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E
sta edição inicia o terceiro ano de circulação da Revista do Brasil. Com 
uma redação pequena, um time aguerrido e o apoio estratégico dos dire-
tores e parceiros da Editora Atitude, o projeto consolidou-se e o retorno 
da satisfação dos nossos leitores tem sido encorajador. Finalmente, um 
sonho torna-se realidade. Agora, a Revista passa a ser vendida em ban-

cas, oxalá consiga chegar ao maior número possível de lugares. Progressivamente, 
surgem alguns resultados na área comercial, em particular com a publicidade, mas 
ainda aquém do potencial da publicação. E toda receita financeira advinda do pro-
jeto é reinvestida nele próprio.

Na melhor das conjugações de sucesso, a Secretaria de Comunicação da Presi-
dência da República atendeu nosso pedido de entrevista com o presidente Lula, 
que já havia merecido capa de nossa edição de lançamento, há dois anos, quando 
mostramos “o segredo” de Lula, ou por que sua popularidade se mantinha em alta 
mesmo estando ele sob intenso bombardeio da mídia.

Desta vez, frente a frente com o presidente, o editor Paulo Donizetti de Souza e 
o repórter Spensy Pimentel, tiveram o desapego de ouvir previamente inúmeras 
pessoas sobre quais assuntos deveriam ser abordados. O tratamento dado às res-
postas, em particular a que dá manchete à capa, é de pleno interesse tanto de go-
vernistas como de opositores, de direita e de esquerda, esfriando, pelo menos por 
hora, o aquecido o debate sobre um eventual terceiro mandado.

O próximo passo para a Revista – estamos sempre pensando nele – será a trans-
formação do site na internet, hoje estático, em um portal dinâmico. E a lista dos 
sonhos é extensa: cadernos e reportagens especiais, mais colaboradores talentosos 
e maior interatividade com os leitores, sempre com um olho no prazer da leitura e 
outro na informação que transforma. 
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Para guardar
Recebo a revista 
eventualmente e, 
quando isso não 
acontece, leio 
através do site. A 
edição de maio 
(nº 24) eu não re-
cebi e gostaria de 
ter para guardar. 
As matérias estão 

muito interessantes e com certeza é uma 
edição histórica. PS: a entrevista do Mino 
Carta (edição nº 23) está fantástica.
Márcia Nagae, Presidente Prudente (SP)
marcianagae@hotmail.com

A serviço dos ricos
Genial o texto de Mauro Santayana falando a 
respeito do Estado a serviço dos ricos (Ponto 
de Vista, edição nº 24). Uma aula de história 
em uma página. 
André Lyrio, Rio de Janeiro (RJ)
andre.lyrio@terra.com.br

A melhor
Para mim o nº 23 é uma das melhores edi-
ções da RdB. Entre tantos assuntos aborda-
dos gostaria de destacar “Por que o governo 
acerta”, de Mauro Santayana, e a entrevis-
ta com o Mino Carta. Só resta agradecer a 
equipe por mais uma grande edição.
José Joel Freitas da Luz, Alegrete (RS)
dalluz@hotmail.com

Herança do chicote
A afirmação de Mino Carta de que o povo 
traz no lombo a herança do chicote e da es-
cravidão resume eloqüentemente a história 
do país. O Brasil nunca discutiu o legado de 
mais de 300 anos de escravaria e, ainda hoje, 
quer mostrar ao mundo que seu problema 
racial sempre esteve resolvido e que não in-
terfere nas condições deprimentes em que 
vivem mais de 80% da população afro-bra-
sileira. Os donos do poder antes pensavam 
ser parte da elite européia, hoje acham que 
fazem parte da elite norte-americana. Fora 
do país há mais de 18 anos, aprendi muito 
sobre a história do Brasil, e nas minhas lei-
turas está nítida a noção de que o país ain-
da mantém uma mentalidade escravocrata. 
Edson Cadette, Nova York (NY, EUA)
ecadette@32bjfunds.com

Ex-herói
Mino Carta já foi meu herói. Modelo de 
jornalista. Por isso anotei uma coisa que ele 
disse no programa Provocações (TV Cultu-
ra), do dia 20 de março de 2003, quanto res-
pondeu a Antonio Abujamra, o que eram 
os três princípios do jornalismo: a busca da 
verdade factual; a crítica constante; e a fis-
calização ao poder. Não é mais meu herói, 
hoje ele não faz mais nada disso.
José Eduardo de Oliveira, Patos de Minas (MG)
canama@terra.com.br

Violência alimentar
Estranhei a forma como a questão dos 
transgênicos foi colocada (Onde está o 
transgênico, edição nº 23), recheada de 
desculpas e mentiras, perpetradas pe-
las grandes produtoras e viabilizadoras 
da violência alimentar que é a introdu-
ção goela a baixo deste sistema de pro-
dução de alimentos que coloca em risco 
a natureza e a saúde humana. A reporta-
gem omite os riscos à saúde que os con-
sumidores estão submetidos, usando o 
argumento das empresas de que “ainda 
não existem estudos conclusivos sobre os 
efeitos dos transgênicos em seres huma-
nos e animais”.
Domingos José D´Amico, Brasília (DF)
damiccibr@yahoo.com.br

são Gonçalo
Gostaria de avisar que houve um equívo-
co na matéria “Precioso Espaço no Ar”, 
páginas 16 e17, publicada na edição de 
abril/2008, que informa que São Gonça-
lo é um subúrbio do Rio de Janeiro, pois 
na verdade, São Gonçalo é um município 
da região metropolitana do estado do RJ. 
Porém, não é nada que desabone o bom 
material publicado.
Carlos Alberto Silva, Rio de Janeiro (RJ)
calberto.silva@caixa.gov.br

Cartas
Informação que transforma

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

revista@revistadobrasil.net
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Sintonize nas cidades da Grande São Paulo, de 
segunda a sexta, das 7h às 8h ou também na 
internet, quaquer dia, em todo lugar

www.jornalbrasilatual.com.br

Abomináveis
Quem tem saudade dos tempos da ditadu-
ra só pode ser mal informado, ou mal in-
tencionado, ou nunca viu, sofreu ou teve 
experiência pessoal de amigos e parentes 
vítimas de tortura. Devemos abominar di-
taduras de todo tipo. Agora, os saudosistas 
devem saber que é injusto denominar aquela 
operação suja de Condor, ave cujo vôo al-
cança grandes altitudes num sentido mag-
nifíco de liberdade, embora seja uma ave de 
rapina, predadora e comedora de carniça.
Anibal Martins Diniz Jr., São Paulo (SP)
anibal@apcefsp.org.br

Copiar e colar
Não conhecia a Revista e vi que é muito boa. 
Ia colocar alguns artigos no meu site e vi que 
há a tradicional objeção a tal procedimento. 
Por quê? Devia, ao contrário, dizer “Pede-se 
tirar cópias e divulgar o máximo possível”.
Paulo Timm, Brasília (DF)
paulotimm@hotmail.cor

Nota: a Revista não tem restrições à reprodução 
de seu conteúdo. Apenas quer saber previamente 
o que será reproduzido e por quem. 

Cumprimentos
Parabéns, RdB!  São dois anos de muita 

informação, com muito profissionalismo 
e espírito democrático. A Revista atende 
necessidades de cultura da informação de 
que o povo brasileiro estava precisando. 
Esperamos que continue firme nesse pro-
pósito e se aperfeiçoe ao longo do tempo 
para, quem sabe, vir a ser a mais lida re-
vista do Brasil. 
Pedro R.C.Leal, S. B. do Campo (SP)
pedrorcleal@hotmail.com

Impostos
Tiradentes reagiria novamente contra os 
altos impostos. E você? Os tributos no 
Brasil atingem cerca de 38% sobre o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) e o povo, espe-
cialmente os contribuintes pessoas físicas, 
está conformado com a situação. O go-
verno nada faz para mudar o quadro. Em 
2007, os políticos ficaram o ano todo dis-
cutindo o cargo do ex-presidente do Se-
nado. No primeiro semestre de 2008 estão 
discutindo cartão corporativo. No segun-
do semestre param de trabalhar porque 
ex-prefeitos (agora deputados) vão dis-
putar eleição para prefeito novamente. 
Quando irão legislar em benefício dos ci-
dadãos?
Roberto de Morais, Belo Horizonte (MG)
robertordemorais@gmail.com

Operação Condor
Li com tristeza duas cartas da edição de abril (“Pró-tortura”), sobre a Operação Condor, 
que no mínimo merece repúdio da sociedade, aquela que dia a dia luta por um país li-
vre e democrático. Defender a tal  “revolução” (golpe) de 64  é no mínimo defender a 
opressão e o autoritarismo. Tivemos aqui um verdadeiro golpe contra a democracia, um 
monstruoso ataque a todas as formas de liberdade existentes. Defender o  AI-5 só pode 
vir de pessoas desprovidas de sanidade ou que tinham alguma vantagem na situação. É 
virar as costas para a verdadeira história do Brasil. Talvez, defender essa atrocidade venha 
de pessoas para quem nem o holocausto não existiu, foi inventado. Pena de vocês.
Laércio Rodrigues Lopes
laerciolopesabc@ig.com.br

Carta premiada: Conforme anunciamos na edição passada, a carta escolhida para receber um ano 
de RdB – ou presentear alguém – é a do leitor Laércio Rodrigues Lopes
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Por Vitor NuzziResumo

A Justiça havia anulado a eleição de Eurico Miranda para o comando do 
Vasco da Gama, em decisão de primeira instância, em março de 2007. 
No processo a oposição, liderada pelo ex-jogador Roberto Dinamite, 
aponta a prática de fraudes no pleito, ocorrido no final de 
2006. Eurico recorreu e não saiu. Nem deixou Edmundo 
sair. No final de maio, depois de perder 
mais um pênalti decisivo e anunciar 
aposentadoria, o cartola demoveu o atleta 
da idéia. Nessa parada, ganhou até apoio 
de um ilustre oposicionista: o jornalista 
Sérgio Cabral, pai do governador. 
Quanto ao processo, terá de arranjar 
outro jeito de empurrá-lo com a barriga 
– e se virar com a oposição. No último dia 
2 de junho, a Justiça deu prazo de 30 dias para o 
clube realizar outra eleição.

O avião que 
não caiu...

Por minutos que pareceram eternos, em 20 de 
maio, a cidade de São Paulo sentiu novamente o 
pânico de acompanhar um acidente aéreo no meio 
da metrópole, com a notícia de um avião que havia 
caído na zona sul. A TV deu, a internet repetiu. Só 
que não havia caído avião algum. Algumas checa-
gens e muitas reclamações depois, descobriu-se que 
o acidente aéreo era, na verdade, um incêndio em 
uma fábrica de colchões. 

... e o crime  
que não houve

“Perua escolar carregava as crianças para a orgia”, 
foi uma manchete usada na extinta Folha da Tarde, 
hoje jornal Agora, editado pelo grupo Folha, para 
se referir ao episódio da Escola Base, em 1994. A 
Justiça entendeu que o jornal foi sensacionalista e 
não se preocupou com o efeito da notícia para o 
menino R.F.N., de 4 anos. O garoto, hoje com 18, é 
filho de um dos casais acusados de praticar abusos 
sexuais na escola paulista que dá nome a um caso 
histórico que virou símbolo de mau jornalismo. O 
grupo foi condenado a indenizá-lo em R$ 200 mil. 
Outras empresas já tiveram condenações, como Fo-
lha e Estadão (R$ 750 mil), Globo (R$ 1,35 milhão) 
e IstoÉ (R$ 360 mil). Em todos os casos ainda ca-
bem recursos.

A barriga do Eurico

A vida em julgamento
Em votação apertada e com direito a bate-boca entre ministros, o Supremo 

Tribunal Federal considerou constitucional o artigo 5º da Lei de Biosseguran-
ça. No entendimento da maioria, o uso de células-tronco embrionárias para 
pesquisas científicas não viola o direito à vida nem a dignidade da pessoa hu-
mana. E a polêmica deve continuar. Alguns juízes sugeriram que o STF decla-
rasse a necessidade de fiscalização por parte da Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa. A geneticista Mayana Zats, da Universidade de São Paulo, disse 
considerar importante para a ciência e para a população a avaliação de projetos 
por parte de comitês de pesquisa. O texto da lei condiciona que os embriões 
sejam “inviáveis ou congelados há três anos ou mais” e proíbe a comercializa-
ção de material biológico.

Manifestação defende 
uso de células-tronco 
embrionárias em 
pesquisas
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Plunct, 
plact, zum

Carlos Minc tomou posse no 
Ministério do Meio Ambiente 
citando Raul Seixas. “Não serei 
o carimbador maluco”, afirmou, 
ao tentar explicar que será rigo-
roso, porém ágil (ou ágil, porém 
rigoroso), nas concessões de li-
cenças ambientais. Antes mes-
mo de assumir, abriu polêmica 
com o governador Blairo Maggi 
(MT) ao defender informações 
sobre desmatamento da Ama-
zônia divulgadas pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). Blaggi, magnata da soja, 
chiou e tem, ainda, reclamado do 
veto à concessão de crédito para 
plantadores sem licença ambien-
tal. O ministro Minc também 
não gostou da indicação do pro-
fessor Roberto Mangabeira Un-
ger, ministro de Assuntos Estra-
tégicos, para comandar o Plano 
Amazônia Sustentável (PAS).

pegando onda “Quem quiser me encontrar é 
só procurar na praia” Gustavo Kuerten, após sua última partida como tenista profissional

Pesquisa feita pelo Ibope a pedido 
do Instituto Pró-Livro mostrou que 
o brasileiro lê, em média, 4,7 livros 
por ano. Ficou menos mal para as 
mulheres, que ganham dos homens 
por 5,3 a 4,1. A maior parte dessa lei-
tura refere-se a livros indicados pela 
escola – quem não está mais lá “con-
some” apenas 1,3 livro por ano. 

Livros em baixa

O interesse do Banco do Brasil pela Nossa Caixa deixou alvoroçados os bancos privados, 
que querem um leilão. Depois de acabar com o Banespa, o desejo tucano de se desfazer da 
Nossa Caixa já era antigo. O banco sofreu intervenção na era FHC/Covas e foi incluído por 
Geraldo Alckmin no programa de desestatização, mas apenas a privatização de uma subsi-
diária – de seguros – foi levada a cabo. O movimento sindical bancário obteve vitórias po-

líticas e judiciais contra novas vendas de fatias do último banco público paulista, 
cuja gestão, agora sob o governo Serra, continuou dando sinais de sucatea-

mento – espécie de aviso prévio de uma futura 
entrega ao “mercado”. A mãozinha do BB vem 
em boa hora para o governador, que quer ser 
presidente, pois pode livrá-lo do ônus de mais 

uma privatização. Segundo informações 
de bastidores, Serra ainda estaria co-
brando de Brasília um acerto “casa-
do”, envolvendo a Cesp e contratos 
de usinas geradoras de energia. Ser-
ra nega. Os sindicatos estão com 
um olho no gato outro no peixe. 
De um lado, a preo-cupação em 
preservar o papel do banco públi-
co. De outro, em preservar agên-
cias e empregos, uma vez que o BB 
não tem sido o que se pode cha-
mar de patrão exemplar.

A mãozinha do Banco do Brasil

serra e Lula: com a mão  
do governo federal, a Nossa 
Caixa escapa da privatização
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A
s entidades empresariais cri-
ticaram. Argumentavam que 
a proposta reduzia a produ-
tividade, aumentava os cus-
tos e podia ser um tiro no pé. 

