades na ilha, todas com estrutura 
ainda mais rústica.

Segundo o presidente do Comitê de De-
fesa da Ilha Grande (Codig), Alexandre 
Guilherme de Oliveira e Silva, o desequilí-
brio começou após a demolição, em 1994, 
da Colônia Penal Cândido Mendes. “Hou-

ve uma entrada abrupta do turismo e um 
conflito entre competências administrati-
vas. Há mais de cinco anos tramita um Ter-
mo de Ajustamento de Conduta, mediado 
pelo Ministério Público, para que haja en-
tendimento entre os poderes e ações efe-
tivas de conservação e sustentabilidade”, 
afirma. Gehard Sardo, coordenador regio-
nal da Assembléia Permanente de Entida-
des em Defesa do Meio Ambiente, diz que 

as comunidades e os turistas precisam ser 
mais bem orientados e cobrados: “As leis 
existem, mas é necessário que todos sejam 
parceiros na sua aplicação”. 

antes de ir
www.ief.rj.gov (Centro de Visitantes do Parque 
Estadual da ilha Grande)
www.ilhagrande.com.br
www.codig.org.br
www.barcas-sa.com.br (transporte partindo de 
angra ou mangaratiba)
Em Angra: Centro de informações Turísticas da 
fundação de Turismo, (24) 3369-7704/3367-7826
Em Abraão: associação dos meios de Hospe-
dagem da ilha Grande: cais (24) 3361-5216
Companhia de Turismo RJ: 0800-282-2007,  
de segunda a sexta, das 8h às 20h

Lopes Mendes
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Por Xandra stefanel (xandra@revistadobrasil.net)Curta Essa Dica

Nova safra Para quem gosta de boas histórias contadas com profundidade, Jornalistas Literários: Narrativas da Vida 
Real por Novos Autores Brasileiros, organizado por Sergio Vilas Boas (Summus Editorial, 315 págs., 2007), é prato cheio. É uma 
coleção com 16 narrativas sobre pessoas reais e suas experiências. A maior riqueza está na diversidade cultural que recheia as 
páginas. Todas as reportagens foram feitas por alunos de pós-graduação da Associação Brasileira de Jornalismo Literário de São 
Paulo, Campinas, Brasília e Porto Alegre. R$ 50.

Em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil estão em cartaz até 25 de maio duas exposições inéditas 
no país: O Japão de Pierre Verger – Anos 30 e O Japão de Descamps e Desprez – Anos 90. São 200 imagens produzidas pelo 
respeitado fotógrafo-etnólogo Verger  (1901-1996) e outras 100 captadas por Bertrand Desprez e Bernard Descamps. Essas 
exposições, que se complementam, estão em dois andares da Galeria Humberto Betetto, no prédio da Caixa Cultural da Praça 
da Sé, em São Paulo. De terça a domingo, das 9h às 21h. Grátis.

Franceses no Japão

“As quatro estações”, foto 
de Bertrand Desprez

Mulheres,  
foto de Pierre Verger

os causos 
de Mouzar

Como surgiram os 
coronéis? Quem matou 
João pessoa? por que 
acabou a política café-com-
leite? Como foi a revolução 
de 32? e a quebra da Bolsa 
de Nova York? Fatos misturados com ficção 
dão a linha do novo livro do cronista da Revista 
do Brasil mouzar Benedito, O Tropeiro Que Não 
Era Aranha nem Caranguejo (ed. Limiar). O 
romance é daqueles que se lêem de uma tacada 
só. marcelino, personagem nascido na cidade 
mineira de Nova resende, como mouzar, conta 
sua história permeada por acontecimentos da 
primeira metade do século 20. 

Na intimidade
Imagine a voz de veludo 
de Oswaldo Montenegro 
cantando na sala do 
apartamento dele. Essa é a 
proposta da série Intimidade, 
da Som Livre. O primeiro a 
gravar foi Guilherme Arantes. 
Agora, é Montenegro que 
reapresenta sucessos da 
carreira com novos arranjos, 
bem intimistas, digamos. 
Tem Lua e Flor, Léo e Bia 
(com participação especial de Zeca Baleiro), A Lista, Bandolins, 
mas o destaque mesmo fica com O Condor, encerrando o DVD, 
cantada à capela com a energia de uma orquestra. R$ 38.
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Por Xandra stefanel (xandra@revistadobrasil.net)

Ethan Hawke, 
em cena de 

Gattaca

Antes mesmo de vir à tona a ovelha Dolly, em 1996, o cinema 
já produzia ficções em torno da manipulação de características 
humanas em laboratórios. Prepare muita pipoca para esta 
seleção. De 1978, Os Meninos do Brasil (de Franklin J. 
Schaffner) conta a história de Joseph Mengele 
(Gregory Peck), responsável por várias experiências 
genéticas com judeus, que exilado no Paraguai 
tentava fazer clones de Adolf Hitler. O caçador de 
nazistas Ezra Lieberman (Laurence Olivier) faz de 
tudo para impedir que o plano dê certo. Em 1984, 
Blade Runner (de Ridley Scott) levou às telas a 
crise existencial dos replicantes, cópias humanas 
feitas de carne e osso, porém mais fortes e ágeis, 
capazes também de amar e sofrer com a expiração 
de seu tempo de vida. Escravos na colonização de 
outros planetas, alguns deles se rebelam e vão em 
busca da ampliação do seu prazo de validade. Ao 
chegarem à Terra, em 2019, serão perseguidos pelo o 
ex-caçador de andróides, Deckard (Harrison Ford). Para quem 
gosta de reflexão tem o genial Gattaca: a Experiência Genética 