Já os representantes dos empregados sus-
tentavam que a mudança era um passo na 
modernização das relações entre capital-
trabalho. Esse contraste de posições tanto 
descreve o momento atual, quando as cen-
trais sindicais desencadeiam uma série de 
manifestações pelo país em defesa da re-
dução da jornada, como 1988, quando os 
trabalhadores saíram às ruas para pedir a 
diminuição da jornada legal de 48 para 40 
horas semanais, em discussão na Assem-
bléia Nacional Constituinte daquele ano. 

Foi um período agitado. As emendas po-
pulares passaram de 100, com mais de 12 
milhões de assinaturas. Do lado de lá, as 
forças conservadoras se uniram em torno 
do chamado Centrão. Foram meses de de-
bates e tiroteios, até a promulgação da nova 
Carta, em 5 de outubro de 1988, pelo então 
presidente do Congresso, Ulysses Guima-
rães. A jornada ficou no meio-termo, cain-
do para 44 horas.

Entre os constituintes estavam figuras que 
ainda se destacariam no cenário político. O 
senador do PMDB Fernando Henrique Car-
doso esteve ausente do plenário na votação 
sobre a jornada de 40 horas tanto no pri-
meiro como no segundo turno, segundo o 
Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap). O deputado José Ser-

Centrais sindicais 
repetem 
movimentação de 
20 anos atrás. Com 
redução da carga 
semanal de trabalho 
país pode dar 
mais um passo em 
direção à geração de 
empregos
Por Vitor Nuzzi

a longa jornada, parte 2
traBalho

mutirão Na câmara, sindicalistas fazem fila para entregar pacotes de abaixo-assinados
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ra votou contra no primeiro turno e no se-
gundo se ausentou. Geraldo Alckmin votou 
contra as 40 horas nos dois turnos.

Durante as comemorações do Dia do 
Trabalho deste ano, o atual presidente da 
Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), de-
fendeu a redução da jornada como forma 
de aumentar a oferta de empregos – e ci-
tou o exemplo da Constituin-
te. “A experiência da Consti-
tuição de 1988 não quebrou 
empresas nem tirou a com-
petitividade do país”, afirmou. 
Além da maior qualidade de 
vida para os trabalhadores, o 
Dieese argumenta que, mes-
mo do ponto de vista macro-
econômico, a jornada menor 
“é uma política de geração de 
postos de trabalho de baixo 
risco monetário”. E com bai-
xo custo para a produção, ain-
da mais diante dos ganhos de produtivida-
de verificados nos últimos anos. 

A campanha começou na marcha das 
centrais sindicais a Brasília, em dezembro. 
De lá para cá foram colhidas assinaturas em 
apoio a um projeto de lei que estabelece a 
semana de 40 horas sem redução de salário. 

A necessidade de o Brasil pôr em prática as 
convenções 151 e 158 da Organização In-
ternacional do Trabalho – uma dispondo 
sobre o direito de organização dos servi-
dores públicos e a outra sobre a restrição a 
demissões imotivadas – também faz parte 
da campanha.

De acordo com Artur Henrique da Sil-
va Santos, presidente da CUT, 
as manifestações do dia 29 
de maio, com assembléias, 
passeatas e paralisações, mo-
vimentaram mais de um mi-
lhão de trabalhadores em 
todo o país. “Todos os seto-
res da economia vêm exibin-
do excelente desempenho e o 
momento de partilhar esses 
ganhos com a sociedade, na 
forma de melhor qualidade de 
vida e mais empregos, é agora”, 
disse. No dia 3 de junho, repre-

sentantes das centrais CUT, Força Sindical, 
UGT, Nova Central, CTB e CGTB entrega-
ram ao presidente da Câmara mais de 1 mi-
lhão de assinaturas em apoio ao projeto de 
redução da jornada. A campanha não tem 
data para acabar. “O passo seguinte é manter 
a pressão sobre o Congresso”, diz Artur. 

Foram 
colhidas 
assinaturas 
em apoio a 
um projeto 
de lei que 
estabelece a 
semana de 
40 horas sem 
redução de 
salário



   2008    junho    REVISTA Do BRASIL     � 

Em 29 de outubro de 1919, logo após o fim 
da Primeira Guerra Mundial, a Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) ela-
borou sua primeira convenção internacio-
nal. A Convenção nº 1 da OIT estabelecia 

que a jornada diária não poderia exceder oito horas e 
a semanal 48 horas. A longa luta da sociedade para re-
gular o tempo de trabalho, iniciada no final do século 
18, havia conquistado sucessivas reduções da jornada, 
sobretudo a partir da segunda metade do século 19. A 
Convenção nº 1 representou, simbolicamente, o avanço 
dessa luta no plano internacional. A OIT havia acabado 
de ser criada, no contexto da Liga das 
Nações (que se tornaria a ONU após o 
fim da Segunda Guerra).

Ainda são muitos os argumentos 
para a redução da jornada de trabalho 
no Brasil e no mundo. Pode-se dividi-
los, resumidamente, em três dimen-
sões: individuais, sociais e econômi-
cas. Nas dimensões individual e social, 
a disputa pela repartição do tempo de 
trabalho tem profundas implicações 
sobre a vida do trabalhador e de sua 
família. Quanto menor for a carga de 
trabalho de uma pessoa, mais tempo 
livre haverá para o convívio familiar, 
para sua formação, para o lazer. A bus-
ca de equilíbrio entre o tempo dedicado 
ao trabalho e o tempo livre, dedicado à 
vida, certamente tem profundas impli-
cações sobre a qualidade de vida, sobre 
a saúde e, por que não dizer, até sobre a produtividade 
dos trabalhadores.

No plano econômico, a permanente evolução tec-
nológica tem permitido que se produza cada vez mais 
riqueza com menos horas de trabalho e intervenção 
física, em todos os setores. É senso comum que o pro-
gresso técnico libera horas de trabalho. A escolha das 
sociedades pode se dar, portanto, entre mais tempo 
livre ou mais desemprego. Esse ponto é o argumento 
econômico (com forte impacto social) mais podero-
so neste debate. Quanto menor a jornada de traba-
lho semanal para os que trabalham, mais empregos 
serão criados para os que ingressam no mercado de 

trabalho e os que procuram uma ocupação.
Em 1988, com a nova Constituição, a jornada legal 

foi reduzida de 48 para 44 horas semanais. No contex-
to internacional, a rotina de trabalho brasileira, mesmo 
depois de reduzida, é uma das mais altas do mundo. A 
jornada legal é ainda ampliada na prática pelo uso abu-
sivo de horas extras. O que era para ser extraordinário 
virou usual e ordinário.

Há um outro forte argumento a favor da duração me-
nor da jornada no Brasil. Os novos métodos de produ-
ção são mais flexíveis. A terceirização, o trabalho em 
domicílio, em tempo parcial, temporário, em turno, são 

formas de ocupação que, cada vez mais, 
ampliam o poder dos empregadores so-
bre o tempo de trabalho, reduzindo a 
liberdade de tempo dos trabalhadores. 
É necessário regular socialmente essa 
nova forma de “dominação” social. Por 
que somente os empregadores podem 
desfrutar dos ganhos tecnológicos e das 
transformações produtivas?

No Brasil, a conjuntura econômica fa-
vorece a redução da jornada. O desem-
prego está em queda, mas ainda é alto. 
A atividade econômica, os investimen-
tos produtivos e a produtividade do tra-
balho não param de crescer. Esse avan-
ço da produtividade permite absorver 
o impacto sobre os custos e manter a 
competitividade. Estimativas do Dieese 
apontam para um potencial de criação 
de mais de 2 milhões de empregos com 

a diminuição de 44 para 40 horas semanais. Mesmo que 
o impacto seja menor, em função do avanço tecnológi-
co, certamente não será desprezível.

A prioridade que as centrais sindicais têm conferido 
ao tema resgata a luta histórica dos trabalhadores por 
uma reivindicação que sempre lhes foi muito cara no 
debate sobre a apropriação social de parte da riqueza 
que produzem. Além disso, estabelece um diálogo com 
parcela expressiva da população que está desemprega-
da, ou trabalha em péssimas condições, com jornadas 
extenuantes e com impactos negativos sobre a qualida-
de de vida e de saúde. Não há momento mais oportuno 
para essa mudança. 

A permanente evolução permite que se produza cada vez mais 
riqueza com menos horas de trabalho. Por que só os empregadores 
podem desfrutar dos ganhos tecnológicos e das transformações 
produtivas? Por Sérgio Mendonça

Bom momento para mudar
opinião
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internacional, a 
rotina de trabalho 
brasileira, mesmo 
depois de reduzida, 
é uma das mais 
altas do mundo.
A jornada legal é 
ainda ampliada 
na prática pelo 
uso abusivo de 
horas extras. O 
que era para ser 
extraordinário 
virou usual e 
ordinário

sérgio Mendonça 
é economista. Foi 
diretor técnico 
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Intersindical 
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(Dieese) de 1��0 
a 200�, do qual 
atualmente 
é supervisor 
técnico
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ponto de vista

Em 9 de dezembro de 1824 o general An-
tonio José Sucre, homem forte de Simon 
Bolívar, derrotou os espanhóis no planal-
to andino do Peru. Pouco antes da bata-
lha, amigos e irmãos, que combatiam dos 

dois lados, obtiveram permissão para cruzar as linhas 
e se despedir. O ato é de um simbolismo que faz refle-
tir. Eram irmãos, mas estavam divididos. Sendo em 
sua maioria criollos, isto é, nascidos na América, al-
guns tinham mais sangue europeu do que indígena. 
Mas do lado espanhol havia também índios puros da 
cordilheira. Muitos dos que se abraçaram não mais se 
veriam no fim da tarde. Nove mil homens do exército 
colonialista foram derrotados pelos 6.000 
rebeldes das tropas de Sucre. O exército 
espanhol teve 2.000 mortos. A Batalha de 
Ayacucho foi o fim da soberania espanho-
la sobre a América do Sul, mas não trouxe 
a unidade entre as novas repúblicas. Bo-
lívar, que sonhava com a Pátria Grande, 
morreu, enfermo – em Santa Marta, no 
litoral da Colômbia, em 1830. Pouco an-
tes, Venezuela e Equador se separaram 
da Grande Colômbia – o núcleo do que 
o grande general pensara ser a América 
do Sul unida.

No último dia 23 de maio, 12 chefes de 
Estado do continente se reuniram em Bra-
sília e decidiram criar a União das Nações Sul-America-
nas (Unasul). Os problemas maiores para que o projeto 
se consolide em acordos pontuais continuam no Nor-
te. A Colômbia faz restrições à criação de um Conse-
lho de Segurança Regional, exigindo a qualificação das 
Farc como “bando terrorista”. Trata-se de um pretexto. 
O governo Uribe está atado dos pés à cabeça aos EUA 
e luta para ter a Colômbia como membro do Nafta. O 
Equador devia oferecer à Unasul seu primeiro secre-
tário-geral e renunciou a essa escolha. Remanescem 
problemas fronteiriços com o Peru. No resto do con-
tinente as coisas tampouco são fáceis e há problemas 
históricos pendentes.

O Brasil enfrentará situação delicada nas relações 
com o Paraguai, que, sob o governo Lugo, pretende 
renegociar o acordo de Itaipu. Falsa opção geopolítica 

nos fez criar uma situação de xifopagia com os guaranis, 
ao ser construída a represa naquele ponto do Paraná. 
A fertilidade das terras e a expansão quase natural da 
fronteira agrícola para o Oeste levaram fazendeiros do 
Brasil a explorar glebas em território guarani – sempre 
fonte de tensões. A Bolívia está ameaçada de secessão 
da parte mais rica do território. Também ali, além de 
americanos e outros estrangeiros, há agricultores bra-
sileiros, alguns em situação irregular. Entre o Paraguai 
e a Bolívia perdura o mal-estar da Guerra do Chaco, 
perdida pelos bolivianos nos anos 30. E Bolívia e Peru 
não esqueceram a Guerra do Pacífico (1879-1884), em 
que perderam território para o Chile.

Há poucos meses, em encontro de di-
plomatas latino-americanos no Rio de 
Janeiro, um jornalista brasileiro advertiu 
que há um erro estratégico na constru-
ção da unidade continental: dela estão au-
sentes os povos interessados. A unidade 
vem sendo assunto restrito a governantes, 
acadêmicos, diplomatas e jornalistas. Será 
necessário grande esforço a fim de obter 
a adesão popular, para que se desfaçam 
preconceitos e os sul-americanos se co-
nheçam melhor. É necessário promover 
encontros entre trabalhadores e estudan-
tes. Nesse esforço será importante a parti-
cipação das centrais sindicais latino-ame-

ricanas. Por ser o país mais extenso e mais populoso, 
cabe ao Brasil convidar pessoas do povo dos países 
vizinhos a visitar-nos e incentivar o intercâmbio cul-
tural no continente.

Logo depois de assumir o poder, na Argentina, em 
1945, o general Perón disse que o século 21 nos encon-
traria – os latino-americanos – unidos ou dominados. 
Conseguimos escapar do domínio direto, formal e du-
radouro, embora tenhamos sofrido golpes sangrentos 
e ditaduras construídas pelo Big Brother do Norte. A 
unidade latino-americana é uma necessidade imperati-
va, para que possamos concluir o processo de indepen-
dência iniciado há menos de dois séculos. Ou voltare-
mos a ser um grupo de colônias dóceis e conformadas, 
como é do projeto dissimulado dos Estados Unidos e 
da União Européia. 

A unidade necessária
os povos interessados estão ausentes da integração sul-americana. 
é preciso incentivar o intercâmbio cultural no continente. A unidade 
é essencial ao processo de independência iniciado há dois séculos
Por Mauro Santayana
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amBiente

Biocobica
Biocombustíveis 
podem transformar 
o país em potência 
agrícola. Mas é 
preciso atenção 
às florestas, 
aos direitos do 
trabalhador rural 
e ao avanço 
estrangeiro 
Por Roberto 
Rockmann

A agricultura brasileira foi pa-
rar na imprensa mundial. O 
aumento dos preços agríco-
las e as projeções de crise no 
abastecimento de alimentos 

têm colocado o avanço dos biocombustí-
veis na ordem do dia: o etanol e o biodiesel 
podem provocar crise agrícola no mundo? 
Haverá crise de produção de alimentos? O 
Brasil é solução ou problema? Parte das res-
postas da polêmica está nos Estados Unidos 
e na União Européia, as maiores economias 
e também os maiores poluidores. A dispara-
da do preço do petróleo – de US$ 35, antes 
da invasão do Iraque pelos EUA, para acima 
dos US$ 120 – fez com que os países mais ri-
cos buscassem alternativas de energia.

Nos EUA, hoje, um quarto da colheita 
de milho vira etanol, reduzindo as expor-

tações da commodity, bastante usada em 
rações de animais. Os preços já subiram 
mais de 10% neste ano. Os EUA planejam 
reduzir em 20% o consumo de gasolina nos 
próximos dez anos e não têm como atender 
a essa crescente demanda por etanol. Suas 
áreas plantadas estão no limite. Na União 
Européia o panorama é semelhante. Produ-
zir etanol a partir de trigo ou milho impli-
caria comprometer 70% da área plantada. E 
forçaria o bloco a aumentar suas importa-
ções desses alimentos e a deixar de produ-
zir um volume importante das duas com-
modities.

No Brasil é diferente. O país utiliza ape-
nas 1% da área destinada à agricultura com 
a produção de etanol. E a produtividade do 
etanol de cana é muito maior que a do mi-
lho. “Existem poucos países no mundo que 
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ainda possuem áreas não cultivadas aptas 
para a agricultura e 90% estão na América 
do Sul e África, sendo que o maior desta-
que é o Brasil. Não existem terras de reser-
va na Ásia”, observa o pesquisador Dante 
Scolari, da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). Estima-se que a 
nova fronteira agrícola do 
país poderia acrescentar 
100 milhões de hectares à 
agricultura, quase o dobro 
dos 60 milhões de hectares 
em que hoje estão plantadas 
mudas de soja, milho, trigo 
e cana. “O Brasil tem tudo 
para ser potência em agro-
energia, criando condições 
para expandir sua produ-
ção sem gerar pressões so-
bre os alimentos”, analisa o 
embaixador Rubens Ricu-
pero, ex-ministro do Meio Ambiente e da 
Fazenda do governo Fernando Henrique e 
atualmente diretor da Faculdade de Eco-
nomia da Faap.

Indústrias de fertilizantes estimam que 
a tendência é que nos próximos 15 anos 
cerca de 30 milhões de hectares ocupados 

com pastagem para gado sejam transferi-
dos para a atividade agrícola. Parte deles 
poderia ser usada pelo etanol, o que pro-
piciaria ao Brasil assumir o abastecimento 
de 5% do etanol consumido nos países mais 
ricos. Com maior estoque de reservas a cul-
tivar, o país, já maior fornecedor de car-

nes, açúcar, soja, café, suco 
de laranja, se tornaria uma 
potência dominante no se-
tor agrícola.

Boa parte da alta de pre-
ços dos bens agrícolas a que 
o mundo assiste não ocor-
re pelo avanço do etanol ou 
biodiesel, mas sim pela alta 
do petróleo e pela desva-
lorização do dólar. A alta 
do combustível alimenta 
o preço dos fertilizantes e 
das embalagens plásticas. 

O dólar fraco faz com que as commodities 
agrícolas, cotadas na moeda americana, va-
lham menos, o que força os produtores a 
elevar os preços para compensar a perda. 

Os países ricos temem que sua depen-
dência de alimentos do Brasil cresça. Si-
multaneamente, grandes exportadores de 

petróleo e grandes petroleiras temem uma 
queda nas vendas. Portanto, também têm 
interesse na polêmica. “O Brasil está sendo 
colocado como vilão, quando na verdade 
pode ser herói. Para avançar nesse jogo o 
país terá de fazer concessões, abrindo mais 
alguns setores da economia e reduzindo as 
tarifas industriais”, diz um diplomata que 
atuou nas negociações comerciais no fim 
da década de 1990.

Para melhorar a imagem dos biocom-
bustíveis e mostrar seu grande potencial 
inexplorado na área, o governo brasileiro 
investirá em uma ofensiva pró-etanol. A in-
tenção é viabilizar uma campanha em pu-
blicações estrangeiras apontando as virtu-
des do produto e o fato de o Brasil conseguir 
abastecer um grande número de veículos 
movidos a biocombustíveis sem criar pres-
sões sobre sua produção de alimentos.

Tem boi na selva
Mas nem tudo conspira a favor do país. 

As mudanças climáticas atraem atenções 
de ambientalistas e cientistas para a Ama-
zônia, onde são absorvidos todos os anos 
de 100 milhões a 400 milhões de tonela-
das de gás carbônico, o principal vilão do 

preocupação
A soja já é matéria-

prima de três em cada 
quatro litros de biodiesel 

produzidos no país
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aquecimento. “O tema da bioenergia ga-
nhará cada vez mais relevância no mundo 
inteiro, e o Brasil tem papel central nessa 
discussão. Não se teme que o etanol avance 
na floresta amazônica, mas a cana poderá 
ocupar tradicionais áreas de pecuária do 
centro-sul do país e empurrar a criação de 
gado para as franjas da Amazônia, o que 
traria discussões sobre o avanço do des-
matamento”, diz o presidente do Instituto 
de Estudos Econômicos e Internacionais 
e coordenador do Grupo de Análise da 
Conjuntura Internacional (Gacint-USP), 
Gilberto Dupas.

Estudo da ONG Amigos da Terra reforça 
o receio. Em 2007 a região amazônica ul-
trapassou os 10 milhões de abates bovinos, 
um aumento de 45% em três anos. Venci-
da a fronteira do Centro-Oeste, produtores 
rurais já começam a expandir fazendas na 
Amazônia, preparando nos próximos anos 
seu terreno para a pecuária extensiva, o que 
traz pressões sobre o ecossistema local. Si-
multaneamente, pesquisadores de grandes 
empresas que atuam em biotecnologia têm 
investido pesado para desenvolver clones 

sem nenhum pudor Gado pasta em pleno Parque Nacional da serra do Pardo, no Pará, em meio à floresta desmatada. A ilegalidade...
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aposta pesada As montadoras européias já pressionam a demanda pela alternativa
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de mudas de cana mais resistentes ao Cerra-
do, o que empurraria culturas tradicionais 
da região para o norte do país. 

A soja, com um custo de produção muito 
mais baixo que o da mamona, é outra preo-
cupação. O grão já é matéria-prima de três 
em cada quatro litros de biodiesel produzi-
dos no país e estima-se que cerca de 5% dos 
50 milhões de toneladas que serão colhidos 
este ano têm fins energéticos. O percentual 
ainda é pequeno e não interfere nas cota-
ções do produto, mas tende a subir. 

Como o Brasil está participando ati-
vamente da construção de um mercado 
mundial de biocombustíveis, a tentação de 
ampliar o cultivo da soja – para abastecer 
também os países ricos – é grande. “Se por 
um lado essa expansão gera riqueza para al-
guns produtores e divisas com exportações 
para o país, por outro intensifica impactos 
como o desmatamento, a contaminação de 
rios, a concentração da terra e a exploração 
do trabalhador, principalmente em regiões 
do Cerrado e da Amazônia”, afirma Marcel 
Gomes, coordenador de um relatório sobre 
o tema para a ONG Repórter Brasil, cujos 

pesquisadores rodaram 19 mil quilômetros 
em dez estados no início deste ano para 
analisar o impacto de algumas culturas no 
Brasil. “Algumas cidades já começam a ter 
sua vida influenciada pela soja. Em Taiangá 
(MT), primeiro veio a indústria madeireira, 
de desmatamento, e depois começaram as 
plantações de soja. O prefeito é da indústria 
madeireira”, diz Gomes.

Esse acréscimo da produção de soja e o 
acirramento da competição entre fazendei-
ros para obter um maior espaço no merca-
do internacional poderiam também ter re-
percussões sobre a qualidade do emprego 
rural. Com baixo índice de emprego, o nível 
de sindicalização e associação dos trabalha-
dores da soja é baixo. Propriedades rurais 
atrasadas do ponto de vista tecnológico po-
deriam compensar essa diferença piorando 
as condições oferecidas aos trabalhadores, 
frisa o estudo da ONG, divulgado em abril 
(www.reporterbrasil.org.br).

Gilberto Dupas, da USP, observa ainda 
uma internacionalização mais intensa do 
setor agrícola brasileiro nos próximos anos, 
o que inclui a associação de empreendedo-

res de capital local com internacionais e a 
compra direta de terras por estrangeiros. 
Preocupada com o custo dos alimentos e 
com dificuldades para expandir as terras 
de lavoura em proporções necessárias para 
atender à sua gigantesca demanda, a Chi-
na tem prospectado terras na África e na 
América do Sul. A intenção é investir nes-
ses países adquirindo diretamente as terras 
e tendo total poder sobre elas. 

Grandes empresas estrangeiras vêm 
investindo pesado no Brasil de olho nos 
países que desejam aumentar o uso de 
biocombustível em suas frotas. Uma das 
maiores petroleiras do mundo, a inglesa 
British Petroleum (BP) anunciou em abril 
ter adquirido 50% da Tropical Bioenergia 
S/A, empresa que pertence aos grupos 
nacionais Santelisa Vale, segundo maior 
sucroalcooleiro do país, e Maeda, um dos 
maiores produtores de algodão. Essa inter-
nacionalização pode reduzir a influência 
dos proprietários brasileiros. “Movimen-
tos como esse poderão abrir a necessida-
de de discussão da aquisição de terras por 
estrangeiros”, alerta Dupas. 

...também existe no sudeste, onde usineiros expandem os canaviais até margens de rios, acabando com a vegetação nativa que os protegia
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A inflação está aumentando. Até o final do 
ano, seu principal termômetro, o índi-
ce de preços ao consumidor ampliado 
(IPCA), deverá acumular alta de 5,2% a 
5,6%, contra a meta de 4,5%. É uma pe-

quena aceleração. Mas algumas manchetes vêm trans-
mitindo um sentido de descontrole total nos preços, 
confundindo altas excepcionais isoladas de alguns de-
les, como o do feijão e o do trigo, com alta geral de pre-

ços. Carta Capital chegou a estampar em capa o velho 
dragão cuspindo fogo. Será que o temor se justifica? 
Em maio houve um choque: o preço do óleo diesel su-
biu 15% nas refinarias e 8% nos postos. Em seguida os 
fretes e preços dos plásticos aumentaram entre 4% e 
7%. Preços agrícolas no atacado que estavam em baixa 
em abril voltaram a subir. Os aumentos, de início iso-
lados, disseminaram-se e já atingem seis de cada dez 
itens das listas de preços.

Verdades, meias-verdades e mentiras sobre a inflação.  
ou como a mídia está torcendo por um aumento dos juros
Por Bernardo Kucinski

o custo da 
especulação

mídia

sinais 
trocados
Ao contrário 
do que se quer 
fazer acreditar, 
trata-se de uma 
inflação de 
custos vindos 
de fora, e não 
do excesso 
de demanda 
interna
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À medida que se propagaram, os aumentos perde-
ram força. Mas há o perigo de surgir um novo foco 
inflacionário, por exemplo, se a cotação do dólar su-
bir muito, encarecendo os produtos importados. Pode 
acontecer, porque o dólar já caiu tudo o que tinha de 
cair e nossas transações correntes com o exterior mer-
gulharam de repente no vermelho, o que pode provo-
car uma corrida ao dólar, como a do final do primeiro 
mandato de Fernando Henrique.

Como lidar com o perigo de um novo foco? A mí-
dia não está ajudando. Tomou o partido dos bancos e 
evita discutir o essencial: se a inflação é de custos ou 
de demanda. Pior, insinua que é de demanda, quando 
tudo indica ser uma inflação de custos. Uma desinfor-
mação de graves conseqüências, pois o que é remédio 
para uma é veneno para a outra. Inflação de demanda 
combate-se elevando juros. Inflação de custos comba-
te-se cortando impostos e taxas. 

A maioria dos comentários dos jornais parece ter 
o objetivo exclusivo de forçar uma nova alta nos ju-
ros, como interessa aos rentistas. Ou forçar o  aumento 
do superávit primário, o que significa cortar gastos do 
governo, para jogar água fria na economia. Omite-se, 
de propósito, o fato de que o ritmo de crescimento da 
economia já está se desacelerando. “A  intensidade do 
crescimento do consumo é hoje uma ameaça ao con-
trole da inflação”, diz, por exemplo, como o ex-presi-
dente do BNDES e antigo ministro de FHC Luiz Carlos 
Mendonça de Barros.

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, 
chegou a anunciar antecipadamente a “próxima bala” 
– interpretada por todos como um novo aumento de 
juros. Assustados, até economistas de esquerda defen-
deram aumento do superávit primário, não por acre-
ditar no remédio, mas para dissuadir o BC de aumen-
tar juros. 

A confusão chegou nas estatísticas. No Estadão, Cel-
so Ming aponta altas assustadoras de 53% nos últimos 
12 meses no preço de oleaginosas, de 24% no da carne, 
16% no do pão, e assim por diante. Mas numa tabelinha 
da Folha percebe-se que este ano a alta nos preços de 
alimentos e bebidas foi até agora de 4,4%, muito abai-
xo da alta de 10,8% nos primeiros quatro meses do ano 
passado. E o mais respeitado índice de preços mundiais 
de alimentos, o da Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO), caiu ligeiramente 
em abril depois de subir 52% em 12 meses.

No governo é consenso, mesmo entre monetaristas 
que sempre querem elevar juros, de que se trata de uma 
inflação de custos vindos de fora, e não do excesso de 
demanda interna. O preço de um barril de petróleo do-
brou em um ano, para perto de US$ 130. Além da espe-
culação, há o fato de a extração de petróleo se dar cada 
vez mais nas plataformas marítimas a grande profun-
didade, exigindo gigantescos investimentos de capital. 
Custa menos de US$ 0,01 extrair um barril de petró-
leo na Arábia Saudita e mais de US$ 10 para extrair o 
mesmo barril no fundo do mar.

A agricultura passa igualmente por mudanças estru-
turais. O custo da produção agrícola voltou a subir, pu-
xado pelo aumento de preços dos fertilizantes, de 32% 
sobre o ano passado, pelo preço da terra também em 
alta e das sementes, que este ano ficaram 25% mais ca-
ras. Petróleo e cartelização são as principais causas da 
alta nos insumos. Já o preço da terra é puxado pela alta 
das cotações agrícolas – que vem de fora, e não de um 
excesso de demanda interna. Nem está havendo falta 
de oferta interna. A safra de grãos deste ano deverá fe-
char em novo recorde, de 142,6 milhões de toneladas, 
superando o de 2007 (de 133,1 milhões).

Nesse cenário de aperto de custos entra o capital 
especulativo, que conseguiu escapar do colapso da 
bolha imobiliária americana e migrou sem cerimô-
nia para a especulação com cereais e matérias-pri-
mas. As aplicações dos fundos nas bolsas de merca-
dorias e cereais saltaram de US$ 70 bilhões no início 
de 2006 para US$ 235 bilhões no início deste ano. 
Como todos apostam no aumento futuro, o preço 
negociado a futuro de fato aumenta por efeito mul-
tiplicador. Em algum momento essa bolha também 
vai estourar. Mas o barril de petróleo nunca mais vai 
voltar a custar US$ 70.

Se a inflação é de custos e importada, o governo está 
certo em cortar custos internos para amortecer o cho-
que. Se não fosse a redução da tributação sobre os com-
bustíveis, os preços teriam subido mais. O governo tam-
bém zerou as tarifas de importação do trigo e retirou até 
dezembro o adicional de 25% sobre o frete desses produ-
tos destinado ao Fundo de Renovação da Marinha Mer-
cante. Esses são os remédios corretos para uma inflação 
de custos. Também tecnicamente correto, mas moral-
mente condenável, foi o novo reescalonamento das dí-
vidas agrícolas dos grandes proprietários.

Se a inflação é de custos e importada, como tudo in-
dica, a demanda cairá por si só. A alta nos preços de 
produtos essenciais como combustíveis e alimentos já 
deixa menos dinheiro no bolso para outros gastos. Fun-
ciona como um confisco. Alguns levantamentos feitos 
no mês passado já mostram queda no consumo, inclu-
sive de alimentos básicos, como trigo, pão e açúcar. 

Além disso, a alta dos juros no Brasil afeta princi-
palmente a compra de bens duráveis que precisam de 
financiamento, como carros e geladeiras. E os preços 
desses bens subiram menos de 3% nos últimos 12 me-
ses. Ou seja, também não é a demanda por bens durá-
veis que está puxando a inflação.