(de Andrew Niccol, 1997). Pessoas nascidas por um processo 
de seleção genética conseguem posições de destaque e quem 
é gerado “naturalmente” é considerado subumano. A trama 
opõe dois irmãos, um modificado e outro “inválido”. O Sexto 

Dia (de Roger Spottiswoode, 2000), em que Arnold 
Schwarzenegger descobre ter sido substituído por 
uma cópia, revela o poder da indústria de clones. 
A Ilha (Michael Bay, 2005) é tenebroso em relação 
ao futuro. Há um submundo povoado por clones 
encomendados pelos mais abastados, que em caso 
de doença terão órgãos para substituir. Aeon Flux 
(de Karyn Kusama, 2006) se passa 400 anos à frente, 
quando uma epidemia extermina toda a população 
da Terra, exceto em Bregna, cidade bem protegida 
e governada por cientistas. Em Eu, Minha Mulher 
e Minhas Cópias (de Harold Hamis, 1996), Doug 

(Michael Keaton) é casado, tem muitos projetos e pouco 
tempo, por isso procura um geneticista para fazer clones. 

O que ele não sabia é que suas cópias seriam muito mais difíceis 
de controlar do que seu tempo.

Genética 
para 
todos os 
gostos

o filme de Ridley 
scott virou cult
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crônica

Delegacia do Carandiru, 18 de abril, 11h�0 
A multidão atira objetos e grita: “Assassinos! Assas-

sinos! Assassinos!”
– Pronto, entraram. Acertou? 
– Não. Errei por pouco. E você?
– Acertei no escudo da polícia.
– Legal!
– Será que demoram muito para sair? 
– Depende. Eu me lembro que, no primeiro depoi-

mento, o jornalista que matou a namorada saiu logo.
– Foi, sim. Mas ele era réu confesso. É bem diferente. 
– É, eu sei. Mas a moça que armou com o namorado 

e o cunhado para matar os próprios pais também não 
demorou muito.

– Ah, então é de lá que eu te conheço! Bem que eu 
sabia que você não me era estranho! 

– Também estava te achando familiar. Mas eu pen-
sava que era da Escola de Base. 

– Não, cara! Não deu pra fugir do trabalho naque-
le dia.

– Pô, ruim, hein? Perdeu.
– Mas desta vez descolei um atestado médico falso. 
– Boa!
Luzes se acendem e nova gritaria: “Justiça! Justiça! 

Justiça!”
– Ué, já estão saindo?
– Não. É que a TV está transmitindo. Olha a luz ace-

sa lá.   
– Opa! Se estão gravando, vamos gritar. Justiça! Jus-

tiça! Jus...
– Desligaram. Só estavam testando.   
– Sujeitos de sorte, esses repórteres. Pegam sempre 

os melhores lugares. 
– Pois é. Deixa eu ver seu cartaz?  “Cadeia neles!” 

Legal. Olha o meu. 
– “Filma eu, Galvão” 
– Não! Do outro lado. É que aproveitei a cartolina.
– “Fora, monstros!” Beleza!

Delegacia do Carandiru, dia 18, 14h 
– Você já foi ver o edifício London?
– Não.
– Meu cunhado está com uma van saindo da estação 

do Tucuruvi para lá. 

– É?
– É. Ida e volta, dois paus. Tá ganhando a maior nota. 
– Grande sacada! 

Delegacia do Carandiru, dia 19,  
2 da manhã  

– Você viu na TV  o... (bocejo) Pessoal da perícia com 
a boneca no gramado?

– Umas 25 vezes. 
– E o buraco na tela?
– Umas 30. 
– Coisa horrível, né? Meu filho nem tem dormido 

direito, coitado.
– Nem o meu. 
– O pessoal da televisão devia respeitar as crianças.
– É. Um absurdo o que eles mostram. 
– Um absurdo! 
– Eu até vi quando interromperam um programa in-

fantil para transmitir daqui, ao vivo. 
– Falando nisso, será que filmaram a gente?
– Sei lá. Mas por via das dúvidas deixei o videocassete 

programado para gravar o Jornal Nacional.
– Gênio!

Delegacia do Carandiru, dia 19, 4h  
– Já foi quase todo mundo embora. 
– Tem mais um cara chegando ali.  
– Sujeito estranho.
– Com aquele cabelo e aquela roupa, deve ser hippie.
– Xi, está vindo pra cá. 
– Vai ver quer guardar lugar pra amanhã.
– Boa noite, gente boa. Quer uma pedra?
– Pedra? Em verdade eu vos digo: quem de vós esti-

ver sem pecado que atire a primeira pedra.
– “Vós”? Eu hein, sujeito esquisito. 
– Em verdade eu vos digo...
– Shhh, peraí, tem gente saindo. 
– Vai, manda ver!
– Assassinos! Assassinos! Assassinos!
– Foram embora. Acertou?
– Não.  
– Nem eu. Droga!
– O sujeito desconcentrou a gente. 
– Aparece cada maluco por aqui... 

José Roberto 
Torero é escritor, 
roteirista de 
cinema e TV 
e blogueiro 
(blogdotorero.
blog.uol.
com.br)

A primeira 
pedra
Por José Roberto Torero