Nessa situação em que já está havendo um pequeno 
confisco da renda por causa da inflação de custos, e a 
expansão dos empréstimos consignados elevou o nível 
de endividamento da população, um aumento de juros 
pode provocar uma explosão de inadimplência e de fa-
lências, derrubar a venda de bens duráveis, provocar 
demissões na indústria, queda no emprego e travar a 
construção civil. Nesse caso, os preços todos podem 
até desabar. Mas cura-se a doença matando o doente. 
Dando um cavalo-de-pau na economia.  

O presidente 
do Banco 
Central, 
Henrique 
Meirelles, 
chegou a 
anunciar a 
“próxima 
bala”, 
interpretada 
por todos 
como 
um novo 
aumento 
de juros
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“E
u às vezes deito, fico olhando 
para o teto e pergunto: será 
que sou mesmo o presiden-
te da República?” A frase foi 
dita em 12 de maio, numa 

celebração de 30 anos da greve da Scania, 
no ABC paulista. E não poderia ser de outro 
senão do presidente Lula. As palavras cabiam 
bem ao momento histórico que a produziam: 
30 anos separavam o líder metalúrgico da-
quele mesmo local, o sindicato da catego-
ria em São Bernardo. Quando os trabalha-
dores da Saab-Scania mandaram avisar que 
haviam cruzado os braços, era o início da 
primeira greve pós-AI-5, em plena ditadura 
militar. Começava ali, vigiada pela polícia, 
encurralada pelas ameaças dos patrões, outra 

linha de montagem cujo produto final não foi 
apenas o resgate da dignidade dos trabalha-
dores, mas também o da democracia.

No comando daquele movimento estava 
Gilson Menezes, então delegado de base do 
sindicato: “Tudo foi organizado muito rá-
pido, ninguém podia saber, porque senão 
já vinha o Dops. Não podíamos errar”. Os 
operários reivindicavam 20% de aumento 
salarial. A inflação, manipulada pelo gover-
no (como reconheceria o ministro Mário 
Henrique Simonsen), já fomentava ações 
de cunho social contra o regime militar. 
Um ano antes, o Movimento contra a Ca-
restia uniu entidades ligadas à Igreja, a par-
tidos clandestinos e organizações popula-
res e colheu mais de 1 milhão de assinaturas 

há 30 anos, 
uma greve na  
fábrica da Scania 
impulsionou a 
organização dos 
trabalhadores e 
a retomada da 
democracia 
Por Maria Angélica 
Ferrasoli e Sílvio 
Berengani

história

a democracia
na linha de montagem
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para um documento, entregue ao governo, 
em que se reivindicavam controle de pre-
ços, melhores salários e empregos. A opo-
sição à ditadura começa a tocar as massas. 
Ao cenário se juntavam a Campanha pela 
Anistia, a volta dos estudantes às ruas e a 
leitura da Carta aos Brasileiros pelo juris-
ta Goffredo da Silva Telles. O documento, 
assinado por 92 personalidades, a maioria 
do meio jurídico, clamava pelo retorno do 
estado de direito. Eram focos de ação rapi-
damente abafados pelo ambiente de censu-
ra e repressão que começavam a se somar 
e ganhar corpo.

A greve na Scania foi um estopim. “A 
Ford também parou! Deu no rádio!”, ou-
viria Menezes de um companheiro, pou-
cos dias depois. De maio a agosto, 300 mil 
operários em centenas de fábricas do ABC e 
do interior paulista, como Sorocaba, Cam-
pinas, Itu e Jundiaí, participariam de para-

lisações. A reação contaminou outras ca-
tegorias e estados brasileiros. E teria apoio 
internacional, de organizações sindicais da 
Suécia (sede da Scania), da Alemanha e dos 
EUA, terras da Volks e da Ford.

Levantados do chão
Para a pesquisadora Laís Abramo, autora 

do livro O Resgate da Dignidade, sobre maio 
de 1978, o movimento de São Bernardo 
afirmou uma “subjetividade coletiva” dian-
te do Estado autoritário e do “despotismo 
empresarial e ampliou os limites do possí-
vel não apenas para si como para o conjun-
to dos setores populares e democráticos”. 
Estimulou um ciclo grevista praticamente 
sem interrupções nos dois anos seguintes. 
Os trabalhadores voltaram à cena política. 
E no olho do furacão da ditadura. 

Quando a greve de 78 chegou na Volkswa-
gen, todas as linhas telefônicas, internas e 
dos orelhões, foram cortadas. Desconheci-
dos “seguranças” começaram a transitar e 
a impedir a circulação entre as alas. As fa-
mílias dos metalúrgicos não tinham como 
saber o que se passava ali dentro, e o medo 
não era de demissão, mas de sumiço, prisão. 
O tratamento desumano não era novidade 
para os peões nem primazia da montadora. 
“Éramos obrigados a fazer de três a quatro 
horas extras por dia. Ninguém podia recu-
sar. Ou ‘rua’; ninguém ficava com a famí-
lia. Havia uma revolta, a classe trabalhadora 
era tratada como bicho”, contou Djalma de 
Souza Bom, à época metalúrgico da Mer-
cedes-Benz e diretor sindical.

Ezequiel Dias Batista, que naquele 12 
de maio tinha 20 anos, confirma. “A chefia 
nem falava com a gente, apenas colocava 
um comunicado avisando sobre as horas 
extras no fim de semana”, recorda o ex-tra-
balhador do setor de manutenção da Sca-
nia. “Com a greve, passamos a ser ouvidos. 
Antes, era como bater na pedra.” Na avalia-
ção do hoje ministro da Secretaria Espe-
cial de Direitos Humanos da Presidência da 
República, o jornalista e cientista político 
Paulo Vanucchi, então militante da oposi-
ção à ditadura, daquele movimento emer-
giu, além do caráter classista e combativo, 
um terceiro componente: “O componente 
de massa, que faltou à minha geração”.

E levar a informação às massas não era fá-
cil. Um episódio singular da greve da Scania 
poderia tê-la abortado, alertando os órgãos 
de repressão. “Um dia antes da paralisação, 
dois líderes do movimento, Gilson Menezes 
e Augusto Portugal, pediram a um repór-
ter da Folha de S.Paulo um favor: convocar 
a imprensa para estar na porta da fábrica, 
no dia seguinte, a partir das 6 da manhã. ‘A 
Scania vai entrar em greve’, disse Augusto. 
Entre dar um grande furo de reportagem 
e honrar o compromisso, o repórter optou 
pela segunda alternativa. E deu certo.” O re-
lato foi feito pelo jornalista Júlio de Gram-
mont em 1998, morto nesse mesmo ano em 
acidente de automóvel. Julinho, ele próprio 
o tal repórter que optou pelo compromis-
so, se tornaria um dos grandes precursores 
das estratégias de comunicação que acom-
panhariam o novo sindicalismo.

portas fechadas A greve da scania, em plena ditadura, foi da porta para dentro:  
os operários entraram, tomaram seus postos de trabalho e cruzaram os braços

apenas o início
A scania foi o estopim para as 

grandes greves e manifestações, 
como esta no Estádio da Vila 

Euclides em 1���, que levariam o 
país à redemocratização
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Efeito dominó
Para os operários de São Bernardo e Dia-

dema, o resultado inicial das greves de maio 
foram aumentos reais entre 5% e 15%. Jun-
to, sobrevieram demissões. Mas a semente 
fora lançada. Outras categorias, vitimadas 
por sindicatos de fachada aliados à ditadu-
ra, também queriam levantar suas vozes. “A 
partir de São Bernardo o clima de comba-
te terá repercussão na sociedade brasileira”, 
aponta Laís Abramo, hoje diretora do es-
critório da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) no Brasil.

Na onda de greves do Grande ABC, os 
trabalhadores do setor químico pararam a 
Fontoura Wyeth e a Anakol, atual Kolynos. 
Agenor Narciso, à frente do movimento, re-
corda: “Fomos os primeiros a conquistar 
acordos de 40 horas semanais”. A greve da-
quele ano foi o cartão de entrada de Narciso 
na entidade. Por dentro da estrutura, à época 
francamente patronal, liderou o grupo que 
em 1982 conquistaria o sindicato. No mes-
mo ano, a direção intervencionista dos quí-
micos de São Paulo também foi derrotada.

Ainda em 1978, em agosto, militantes 
bancários de São Paulo entoaram palavras 
como “65% ou greve”, e tentaram deflagrar 
um movimento. A direção do sindicato 
contava então com poucos integrantes sim-
páticos à causa da categoria e estava majo-
ritariamente afinada com os bancos e o go-
verno. E recorreu à Justiça do Trabalho para 
buscar acordo, enquanto a polícia reprimia 
manifestantes. “As greves na Scania e em 
outras montadoras permitiram que parcela 
da sociedade civil se integrasse a esse movi-
mento. Foi um passo colossal na luta contra 
a ditadura. Permitiu a ampliação da luta das 
oposições sindicais, entre elas a dos bancá-
rios”, afirma Augusto Campos.

solidariedade e organização
Outras frentes da sociedade começam a 

ganhar força, como as Comunidades Ecle-
siais de Base, lideradas por religiosos afi-
nados com a Teologia da Libertação. Dom 
Cláudio Hummes, bispo da diocese de San-
to André, participa de assembléias. A cam-
panha salarial de 1979 começou em clima 
de euforia e de repressão. Se no ano ante-
rior a greve surpreendera, agora os patrões 
estavam mais preparados. Os peões tam-
bém. O terceiro congresso dos metalúrgi-
cos de São Bernardo, em outubro de 78, já 
discutira novas bandeiras, desde a criação 
de comissões de fábrica até uma central de 
trabalhadores.

Na campanha de 1979 os metalúrgicos 
do ABC decretaram greve de toda a cate-
goria. Reivindicam pela primeira vez a pre-
sença dos delegados sindicais nas empre-
sas, além de 34,1% de reposição salarial. O 
Tribunal Regional do Trabalho julga a greve 
abusiva e rejeita a representação dentro da 
fábrica. O sindicato sofre intervenção fede-
ral e, no 1º de Maio, o estádio de Vila Eucli-
des começa a entrar para a história, ficando 
pequeno para os 150 mil que participam 
do ato chamado pela entidade. Para manter 
a mobilização é criado o Fundo de Greve, 
que funcionaria paralelamente ao sindicato 
caso este fosse ocupado pela ditadura. Di-
nheiro e alimentos são coletados nos bair-
ros. A greve não traz o resultado esperado, 
mas metalúrgicos e suas lideranças amadu-
recem, na prática, conceitos de confiança, 
solidariedade e organização. Foi em 1979 
que Francisco Canindé Barbosa da Silva, 53 
anos, entrou na Volkswagen. “Participei de 
todas as greves, de 1979 até 2000. Às vezes a 
gente pensava, questionava... Mas a verda-
de é que tem de lutar mesmo”, destaca Fran-
cisco, que trabalhou na estamparia.

Em São Paulo, a oposição bancária toma-
ria o sindicato. Em Porto Alegre, quatro diri-
gentes, entre eles Olívio Dutra, seriam cassa-
dos por liderar a maior greve dos bancários 
na cidade. Naquele ano, mais de 3 milhões 
de trabalhadores em 15 estados fariam mo-
vimentos paredistas. Destacou-se o dos tra-
balhadores na construção civil de Belo Ho-
rizonte – que se rebelam contra patrões e seu 
próprio sindicato. E a greve dos cortadores 

reação gaúcha Em Porto Alegre, a exemplo do que aconteceu no ABC, dirigentes 
sindicais foram cassados em 1��� por liderar a maior greve dos bancários na cidade
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de cana de Pernambuco. Os professores da 
rede estadual paulista, que já haviam feito 
greve em 1978, voltaram a cruzar os braços 
– além disso, venceriam as eleições em sua 
entidade de classe, a Apeoesp, até então tam-
bém controlada pela direita.

Naquele mesmo ano a Lei da Anistia per-
mitiu o retorno de exilados políticos ao Bra-
sil. Aos movimentos operários e populares 
soma-se a participação de intelectuais e po-
líticos anistiados. Com essa convergência, o 
ano de 1980 é especialmente nervoso. São 
41 dias de greve. No decorrer, Lula é preso, 
demitido da Villares e enquadrado, com ou-
tros sindicalistas, na Lei de Segurança Na-
cional. A Igreja Matriz, na região central de 
São Bernardo, vira praça de guerra. As mu-
lheres saem às ruas em passeata; no Paço 
de São Bernardo, as pessoas tentam formar 
com seus corpos a palavra “Democracia” 

(por causa da reação policial não foi possí-
vel terminá-la). Os ventos da contestação e 
o espírito de solidariedade fortalecem outras 
categorias e chacoalham com vigor o último 
governo da ditadura. Com a volta do plu-
ripartidarismo, nasce o Partido dos Traba-
lhadores (PT). “Aprendemos que o sindicato 
existe para melhorar a relação capital–traba-
lho. Mas para transformar a sociedade era 
preciso fazer política”, disse Lula.

Nos anos 1980 avançam as retomadas, 
pelo voto direto, de muitos sindicatos antes 
dominados por interventores. Em agosto de 
1983 esse novo sindicalismo criaria a Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT). Come-
çam novas frentes de batalha. Nas negocia-
ções com os patrões, pela proteção salarial 
contra a inflação; no cenário nacional, pela 
redemocratização. É pelo ABC que o recém-
nascido PT inicia sua escalada. O primeiro 

prefeito eleito pelo partido, Gilson Menezes, 
inaugurou 1983 um modelo de gestão popu-
lar que já dura 25 anos em Diadema.

“Não é fácil. É como se um filme pas-
sasse pela minha cabeça, por tudo o que 
aconteceu naquela data”, afirmou Gilson ao 
retornar à porta da Scania no último 12 de 
maio. Um pouco desse filme está na pelícu-
la Linha de Montagem, de Renato Tapajós, 
exibida nas comemorações. Tapajós con-
tou que só soube das peripécias para sal-
var sua obra das mãos da censura assistindo 
ao documentário Peões, de Eduardo Couti-
nho (2004). Francisco Canindé viu o filme. 
“Estou aposentado, e fiz questão de vir hoje 
aqui, porque valeu e está valendo a pena. 
Ainda precisa melhorar, mas a verdade é 
que também já melhorou”, avalia. O presi-
dente Lula, ao deitar e olhar para o teto, já 
pode partir para outras indagações. 

movimento contra a carestia Cerca de 5.000 pessoas se reuniram para protestar em 1��8, no Colégio Arquidiocesano, em são Paulo
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entrevista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva calcula que a reta final do segundo man-
dato será período de “colheita”. Prevê para 2010 a inauguração de muitas 
obras do Plano de Aceleração do Crescimento, cujos inícios este ano o têm 
levado a viajar por todo o país. Diz que em 2011 voltará para São Bernar-
do do Campo, enfatiza que terceiro mandado é prejudicial à democracia e 

que não será candidato em hipótese alguma. Mas desde já pilota o processo para fazer seu 
sucessor. Lula é pragmático nas alianças e diz que já se foi o tempo em que se “baixava o 
centralismo a partir de uma lógica de São Paulo ou Brasília” e que as alianças – “se você 
não estiver fazendo acordo com narcotraficante, com o crime organizado, com bicheiro, 
com ladrão” – devem seguir as realidades locais. O petista defendeu com todas as letras a 
presença do PT mineiro e do PSDB de Aécio Neves na coligação eleitoral para a prefeitu-
ra de Belo Horizonte, rejeitada pela direção nacional de seu partido. Ao comentar a saída 
de Marina Silva do Meio Ambiente, foi categórico: “Entrou quando eu quis (em 2003) e 
saiu quando ela quis. A política (ambiental) nunca foi da Marina; a política é do governo”. 
Voltou a rebater representantes de países ricos que criticam a política de biocombustí-
veis: “Quando o Brasil era insignificante, ninguém reclamava. Agora que disputa merca-
dos importantes, obviamente que começa a incomodar”. E demonstrou não se importar 
se se considera ou não entre os governos de “esquerda” da América Latina, afirmando 
que o desenvolvimento integrado sul-americano é mais importante que as disputas ideo-
lógicas. Em determinados momentos, é controverso. Por exemplo, diz que “trabalhamos 
para que todos os setores da sociedade ganhem, cresçam juntos”, ao ser questionado se 
os lucros recordes dos bancos não contradizem um ambiente de combate à desigualdade. 
E, embora negue que o peso dos juros nas contas do país possa prejudicar a continuida-
de do crescimento, admite que o governo não tem uma política de aumento real para os 
aposentados que recebem acima de um salário mínimo porque a situação da Previdência 
ainda é de déficit.

Esta conversa com a Revista do Brasil estava programada para acontecer na manhã do 
dia 21 de maio, no Palácio do Planalto. Devido à agenda mutante do presidente, esteve 
por um fio. Mas acabou sendo encaixada na viagem de Lula feita na véspera a São Paulo. 
Durante um vôo de 117 minutos, Lula falou com a reportagem por 25, o que proporcio-
nou três quartos desta entrevista. O restante foi respondido por e-mail. Leia a seguir os 
principais trechos. A íntegra está na internet: www.revistadobrasil.net.

Lula refuta quem diz que seu desempenho 
conta com a sorte. Garante que em janeiro 
de 2011 será ex-presidente e que pretende 
descansar, “com a cabeça erguida”. 
Antes, porém, conduz o governo com mãos 
de quem quer fazer o sucessor
Por Paulo Donizetti de Souza  
e Spensy Pimentel

o piloto da 
sucessão
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suas viagens pelo país para apresentar obras do PAC 
estão sendo a tônica do segundo mandato?

Eu sempre tive muita preocupação com segundo 
mandato, com a apatia, a mesmice que poderia ser, mas 
tive a grata satisfação de começar o meu com o lança-
mento do PAC, no dia 26 de janeiro de 2007. Por con-
ta desse programa o segundo mandato tem sido muito 
mais dinâmico que o primeiro. Na verdade, estamos co-
lhendo tudo aquilo que foi semeado. Também estamos 
já colhendo a semeadura que fizemos no PAC em áreas 
como transportes, portos, aeroportos, saneamento bá-
sico, habitação, urbanização de favelas. São muitos in-
vestimentos nas cidades brasileiras. Isso tem permitido 
que o governo todo atue com muito mais desenvoltura e 
dinamismo, e penso que há uma tendência de melhorar 
a cada dia que passa. Em 2008, as obras do PAC estão 
começando, em 2009 estarão a todo vapor e em 2010 
entramos em um processo de inauguração das princi-
pais. Isso está nos ensinando que, em 2010, teremos de 
preparar um outro PAC, para que possamos já colocar 
no Orçamento da União para 2011-2014. Quem quer 
que entre no governo vai ter um conjunto de priorida-
des definidas e aprovadas no Orçamento e vai poder 
tocar as obras com mais desenvoltura.

Eu trabalho com a idéia de que o governo terá de ter 
um candidato. Quem vai ser? Ainda é muito cedo. Mas 
uma coisa é importante ficar claro: eu trabalho com a 
idéia de que nós precisamos fazer a nossa sucessão. Te-
mos de trabalhar, discutir com os partidos e escolher a 
pessoa mais qualificada para administrar este país.

Tem como ser uma pessoa só, em uma coalizão tão 
ampla e heterogênea?

Trabalho com essa hipótese, acho que é possível. Ago-
ra, não vejo nenhum problema em cada partido político 
querer ter candidatura própria. Quando propus aliança 
com os partidos para governar o Brasil, não pedi que 
nenhum deles assumisse compromisso eleitoral comi-
go para 2010. Sempre achei que esses acordos eleitorais 
seriam falsos. Se o governo estivesse mal, ninguém iria 
apoiar; e se você não tiver o acordo, mas o governo es-
tiver bem, a chance desse apoio é muito maior. Temos 
de trabalhar com muita abertura na nossa cabeça, com 
muita disposição de construir essa coalizão.

Como o senhor vê esse movimento de Belo Hori-
zonte, a relação entre PT e PsDB em torno de uma 
mesma candidatura, rejeitada pela direção nacio-
nal do PT?

A minha tese é que o PT cometeu exageros na direção 
nacional e acho que o PT de Minas pode ter cometido 
exageros, mas vamos ver o que aconteceu: você tem 
uma candidatura do PSB e o PT pode indicar o vice. 
Ora, o que o governador (Aécio Neves) está propondo é 
ele participar do processo apoiando o candidato do PSB 
com o vice do PT. Eu confesso que não sei onde está o 
mal nisso. Tentar nacionalizar um problema desse só 
cria fissura em outros lugares onde não precisaria.

Belo Horizonte é circunstância isolada, então? 
Não é o início de uma aproximação entre PT e 
PsDB visando a 2010?

É isolada, circunstancial, em função de uma realida-
de política da cidade de Belo Horizonte, que eu acho 
que não deveria ter criado toda a celeuma que criou.

O PT vai continuar hegemonizando o eleitorado 
de esquerda mesmo com um arco de alianças 
tão amplo?

Eu acredito que o PT será cada vez maior quanto mais 
ele acertar nas suas políticas. Cansei de perder eleições 
com 30%. Chegou um dia que tomei consciência de 
que, se eu precisava de 50%, teria de arrumar os outros 
20%. Então era preciso ampliar a nossa base de apoio, 
procurar outros setores que não votavam tradicional-
mente no PT. O PT tem de saber que as suas alianças 
políticas são feitas em função das circunstâncias da re-
gião onde essa aliança vai se dar. Teve um tempo em 
que nós, da direção nacional, baixávamos um centra-
lismo a partir de uma lógica de São Paulo, ou de Bra-
sília, que não é a mesma coisa para o Brasil inteiro. A 
aliança que vai ser feita em Ipatinga, em Garanhuns ou 
em São Luís do Maranhão depende da circunstância 
local, da cultura política. Ora, se você não estiver fa-
zendo acordo com narcotraficante, com o crime orga-
nizado, com bicheiro, com ladrão... se estiver fazendo 
acordo até com gente de outros partidos mais conser-
vadores, mas séria, decente, qual é o problema? O PT 
não se diminui. O dado concreto é que, nas eleições de 
2006, depois de tudo o que o PT sofreu, ainda fomos a 
legenda mais votada do Brasil.

O senhor diz que às vezes se pergunta: “será que 
sou mesmo presidente da República?” Quando cai 
a ficha, que poder o cargo realmente lhe confere?

Eu sempre me perguntava se, eleito presidente, seria 
possível fazer aquilo que entendia que os outros deve-
riam fazer. Depois de seis anos tenho consciência de que 
é, sim. Apesar das dificuldades. Porque você tem uma 
máquina burocrática, que é o próprio Estado brasilei-
ro. Entre você tomar uma decisão e essa decisão sair da 
mesa do presidente e se transformar em algo concreto 
leva tempo. Tem de passar pelas mesas jurídicas, pelas 
mesas da burocracia, e muitas vezes isso é um inferno. 
Você passa pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Pú-
blico, pelo Meio Ambiente. E quando você pensa que está 
tudo pronto, tem de enfrentar o Poder Judiciário... En-
tão, é tudo muito complicado. Mas nós estamos provan-
do, sobretudo com o PAC, quando criamos o conselho 
gestor, a transversalidade nas decisões de governo, que 
é possível fazer as coisas andar. Então, hoje, eu continuo 
olhando pro teto, e muito feliz, porque estou vendo que 
as coisas estão acontecendo no Brasil.

Reforma tributária, reforma trabalhista, reforma 
sindical, reforma agrária: por que essas coisas não 
andaram?

      Se você faz 
acordo com 
gente até de 
partidos 
conservadores, 
mas que seja 
séria, decente, 
qual é o 
problema? 
Em 2006, 
depois de 
tudo o que 
o PT sofreu, 
ainda fomos a 
legenda mais 
votada do 
Brasil
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Não andaram porque não dependem do presidente 
da República. Para a reforma trabalhista, eu criei um 
grupo de trabalho no Ministério do Trabalho que apro-
vou algumas mudanças, que não andam. Não andam 
porque existem divergências entre eles. O presidente da 
República, num regime democrático, não pode por de-
creto fazer as reformas. Os dirigentes sindicais queriam 
a redução da jornada para 40 horas, eu disse a eles: por 
que não fazem um projeto de lei de iniciativa popular? 
Por que não vão para as portas de fábrica pegar assi-
naturas e dão entrada no Congresso Nacional com um 
projeto, que ganha muito mais força? A reforma tribu-
tária, a reforma sindical estão no Congresso Nacional. 
A reforma previdenciária foi aprovada no Congresso, 
algumas coisas têm de ser regulamentadas. Criamos 
agora um grupo para pensar na reforma da Previdência 
do regime geral. Ora, essa é a forma mais democrática 
para você fazer as coisas.

E a reforma agrária?
Na questão da reforma agrária, acho importante dar 

um número para vocês: nós desapropriamos em cinco 
anos 35 milhões de hectares, assentamos 431 mil famí-
lias. Isso é mais do que já aconteceu em qualquer país do 
mundo, mesmo em país que já teve revolução. Agora, 
o meu problema não é desapropriar mais terras, não é 
assentar mais gente, é criar as condições para que todos 
que já estão na terra se transformem em agricultores 
altamente produtivos. Eu dizia na reunião com a Con-
tag, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, que 
precisamos nesses próximos três anos quadruplicar o 
investimento na assistência técnica, para que a gente 
possa melhorar a qualidade de produção das pessoas. 
As pessoas não podem ficar no campo com a filosofia 
da agricultura da subsistência. Precisam produzir mais, 
com melhor qualidade, maior valor agregado, para ga-
nhar mais dinheiro. Essa é a grande revolução que o 
campo brasileiro precisa.

Parte disso conta com a política para os biocom-
bustíveis, onde hoje o agronegócio, grande inimigo 
dos movimentos agrários, aparece com força nunca 
vista. Numa outra ponta há as tensões ambientais 
e também as internacionais, com a alta dos preços 
dos alimentos. Como seu governo se posiciona?

Primeiro, eu quero que o agronegócio vá cada vez 
melhor. E eu disse a minha vida inteira que não há in-
compatibilidade nenhuma entre você ter uma grande 
agricultura empresarial e ter uma grande agricultura 
familiar: as duas coisas podem caminhar juntas. A se-
gunda coisa é que eu não aceito as acusações que do 
exterior fazem sobre o Brasil. Querer jogar a culpa da 
alta dos alimentos nos biocombustíveis é no mínimo 
mentir para si mesmo. Não dizem quanto pesa o preço 
do petróleo, que saiu de US$ 30 para US$ 124, na pro-
dução de fertilizante, no frete dos alimentos. Não dizem 
que na Europa eles ficaram 30 anos subsidiando a agri-
cultura para não produzir. Não dizem que eles não que-

rem fazer o acordo de Doha na Organização Mundial 
do Comércio para flexibilizar a produção de alimentos 
nos países pobres. É isso que está em questão.

O dado concreto é que o Brasil encontrou uma nova 
matriz energética na área de combustível e nós quere-
mos que o mundo discuta com sabedoria. Por isso es-
tamos convocando uma conferência internacional, nos 
dias 20 e 21 de novembro, para trazer ONGs, empresá-
rios, cientistas do mundo inteiro, para a gente discutir. 
Obviamente que o Brasil tem de fazer a lição de casa, 
temos de fazer um zoneamento agroecológico correto, 
temos de mapear quais as áreas onde você pode produ-
zir, em função de cada bioma. Tudo isso vamos fazer, 
porque é obrigação nossa fazer. Agora, não venham os 
poluidores do mundo jogar culpa em cima do Brasil.

Em alguma medida a ex-ministra Marina saiu por 
não se adequar ao ritmo que se pretendia impor a 
projetos e obras?

Só a Marina pode explicar isso. Ela ficou cinco anos e 
meio comigo. Entrou quando eu quis, e saiu quando ela 
quis. A política não é do ministro, a política nunca foi 
da Marina. A política é do governo. Portanto, qualquer 
ministro que entra tem um patamar. Pode fazer mais, 
menos não pode. Somos o governo que mais cuidou do 
meio ambiente. Conseguimos reduzir o desmatamento 
em 59%. Criamos mais de 20 milhões de hectares de 
reservas – afora as terras indígenas. Agora, nós temos 
de descobrir qual é o ponto correto entre o desenvol-
vimento e a preservação ambiental. Quando as pesso-
as falam na Amazônia esquecem que na Região Norte 
moram 25 milhões de pessoas, que querem ter carro, 
rua, televisão, casa, querem viver como vive alguém que 
mora no Rio de Janeiro, em São Paulo ou Brasília.

Houve um desgaste no exterior.
Nós apresentamos agora o Programa Amazônia Sus-

tentável, que visa, com a participação dos nove governa-
dores, trabalhar corretamente como desenvolver a Ama-
zônia, utilizando o manejo correto da floresta, até para 
ajudar as pessoas a ganhar a vida. As áreas de extrativis-
mo que legalizamos são muito grandes, aprovamos ago-
ra inclusive colocar preço mínimo, para que o governo 
possa comprar produtos dos extrativistas brasileiros. Ou 
seja, as coisas estão acontecendo. O que é preciso é que 
a gente fique muito atento, porque o Brasil não é mais 
um coadjuvante, é um artista principal, passou a ser um 
grande exportador, importante na área da agricultura, 
na carne, e isso começa a criar adversários mais fortes. 
Quando o Brasil era insignificante, ninguém reclamava. 
Agora que o Brasil disputa mercados importantes, ob-
viamente que começa a incomodar. Então, precisamos 
tomar muito cuidado com o que a gente fala aqui dentro, 
porque o que falarmos aqui será usado contra nós mes-
mos lá fora. Aos poucos a gente vai convencendo nossos 
produtores rurais de que cuidar do meio ambiente pode 
ser uma vantagem comparativa para nossos produtos no 
exterior. Eles sabem disso.

      Tem uma 
candidatura 
do PSB e 
o PT pode 
indicar o vice. 
Ora, Aécio 
Neves está 
propondo 
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Não sei onde 
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O Bolsa Família teve papel importante na distribui-
ção de renda. Existe um plano, uma meta para re-
duzir a dependência das famílias que o recebem?

Primeiro, eu não estou preocupado em reduzir Bolsa 
Família. É preciso parar com essa hipocrisia de achar 
que dar dinheiro para uma pessoa pobre é proselitis-
mo ou assistencialismo. É engraçado que quando você 
dá R$ 1 bilhão para um rico é investimento, quando dá 
R$ 10 para um pobre é gasto. Quando na verdade é um 
investimento que produz tanto efeito quanto o outro. O 
Bolsa Família é apenas a cara mais visível. Nós temos 
o Luz Para Todos, o programa Compra de Alimentos, 
o microcrédito, o Pronaf (Programa Nacional de Agri-
cultura Familiar) nunca emprestou tanto dinheiro para 
o Nordeste. A geração de empregos é muito grande no 
Nordeste, é por isso que a região aparece com um po-
der de consumo maior do que no sul do país. 

Essas pessoas fazem parte de um fenômeno mundial. 
Por que os alimentos estão caros? Porque há bilhões de 
chineses, indianos, africanos, latino-americanos, bra-
sileiros comendo. Então, só tem uma solução: aumen-
tar a capacidade produtiva de alimentos. E aí nós temos 
várias coisas importantes: temos terra, sol, água e gente. 
Quando pensamos o programa do biodiesel, criamos 
um selo social, para incentivar a produção do biodie-
sel, em grande parte, a partir da agricultura familiar. 
Queremos que ela tenha uma renda mensal, para po-
der conquistar sua cidadania definitiva. É plenamen-
te possível estabelecer o tipo de cultura que você vai 
usar para o biocombustível e fazer uma combinação 
entre a produção de biocombustíveis e a produção de 
alimentos. Acabamos de criar, aliás, uma subsidiária 
da Petrobras para cuidar do biodiesel. O Brasil pode 
se transformar em um grande exemplo para o mundo. 
Esse debate nós queremos fazer com todos, em qual-
quer local, com qualquer público, porque tenho certeza 
que a nossa tese é justa e correta.

Assim como o Bolsa Família, as aposentadorias 
são uma das mais importantes fontes de renda na 
maioria dos municípios. Não poderia partir do go-
verno uma política de aumento real também para 
os benefícios da Previdência que são superiores ao 
salário mínimo?

Nós temos um problema, que é possível verificar. Há 
uma incompatibilidade. Quando a gente se aposenta, 
passa a depender do reajuste, para não perder poder 
aquisitivo. As pessoas querem aumento real.

Principalmente numa fase da vida em que a infla-
ção pesa mais...

Para haver aumento real, é preciso que a Previdência 
tenha recursos, e nós temos um déficit. O que é impor-
tante na Previdência é que nós estamos recuperando 
de forma extraordinária o salário mínimo. Obviamen-
te, na hora em que a Previdência tiver mais recursos, 
podemos dar um aumento para os demais aposenta-
dos, mas é preciso resolver o problema do déficit. Nós 

já temos um problema no setor público que é grave: eu, 
para dar 10% de aumento para os funcionários públicos 
da ativa, tenho de dar para os aposentados, e isso leva a 
um problema de caixa constante. Quando você fala em 
dar aumento, tem de dizer onde vai arrumar dinhei-
ro para pagar esse aumento, porque temos um déficit 
de R$ 40 bilhões, que precisamos consertar. O minis-
tro Marinho tem trabalhado para que a gente conserte 
isso, não é uma coisa de curto prazo, é de médio prazo, 
mas, se Deus quiser, vamos resolver isso, e um belo dia 
a gente vai poder dar um reajuste para os trabalhadores 
que ganham acima de um salário mínimo.

Falando em déficit, o senhor não teme que essa 
tendência de alta dos juros seguida pelo Banco 
Central prejudique o processo de crescimento que 
o país está vivendo?

Não, não vai acontecer isso. O país está num ritmo 
extraordinário. Nós temos apenas de ter uma preocu-
pação: o crescimento da demanda não pode ser maior 
que crescimento da oferta. Se tiver dez para comprar 
e só tiver um produto para vender, volta a inflação. O 
que nós queremos é que tenha dez pra comprar e dez 
pra vender, porque aí você mantém o equilíbrio, a eco-
nomia cresce, a inflação está controlada, e ela estando 
controlada o trabalhador brasileiro ganha com isso. 

Mesmo quem reconhece méritos do governo o 
considera “pouco ousado”, em temas como política 
econômica, modelo de desenvolvimento. Mino Car-
ta disse, nesta revista, que o senhor teria ido mais 
longe “se tivesse entendido” a força que o povo lhe 
conferiu. O que o senhor pensa disso?

Temos trabalhado com seriedade e obstinação des-
de 2003 para garantir que o Brasil entre na rota do de-
senvolvimento sustentável. Fizemos primeiro um forte 
ajuste econômico, numa combinação de câmbio livre, 
superávit primário e meta inflacionária, que nos ga-
rantiu a estabilidade e a confiança dos mercados in-
terno e externo. Junto com o ajuste, implantamos uma 
ampla política social, por meio de programas como o 
Bolsa Família, o ProUni, o Pronaf e o crédito mais ba-
rato para os pequenos e microempresários. No início 
do meu segundo mandato, lançamos os PACs Infra-
Estrutura e de Saneamento e Habitação, com o objeti-
vo de destravar os gargalos que temos hoje nos setores 
energético, viário, ferroviário e de portos, além de in-
crementar a infra-estrutura urbana e social das grandes 
cidades brasileiras. Os resultados dessa combinação de 
política econômica com forte viés social são visíveis: 
mais emprego, maior consumo das classes C, D e E e 
ascensão social à classe média de mais de 20 milhões 
de brasileiros são só alguns exemplos. Já se foi o tempo 
das idéias mirabolantes e dos planos econômicos mi-
lagrosos, o que o Brasil precisa é de um governo que 
trabalhe sério e de forma continuada pela geração de 
riquezas e a redução das desigualdades. Essa é a ousa-
dia do meu governo.

      É verdade 
que os bancos 
têm batido 
recordes 
de lucro. 
E o setor 
produtivo 
também está 
crescendo. A 
diferença é 
que agora o 
crescimento 
repercute 
diretamente 
no bolso do 
trabalhador
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seu governo é marcado por ganhos no comba-
te à desigualdade. Mas também por grandes ga-
nhos dos bancos. Os juros continuam sendo os 
mais altos do mundo. As grandes conquistas do 
sistema financeiro não impedem que as conquis-
tas da maioria sejam maiores? 

Trabalhamos para que todos os setores da sociedade 
ganhem, cresçam juntos. Já houve momentos em que 
o país crescia 15% ao ano, mas esse desempenho não 
gerava ganhos para os trabalhadores. Hoje o cenário é 
outro. É verdade que os bancos têm batido recordes de 
lucro. E isso não é ruim, porque o setor produtivo tam-
bém está crescendo. Vou citar aqui dois deles: o setor 
automobilístico e a indústria naval. A diferença é que 
agora o crescimento do setor produtivo tem repercu-
tido diretamente no bolso do trabalhador. Em 2007, os 
trabalhadores saíram com ganhos reais, acima da infla-
ção, em 88% das negociações salariais. Esse é um dado 
extraordinário. Não há, então, conflito no fato de os se-
tores financeiro e produtivo crescerem ao mesmo tem-
po. Queremos que o Brasil como um todo, falo de em-
presários, trabalhadores, acionistas, entre outros, possa 
sair ganhando com uma política que, como eu já disse, 
garanta o desenvolvimento sustentável do país.

O debate recente sobre a homologação de Raposa 
serra do sol levantou uma questão entre os milita-
res: uma suposta ameaça à soberania nacional, no 
que tange à Amazônia. O senhor acredita que exis-
ta ameaça à soberania nacional? 

A demarcação da reserva indígena Raposa Serra do 
Sol em terras contínuas foi exaustivamente discutida 
dentro do meu governo, uma discussão que envolveu os 
mais diferentes e especializados setores da sociedade. A 
demarcação em terras contínuas não significa nenhu-
ma ameaça à soberania nacional, até porque as Forças 
Armadas vão poder continuar atuando na defesa da 
fronteira e do território nacional dentro da reserva in-
dígena. Mas é importante dizer que a questão está ago-
ra na esfera do Supremo Tribunal Federal, aguardando 
julgamento. Caberá à suprema corte da Justiça do país 
dar a posição final sobre o assunto. Posição que será 
acatada pelo governo federal. Até que isso aconteça, 
estamos trabalhando para minimizar os conflitos.
 
O senhor se considera parte do grupo de governan-
tes de esquerda da América Latina? Ao lado de Raúl 
Castro, Chávez, Morales, Corrêa, por exemplo? 

Eu me considero parte de um grupo de governantes, 
entre eles estes que você citou, que têm em comum o 
compromisso de melhorar a vida dos setores mais po-
bres e necessitados de seus países. Acho que a Améri-
ca Latina, e especialmente a América do Sul, tem evo-
luído bastante nos últimos anos em dois pontos que 
são fundamentais para suas populações: a consolida-
ção da democracia e a integração regional. Acabamos 
de criar a União Sul-Americana de Nações (Unasul), 
embrião para um futuro Parlamento Sul-Americano. É 

uma ação extraordinária, que ainda dará muitos frutos 
políticos e econômicos para nossos países. Mais impor-
tante do que as disputas ideológicas é nosso compro-
misso comum de trabalharmos juntos pelo desenvol-
vimento integrado da região. 

Quando o senhor era oposicionista diziam que 
não teria capacidade para governar. Agora, di-
zem que tem contado com muita sorte. O senhor 
tem sorte?

Fico feliz de ser considerado um presidente de sorte. 
Mas é preciso reconhecer que sorte só não basta. É pre-
ciso ter vontade política e capacidade gerencial e de ar-
ticulação com a sociedade para fazer com que as coisas 
aconteçam. Não se trata de um dom. Falo de trabalho 
duro, intenso, de articulação com estados, municípios, 
Congresso Nacional, Poder Judiciário, empresários, 
sindicatos e outros setores organizados da sociedade. 
Sei que há segmentos da oposição que torcem para que 
as coisas dêem errado. E que, quando as coisas dão cer-
to, dizem que foi apenas sorte do presidente. Mas a ver-
dade é que a população sabe distinguir o que é sorte do 
que é fruto do trabalho árduo do governo. As pessoas 
estão cada vez mais pensando por si, analisando como 
sua vida e a de seus vizinhos têm mudado nos últimos 
anos. E é bom que seja assim, porque elas passam a co-
brar mais efetivamente políticas públicas que afetem 
positivamente sua vida. 

   
A eleição direta para presidente em 2010 será a 
primeira, desde a democratização, sem o senhor 
como candidato? O que pretende fazer a partir de 
janeiro de 2011? 

Gosto de pensar que vou poder andar pelas ruas com 
a cabeça erguida, com o sentimento de dever cumprido. 
Antes, porém, pretendo atuar politicamente para fazer 
meu sucessor em 2010. Já disse isso e repito, porque 
desejo que as coisas que deram certo no meu gover-
no tenham continuidade. O Brasil precisa prosseguir 
no combate às desigualdades sociais entre pessoas e re-
giões, dando ênfase à distribuição de renda por meio do 
reajuste do valor do salário mínimo e de outros progra-
mas que adotamos, como o Bolsa Família, por exemplo. 
Por isso, desejo um sucessor que continue fazendo um 
governo que conjugue uma política econômica correta 
e uma forte sensibilidade social, com uma gestão ad-
ministrativa eficiente e um comando político acertado. 
Um sucessor que aprofunde, ainda mais, a inserção so-
berana do Brasil no mundo.

  
E se houver algum imprevisto, como uma emenda 
constitucional que permita um terceiro mandato? 

Olha, eu acho que qualquer proposta de um tercei-
ro mandado é prejudicial à democracia. Eu não serei, 
em hipótese alguma, candidato a um novo mandato 
em 2010. Como já disse, vou trabalhar para, se possí-
vel, unificar nossa base política e fazer meu sucessor. 
Depois, volto para São Bernardo. 

      Quando 
a gente se 
aposenta, 
passa a 
depender 
de aumento 
real para 
não perder 
o poder 
aquisitivo. 
Para haver 
aumento real, 
é preciso que 
a Previdência 
tenha recursos, 
e nós temos 
déficit
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B
arack Obama tornou-se o primeiro fenô-
meno eleitoral norte-americano do século 
21. Quando o jovem senador pelo estado 
de Illinois candidatou-se à indicação do 
Partido Democrata para concorrer ao car-

go mais poderoso do mundo, quase ninguém acreditou 
que pudesse chegar lá. A candidatura fez estremecer os 
alicerces do partido político que reivindica ser o mais 
antigo do mundo moderno. As previsões davam como 
certa a vitória de Hillary Clinton nas consultas parti-
dárias que elegem os delegados para a convenção que 
definirá o candidato da legenda. Mas a senadora por 
Nova York vem sendo colocada contra a parede desde 

a primeira disputa, no estado de New Hampshire.
Barack tem uma fulgurante e meteórica, original e 

surpreendente biografia política. Nasceu em agosto de 
1961, no Havaí, em pleno Pacífico, mas sob a bandeira 
dos EUA, filho de um queniano, Barack Obama Senior, 
e de mãe nascida no estado do Kansas, Ann Dunham. 
Barack Senior fora para o Havaí em busca de estudos 
universitários que dificilmente teria em sua terra natal. 
Pouco depois do nascimento do filho, os pais se sepa-
raram e ele foi para Jacarta, na Indonésia, com a mãe, 
que se casara de novo. Quando voltou aos EUA, já era 
um cidadão do mundo. Mais precisamente, do outro 
lado do mundo, não aquele das altas classes médias ou 

Parece mentira, mas a origem política de Barack obama 
tem a ver com os chineses, e é possível que o seu 
destino também dependa deles Por Flávio Aguiar

obama,
origem e
destino

mundo
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da burguesia americana concentradas nas margens do 
Atlântico Norte.

Barack tinha 2 anos quando John Kennedy foi as-
sassinado e 7 quando o irmão deste, Robert, e Martin 
Luther King foram mortos. Completava 14 quando a 
maior potência militar do mundo teve de reconhecer 
a derrota no Vietnã. Em 1964, aos 16 anos, Hillary 
fizera a campanha de um dos mais reacionários can-
didatos à Presidência dos EUA, o republicano Barry 
Goldwater, que combatia comunistas e ativistas dos 
direitos civis por igual. Depois se converteu, parece 
que movida pela pregação de Martin Luther King, e 
entrou para o Partido Democrata. Em 1975, o candi-
dato atual do Partido Republicano, John McCain, ti-
nha 39 anos, estava prisioneiro de guerra no Vietnã 
do Norte, depois de ver abatido o caça com que bom-
bardearia o inimigo.

Barack Obama reivindica ser o “candidato de uma 
nova geração”. Construiu sua vida política já sobre os 
escombros da Guerra Fria, não sobre a construção des-
ses escombros nem sobre a derrota no Vietnã. Sua car-
reira política desenrolou-se na esteira das sucessivas 
vitórias do capitalismo norte-americano no plano in-
ternacional, depois do fracasso de 1975. Fez brilhante 
carreira universitária, foi o primeiro editor negro da re-
vista Harvard Law Review, na universidade onde estu-
dou, participou da campanha de Bill Clinton em 1992. 
Foi professor da Universidade de Illinois, em Chicago, 
militava no campo dos direitos civis e era advogado do 
influente escritório Miner, Barnhill & Galland.

Em 1995 Obama lançou seu primeiro livro, Dreams 
from My Father: a Story of Race and Inheritance (“So-
nhos de meu pai: uma história de raça e herança”). Em 
2006 emplacou seu primeiro grande sucesso de ven-
das: The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the 
American Dream (A Audácia da Esperança, publicado 
pela Larousse do Brasil). No mesmo ano, a versão em 
áudio de Dreams from My Father... ganhou o Prêmio 
Grammy de melhor livro no gênero. O terceiro livro 
obteve o mesmo êxito que o segundo: It Takes a Nation: 
How Strangers Became Family in the Wake of Hurricane 
Katrina (“É preciso uma nação: como estranhos se tor-
naram uma família depois do furacão Katrina”). E o se-
gundo livro, em áudio, ganhou o Grammy deste ano.

Obama tornou-se o antípoda dos últimos presiden-
tes norte-americanos, como Ronald Reagan, Bush pai, 
Bush filho, até mesmo Bill Clinton e antes Jimmy Car-
ter, ambos democratas. Intelectual, carismático, mili-
tante de suas idéias, criou um perfil muito distante dos 
pragmáticos, terra-a-terra, nada brilhantes antecesso-
res. A colunista do Wall Street Journal Peggy Noonan, 
que já foi ghostwriter de Reagan, publicou artigo em 
que criticava o que chamou de falta de foco do jovem 
político. E listava adjetivos com que seus admirado-
res o cercavam: brilhante, eloqüente, novo, excitante, 
meu cara favorito, carismático. Tudo aquilo que a corte 
cinzenta de seus antecessores nunca foi, e nem Hillary, 
nem McCain prometem ser. Peggy Noonan citava um 

estudante universitário a quem perguntara por que ele 
apoiava Obama, e a resposta foi: “Porque ele não é um 
desses caras de Washington”.

De um lado, isso significa que Obama nunca se en-
volveu em escândalos pessoais ou políticos como os 
que existiram nas administrações de Clinton e de Bush 
filho. Mas de outro aponta para o fato de que há uma 
nova geração de participantes jovens da política norte-
americana que não se identifica com as velhas estrutu-
ras de democratas e republicanos, e sim com o “novo” 
Obama e seu apelo: “Change” – que, na língua inglesa, 
significa tanto o substantivo “mudança” como o impe-
rativo “mude”.

Quem são esses jovens? São os que crescem num 
mundo assolado, assombrado e maravilhado pelos chi-
neses, os protagonistas do novo imperialismo que vai 
invadindo terrenos que antes eram prerrogativa dos 
EUA e de seus aliados europeus, como África e Amé-
rica Latina. Sim, os chineses, que vão desestabilizando 
economias e esperanças (de emprego) com seus pro-
dutos baratos, frutos de um capitalismo predatório que 
aprenderam com... os Estados Unidos, vencedores da 
Guerra Fria. As pessoas nessa circunstância querem a 
reversão de tudo aquilo que o Consenso de Washing-
ton abriu. Querem proteção.

A orgia provocada pelo triunfo do capitalismo termi-
nou por criar situações catastróficas mesmo nos Esta-
dos Unidos, onde a desregulamentação de direitos e a 
perda de valores do bem-estar social trouxeram situa-
ções-limite que parecem de Terceiro Mundo. Há 47 mi-
lhões de norte-americanos vivendo sem nenhum tipo 
de seguridade social, dependendo precariamente de 
ONGs beneficentes e igrejas. Todos eles, mais aqueles 
jovens egressos da Guerra Fria, se sentem no papel da-
quele jovem da música dos Beatles Norwegian Wood, 
que, convidado a ficar por uma suposta enamorada, 
de repente se descobre sem lugar e numa terra com-
pletamente estranha – uma “floresta norueguesa” (She 
asked me to stay/ And she told me to sit anywhere/ So 
I looked around/ And I noticed there wasn’t a chair… 
–  Ela me pediu pra ficar/ Para eu sentar em qualquer 
lugar/ Então, olhei em volta/ E notei que não havia ne-
nhuma cadeira...).

Esse é o povo que ele vem cativando, e essa é a ex-
plicação para sua fulgurante carreira, eleito em 1996 
para o Legislativo de Illinois e em 2004 para o Senado. 
Se o Obama candidato ou o Obama talvez-eleito – ou 
mesmo o derrotado, mas prosseguindo na vida políti-
ca – vai corresponder a esse carisma todo que desper-
ta é questão a ver no futuro. O sistema político norte-
americano é mestre em absorver vocações alternativas, 
mas também em rejeitá-las, como ocorreu no caso dos 
irmãos Kennedy e de Martin Luther King. É engano-
so acreditar que uma eleição nos EUA vai mudar tudo. 
Mas igualmente enganoso é achar que tudo é farinha do 
mesmo saco, ou hambúrguer do mesmo freezer. Sim-
bolicamente, pelo menos, Barack Obama já fez a dife-
rença. E isso não é pouco. 

o antípoda
Barack Obama 
reivindica ser o 
“candidato de uma 
nova geração”. 
Construiu sua vida 
política já sobre 
os escombros da 
Guerra Fria, não 
sobre a construção 
desses escombros 
nem sobre a 
derrota no Vietnã
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Nova versão de 
O Menino da Porteira 
quer resgatar cinema 
popular de temática 
rural num tempo em 
que o ingresso das 
salas já chega 
aos R$ 20 
Por Walter de sousa
Fotos de Paulo Pepe

o novo 
estouro 
da boiada

cinema
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A porteira fechada do circui-
to cinematográfico brasileiro 
está perto de ser aberta. E o 
desafio cabe a um antológico 
personagem caipira, O Meni-

no da Porteira. O nome ecoa de duas épo-
cas distantes. A primeira, em 1955, quando 
o trio Luizinho, Limeira e Zezinha – forma-
ção clássica de música caipira de então, com 
uma dupla fazendo as vozes, acompanhada 
de um acordeom – gravou pela primeira vez 
o cururu de autoria do próprio Luizinho, em 
parceria com Teddy Vieira. A segunda, em 
1973, quando um cantor egresso da Jovem 
Guarda, Sérgio Reis, ao ouvir o cururu sen-
do cantado numa procissão no interior de 
Minas Gerais, resolveu gravá-lo com roupa-
gem nova, incluindo teclados e guitarra no 
arranjo, o que ainda era novidade no mundo 
musical batizado “sertanejo”.

O sucesso acabou ganhando versão ci-
nematográfica em 1976, que heroicamente 
desbancou dois dos maiores campeões de 
bilheteria do país: Amácio Mazzaropi e Os 
Trapalhões. Dirigida por Jeremias Moreira, 
a fita angariou uma bilheteria de 6 milhões 
de espectadores, total difícil de imaginar 
hoje, quando a bilheteria de um filme de 
sucesso gira em torno dos 2 milhões de pa-
gantes. O mesmo diretor, e sua Jerê Filmes, 
quer agora promover uma terceira onda, 
que promete mexer com as estruturas do 
cinema ao propor torná-lo, como já foi um 
dia, popular. Está em produção uma nova 
versão de O Menino da Porteira.

O filme original teve o próprio Sérgio 
Reis no papel principal, o boiadeiro Dio-
go. Ao instigar a fúria do major Batista, vi-
vido pelo inesquecível Jofre Soares, por se 
envolver em conflitos de terras, o mocinho 
acaba sendo alvo de emboscada. A aposta 
da nova versão – um outro filme, com ro-
teiro atualizado e reformulado – está igual-
mente no dono do papel de Diogo, o cantor 
sertanejo Daniel.

Mas será possível atrair novos 6 milhões 
de espectadores numa época em que o in-
gresso bate os R$ 20? (E quando a maior 
parte dos cinemas do interior, que se rega-
lavam em lucros quando Mazzaropi che-
gava com uma nova fita, teve suas portas 
fechadas nas duas últimas décadas com a 
ascensão do videocassete e, depois, da TV 
a cabo.) A prova de que é possível está no 
êxito de 2 Filhos de Francisco, de Breno Sil-
veira. A trajetória dos irmãos Zezé Di Ca-
margo e Luciano levou às salas de exibição 
5,8 milhões de espectadores em 2005.

levando gado selvagem
O cantor Daniel vive Diogo, 
papel principal do filme. Na 

foto menor, ouve os conselhos 
do veterano José de Abreu
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Demanda reprimida
Para garantir que seu filme chegue lá, 

Jeremias teve uma idéia ousada. Quer de-
volver a popularidade ao cinema exibin-
do a fita, com o apoio da distribuidora 
Sony Pictures, nas arenas de rodeio nos 
períodos ociosos, cobrando ingressos 
mais baratos. A proposta não é apenas 
uma alternativa ao circuito dos grandes 
exibidores, mas um esforço para devolver 
o cinema ao espaço popular de entrete-
nimento. “Há uma demanda reprimida”, 
afirma Mouracy do Val, produtor da ver-
são atual e também do original. O “em-
preendimento” – expressão que diretor e 
produtor nem imaginariam há três déca-

das – está gerando uma grande “expecta-
tiva no mercado”. Isso pela proposta de 
levar cinema a recantos onde as salas há 
tempos foram transformadas em templos 
religiosos e bingos.

Amparadas por essa fé, as filmagens 
ocorrem numa antiga fazenda de café em 
Corumbataí (SP), vizinha a Brotas, cidade 
natal de Daniel. A produção vai inaugurar 
ainda o Pólo Cinematográfico de Paulínia, 
onde foi montada uma cidade cenográfi-
ca. No total, o projeto conta com R$ 6 mi-
lhões, captados entre investidores priva-
dos, com apoio da Sony Pictures e do Pólo 
de Paulínia. Além de Daniel, o elenco traz 
José de Abreu, no papel do major Batista, 

e Vanessa Giácomo, no de Luciana (vivida 
por Maria Viana na versão de 1976), en-
teada do fazendeiro que, obviamente, se 
apaixona por Diogo. Cenografia e figurino 
dão à história, que se passa na década de 
50, ar de faroeste americano, sem perder 
o sotaque caipira.

“Para mim é tudo novo. Fiquei um mês 
fazendo preparação de ator, aprendi postu-
ra, respiração, tudo a custa de muito exercí-
cio”, conta Daniel, que foi sondado por Jere-
mias para participar da produção há nove 
anos. O convite oficial veio somente há um 
ano. Ao interpretar o “peão solto no mun-
do” Diogo, como o próprio Daniel define o 
personagem, o cantor terá uma única cena 

Quando a Boiada passava e a poeira ia Baixando O cenário principal do filme é 
uma antiga fazenda de café em Corumbataí, próximo a Brotas, interior de são Paulo

toQue o Berrante seu moço, Que é pra eu ficar ouvindo Com apenas � anos, 
João Pedro de Carvalho, o “menino”, já tem muita experiência diante das câmeras
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cantada. O que não o impedirá de inter-
pretar a música tema e outras canções, en-
tre elas a politizada Disparada, de Geraldo 
Vandré e Théo de Barros.

Daniel foi proibido por Jeremias de ver 
a versão original do filme, mas chegou a 
trocar figurinhas com Sérgio Reis. “Não 
tenho intenção alguma de seguir na pro-
fissão de ator”, avisa o cantor, que iniciava 
sua carreira na música sertaneja justamen-
te à época do sucesso do filme original. Sua 
estréia foi no 1º Festival de Música pro-
movido pela Rádio Brotense, no Cine São 
José, recentemente restaurado – e que ele 
faz questão que seja um dos locais de lan-
çamento do filme.

oBrigado, Boiadeiro,
Que deus vá lhe 
acompanhando
O diretor Jeremias tem 
o apoio da distribuidora 
sony Pictures para 
levar o filme a um 
público maior

de longe eu avistava a 
figura de um menino

A brejeira Vanessa Giácomo 
faz o par romântico com 

Daniel
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Tema de abertura
O tarimbado José de Abreu pela primeira 

vez na carreira interpreta um fazendeiro cai-
pira, uma ironia para quem nasceu em Santa 
Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo. 
Para ele, a referência é mais antiga: “Às 6 da 
tarde, o sistema de som do centrinho de San-
ta Rita transmitia a Ave Maria. Em seguida, 
entrava O Menino da Porteira, com Luizinho 
e Limeira. Só daí começavam oficialmente as 
transmissões do sistema de alto-falantes da 
cidade”, lembra. O diretor Jeremias o convi-
dou a encarnar o major Batista há dois anos, 
quando ambos participaram do lançamen-
to do projeto do Pólo Cinematográfico de 
Paulínia. Por problemas de agenda, o ator 
acabou declinando do convite. Vários outros 
atores foram convidados até a escolha recair 
novamente sobre Abreu. “Sabe quando o pa-
pel tem de ser seu?”, indaga, antes de recor-
dar que não foram poucas as vezes em que 
ele próprio brincou de menino da porteira. 
Decidiu, então, criar criteriosamente o per-
sonagem. Fez um major avarento, rico mas 
sem ostentar, que tem dor de dente – arran-
cou uma coroa para fazer o papel – e um car-
rão estacionado no pátio da fazenda.

O personagem título, interpretado pelo 
ator Márcio Costa na primeira versão, cou-
be a João Pedro de Carvalho, de 7 anos e 
currículo extenso de participações em co-
merciais de TV. Também atuou no filme 
Acquaria (2003), da dupla Sandy e Junior. 
Urbano, João Pedro se encanta com a vida 
rural, com a montaria, os animais, e já ar-
risca dizer que quer ser boiadeiro quan-
do crescer. O filme deve estrear ainda este 
ano, pois um dos patrocinadores, as Casas 
Pernambucanas, inclui a produção na co-
memoração do seu centenário. Ao circui-
to popular mesmo deve chegar somente no 
próximo ano.

O produtor Mouracy  não economiza en-
tusiasmo ao falar da crença de que o tema 
rural é ainda o que desperta esse público, 
sobretudo se produzido com qualidade. “A 
resposta dos nossos parceiros na produção 
está sendo muito positiva, especialmente 
por causa da qualidade não só do elenco, 
mas da equipe de produção”, avalia Mou-
racy, citando nomes consagrados do cine-
ma nacional que atuam detrás das câmaras: 
Pedro Farkas (direção de fotografia), Nel-
son Ayres (direção musical) e Carlos Nas-
cimbeni (roteiro). Enfim, pela terceira vez 
em pouco mais de meio século, o menino 
pede a Diogo que toque o berrante, que é 
para ele – e o povo – ficar ouvindo. 

Hollywood caipira
na primeira metade dos anos 1950, São 

Bernardo do Campo foi a capital do cinema 
paulista, ao abrigar os luxuosos estúdios 
da Companhia Vera Cruz, empreendimento 
patrocinado pelo industrial Francisco 
Matarazzo Sobrinho (o Ciccillo). no novo 
século, essa capital será Paulínia, a 118 
quilômetros de São Paulo. A cidade sedia um 
pólo cinematográfico, projeto lançado pela 
prefeitura em 2005 que envolve a construção 
de estúdios de filmagens, escritórios para 
as produtoras, oficinas para treinamento de 
técnicos e artistas, museu de cinema, teatro 
com 1.500 lugares e uma cidade cenográfica, 

inaugurada com O Menino da Porteira.  
o investimento vem da prefeitura e da 
iniciativa privada. 

Além de O Menino da Porteira, outras oito 
produções deste ano receberam subsídios 
de Paulínia e tiveram filmagens feitas no 
pólo local: Antes da Noite, de Toni Venturi; 
Budapeste, de Walter Carvalho; Condomínio 
Jaqueline, de Roberto Moreira; Hotel Atlântico, 
de Suzana Amaral; Ensaio sobre a Cegueira, 
de Fernando Meirelles; É Proibido Fumar, de 
Anna Muylaert; Topografia de um Desnudo, 
de Tereza Aguiar; e Vida Invertida, de Sílvio 
Tendler e josé de Abreu.

nos caminhos 
desta vida muitos 

espinhos eu 
encontrei

José de Abreu brincava 
de menino da porteira 
quando criança, agora 

vai viver o vilão
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pasQuale

Para ser mais preciso, não custa lembrar 
que o nome do acento que se vê em “à” 
ou “às” não é crase. Esse acento se chama 
“grave”. Sim, acento grave (ou acento in-
dicador de crase, como preferem alguns). 

Até 1971, o acento grave não tinha apenas a função 
de indicar a ocorrência da crase. Era usado também 
para marcar a sílaba subtônica de palavras como “ca-
fezinho”, “somente” ou “unicamente”, por exemplo. 
Como funcionava isso? E que história é essa de sílaba 
subtônica? É simples: a sílaba tônica de “café” é “fé”; 
em “cafezinho” (cuja sílaba tônica é “zi”) a sílaba “fe” 
é subtônica. 

Até 1971, grafava-se “cafezinho” com acento grave na 
sílaba subtônica (“cafèzinho”). Isso ocorria com todas 
as palavras derivadas de primitivas em que há acento 
agudo. Nas derivadas, esse acento agudo era trocado 
pelo acento grave. É por isso que, se você apanhar um 
livro impresso antes de 1971 (na verdade, até um pouco 
depois, porque as editoras levaram algum tempo para 
respeitar a alteração), encontrará palavras como “so-
mente” e “unicamente” grafadas com acento grave na 
primeira sílaba (“sòmente” e “ùnicamente”).

É bom deixar claro: esse papel do acento grave mor-
reu em 18 de dezembro de 1971. Hoje, esse acento é 
usado unicamente para marcar a ocorrência da crase. E 
o que é crase? Crase significa fusão, mistura. Em “Diga 
não à violência”, por exemplo, temos a fusão, ou seja, a 
crase da preposição “a”, exigida pelo verbo “dizer” (di-
zer a alguém), com o artigo feminino “a”, imposto pelo 
substantivo feminino “violência”. O resultado dessa fu-
são (a + a) é “à”.

Não custa nada relembrar um velho artifício, o da 
troca do substantivo feminino (“violência”, no caso) por 
um masculino, como “fumo”. Que ocorre? De “à” pas-
samos a “ao” (“Diga não ao fumo”), ou seja, em vez de 
“à” (a + a), temos “ao” (a + o).

Posto isso, vamos ao centro de nossa conversa de 
hoje: recebi uma mensagem do leitor Josué A. Possa-
ni, que queria saber por que em “de segunda a sex-
ta” não se emprega o acento grave no “a”, mas em 
“das 9h às 18h” o bendito acento aparece. “Os casos 

não são iguais?”, pergunta o leitor, que também quer 
saber se realmente só há acento no segundo caso. 
Sim, caro Josué, só há acento grave no segundo caso, 
que, por sinal, é bem diferente do primeiro. Vejamos 
por quê. 

Em “de segunda a sexta”, não usamos artigo antes de 
“segunda”, certo? Não dizemos “da segunda”, mas “de 
segunda”. A falta de artigo se explica pela ausência de 
determinação do substantivo “segunda” (que na verda-
de é a redução de “segunda-feira”). Sem o artigo, fala-
se de qualquer segunda-feira, de todas as segundas-fei-
ras. Ora, se não se usa artigo antes de “segunda” (que, é 
bom repetir, é a redução de “segunda-feira”), por que se 
usaria antes de “sexta”? É só levar em conta a simetria, 
o paralelismo: “de (sem artigo) segunda a (sem artigo, 
portanto sem acento grave) sexta”.

Quem preferir pode fazer o teste da substituição: bas-
ta trocar “sexta” por “sábado” ou “domingo” (palavras 
masculinas). Que temos? Temos “de segunda a sábado” 
ou “de segunda a domingo”. Como se vê, não há arti-
go antes de nenhum dos substantivos empregados, ou 
seja, as construções são simétricas.

Vamos ao outro caso, o das horas. Se dizemos “das 
9h” (ou seja, das 9 horas), é mais do que evidente que 
colocamos o artigo antes dessa indicação de horário. 
Como sabemos, “das” é o resultado de “de” + “as”. A si-
metria nos leva a deduzir que, se empregamos o artigo 
antes do horário inicial, devemos empregá-lo também 
antes do horário final: “das (de + as) 9h às (a + as) 18h”. 
Vamos ao teste da substituição. Trocaremos “18h” (18 
horas, expressão feminina) por “meio-dia”, expressão 
masculina. Que temos? Temos “das 9h ao meio-dia”. 
Percebeu a simetria, caro Josué? Se temos artigo de um 
lado, temos do outro. Moral da história: “Trabalhamos 
de segunda a sexta, das 9h às 18h”. 

Alguém já disse que a crase 
não foi feita para humilhar 
ninguém. De fato, não foi
Por Pasquale Cipro Neto

Crase significa 
fusão, mistura

Pasquale Cipro 
Neto é professor 
de Língua 
Portuguesa, 
idealizador  
e apresentador 
do programa 
Nossa Língua 
Portuguesa, da 
TV Cultura
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Francimeldo: 
mais dinheiro
para quê?

cidadania

Como a 
tilápia inverteu 
perspectivas 
e revitalizou 
comunidades 
no interior do 
Ceará Texto e 
fotos de Breno 
Castro Alves

Aprendendo a pescar

Candido: de 
volta ao lar

Fortaleza

orós

CEARÁ
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A comunidade pesqueira de 
Jurema, no Ceará, às mar-
gens do Açude Orós, pare-
ce viver o melhor momento 
de sua história. Seiscentas e 

quarenta gaiolas de criação de tilápia pre-
enchem uma paisagem onde, há menos de 
quatro anos, havia apenas a água doce da 
represa. A explosão da aqüicultura trans-
formou a dinâmica das 49 famílias que vi-
vem no local: zerou o desemprego, renovou 
sua auto-estima e incentivou o empreen-
dedorismo. O Ministério da Integração 
Nacional começou ali um projeto experi-
mental em 2004, cedendo dez gaiolas e re-
cursos iniciais para a criação de peixes em 
cativeiro. Os dois primeiros anos foram de 
aprendizado – com consultoria do Sebrae –, 
muito trabalho e nenhum lucro. O dinheiro 
começou a entrar no final de 2006, quando 
a comunidade passou a dominar todas as 
etapas do processo produtivo e a não mais 
depender de recursos do governo. 

As gaiolas são quadrados de dois me-
tros de largura por um de profundidade. 
Canos leves e resistentes formam o esque-
leto, revestido por uma tela. Estão fixadas 
no fundo por pedras-âncora e na superfície 
por grandes bóias azuis. Em torno de dez 
gaiolas são amarradas em linha e organi-
zadas por idade e tamanho dos peixes, que 
demandam pouco trabalho com alimenta-

ção e manejo. Uma única pessoa por grupo, 
em sistema de rodízio, percorre remando as 
vias entre as gaiolas servindo a ração – uma 
mistura de milho, soja, farinha de osso e 
sangue de seus semelhantes. 

Cada trabalhador recebe cerca de R$ 200 
por mês por uma jornada de meio período, 
já descontado o pagamento do empréstimo 
tomado no Banco do Brasil para financiar a 
aquisição dos meios de produção por parte 
da comunidade. A renda é complementada 
com agricultura, pesca artesanal e peque-
nos comércios, atividades de remuneração 
incerta e sazonal. A outra fonte de renda 
garantida da comunidade é a aposentado-
ria dos mais idosos.

Neste ano, 7.000 quilos diários de peixes 
saíram das gaiolas da Jurema no período 
da Quaresma, quando o consumo aumen-
ta muito. Em situação regular, entre 1.500 
e 2.000 quilos de peixes são abatidos diaria-
mente e, destes, 600 ou 700 quilos são be-
neficiados na unidade de processamento da 
Delícias D’Águas, empresa comunitária que 
produz rissole, bolinhas, patê, lingüiça, fish-
burguer e buchada, tudo a partir da tilápia. 

Tamanha produtividade fez com que a co-
munidade recrutasse de volta alguns filhos 
que partiram em busca de oportunidades no 
Sudeste. Dos atuais 165 moradores de Jure-
ma, 58 fazem parte de um dos quatro grupos 
de pesca, de 15 a 20 trabalham na unidade 

de processamento e outros prestam serviços 
de suporte à cadeia produtiva. Um dos que 
retornaram de São Paulo foi Marcio Candi-
do, que hoje vende o peixe produzido ali em 
mercados e feiras da região. Identificou uma 
oportunidade e a aproveitou: “Se não tives-
se dado certo, provavelmente teria voltado 
para São Paulo. Essas gaiolas estão deixando 
muita mãe feliz”, relata.

Pois é, o paraíso
O Orós foi inaugurado por JK em 1960 

e permaneceu até 1983 como o maior açu-
de nacional, com 2 trilhões de litros quan-
do cheio. Hoje é o terceiro maior. O terreno 
acidentado sinaliza que a água não pertence 
àquele ambiente; cadeias montanhosas e co-
linas verdejantes terminam bruscamente em 
um lago de águas serenas e, quando as chu-
vas caem como neste ano, exuberantes.

“Pois é rapaz, aqui é o paraíso. Não troca-
ria um salário aqui por cinco em São Pau-
lo.” Dito isso, Nemésio Venâncio – braços 
de remador, pele triscada pelo sol, prata ao 
redor do pescoço e do anelar esquerdo – en-
che os pulmões de ar e mergulha seguindo 
o rumo de uma corda. Desce a dois, quatro, 
seis, oito metros de profundidade, onde en-
contra seu objetivo, a poita, pedra que an-
cora toda uma fileira de gaiolas. Desamar-
ra a corda e sobe para a superfície, dando 
prosseguimento ao trabalho de seu grupo 
de rearranjar aquela seção da criação.

Nemésio sempre foi pescador e já percor-
reu diversos açudes do sertão cearense atrás 
de trabalho. Não gosta de vara, incomoda-
lhe a idéia de ficar esperando o peixe vir até 
ele – prefere ir atrás da presa com arpão ou 
armar o galão. Rede retangular que chega 
aos 50 metros, o galão é a mais tradicional 
forma de pesca artesanal na região. Em um 
dos lados maiores do retângulo são costu-
rados diversos pesos de chumbo, no outro 
se faz o mesmo com cortiça. O lado mais 
leve flutua e o metal estica a rede em di-
reção ao fundo. De um dia para o outro a 
rede captura por volta de 30 unidades de 
peixes variados.

Aprendendo a pescar

Peixe garante 
o sustento e 
a renda

Orós é o terceiro 
maior açude do Brasil
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A pesca dessa forma artesanal rende algo 
entre R$ 50 e R$ 300 por mês, dependen-
do de uma infinidade de fatores, como chu-
va, competição e qualidade da água. Além 
da inconstância do rendimento, os pesca-
dores estão sujeitos a jornadas de trabalho 
exaustivas, muitas vezes noite adentro, e à 
necessidade de deslocar-se periodicamente, 
deixando sua casa para trás. Finalmente, o 
período de desova veta a pesca por três me-
ses todos os anos. “Olha minha mulher vin-
do ali. Já te falei que aqui é o paraíso?”, rea-
firma Nemésio, que, depois de muitas noites 
pescando na companhia solitária das muri-
çocas, trabalha hoje a poucos metros de casa, 
ao lado da mulher, Paula Rodrigues.

 
Produção local e pessoal

Apesar de o nível de produção atual ser 
suficiente para garantir conforto e segu-
rança a uma comunidade acostumada a 
longos períodos de escassez, ainda é pos-
sível melhorar a produtividade. A opinião 
é de Eduardo Maciel, engenheiro de pesca 
que, trabalhando para o Ministério da In-
tegração, prestou a primeira assistência à 
comunidade, em 2004. Hoje mantém con-
tato com o grupo na condição de gerente 
de uma multinacional da área de criação e 
ração animal. Maciel acredita que tecnolo-
gias simples e funcionais podem ser apli-
cadas no local para produzir mais em me-
nos tempo, mas pondera que a comunidade 
deve ficar atenta ao desequilíbrio ecológico 
que a atividade pode desencadear. “Sangue 
e escamas provenientes da limpeza do ani-
mal na beira do açude, restos de ração e 
excrementos de peixe não fazem parte do 
ecossistema local e proporcionam terreno 
fértil para a proliferação de bactérias que 
geram produtos tóxicos, como a amônia”, 
adverte o engenheiro.

Outro fator que prejudica o desenvolvi-
mento econômico pleno da atividade é a 
escassez de novos empreendedores locais. 
Quem teve o interesse de desenvolver uma 
iniciativa pessoal paralela à criação de tilá-
pias já o fez e o restante dos moradores está 
satisfeito com a situação atual. “O pessoal 
precisa parar de pensar como empregado 
e começar e se enxergar como empresário, 
que é o que eles são”, aponta Marcio Can-
dido, que estudou Administração em São 
Paulo. A poucos metros dali seu conter-
râneo Francimeldo Soares está deitado na 
rede no meio da tarde de um dia de semana. 
“Trabalhar mais? Ganhar um pouco mais 
de dinheiro? Preciso não, rapaz.” 

Todo mês um caminhão com 80 
mil alevinos, o primeiro estágio do 
desenvolvimento do peixe, chega a jurema. 
Pesando menos de 1 grama, esses embriões 
são divididos em grupos de 4.000 em 
gaiolas-berçário e ficam ali 21 dias. Com 
cerca de 8 gramas, são transferidos para a 
próxima etapa em grupos de 2.000. Com 35 
gramas, passam para grupos de 700, onde 
permanecem até 250 gramas. o abate é 
feito quando as tilápias pesam cerca de 800 
gramas e estão em grupos de 500, cerca 
de seis meses depois. Alevinos são frágeis 
e demandam cuidados permanentes. os 
filhotes devem ser alimentados 11 vezes 
por dia em horários regulares; não se pode 
fazer barulho perto deles; não se pode 
removê-los do caminhão para gaiolas, é 
necessário que nadem sozinhos até seu 
novo habitat. o manejo dos peixes deve 

ser feito nas horas “frias”, no máximo 
até as 10 da manhã. qualquer alteração 
nessas condições aumenta o estresse 
do bicho, o que promove a proliferação 
de fungos e bactérias e interfere no seu 
desenvolvimento.

jurema é uma das pioneiras dos seis 
núcleos de aqüicultura que criam tilápia 
em cativeiro no Açude orós (a 420 
quilômetros de Fortaleza, no centro-sul do 
Ceará). hoje alcança os maiores índices 
de produção, sendo a única com unidade 
de processamento de pescado. Além das 
famílias, outros 94 pescadores participam 
da atividade local. o projeto, fomentado pelo 
Ministério da Integração nacional, contou 
com ações de capacitação promovidas por 
órgãos como Sebrae, Serviço nacional de 
Aprendizagem Rural, FAo/onu e Centro de 
Ensino Tecnológico.

As frescuras dos alevinos

Além do peixe,
Orós oferece lazer
à comunidade
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retrato

A
mantes e estudiosos da obra de João Guimarães Rosa 
têm dois destinos certos quando chegam a Cordis-
burgo, terra do escritor no interior de Minas Gerais. 
Um é o Museu Guimarães Rosa. O outro é a loja de 
José Osvaldo dos Santos, o Brasinha, comerciante 

de 55 anos e um dos maiores conhecedores do universo de seu 
conterrâneo. Difícil é encontrá-lo na loja. O sujeito vive se enve-
redando pelos caminhos e histórias do ilustre mineiro. Ele mes-
mo conta que ganhou o apelido porque desde menino não parava 
quieto. “Quando estava na sala de aula, viviam me perguntando 
se tinha brasa embaixo da carteira, aí pegou.” Hoje Brasinha se 
dedica à Associação dos Amigos do Museu, ao grupo Contadores 
de Estórias Miguilim, formado por meninos de Cordisburgo, e é um 
dos organizadores da Semana Roseana, evento anual que movimenta 
a cidade. Nas horas vagas, é guia de cineastas, jornalistas, escritores, 

pesquisadores e curiosos que desejem adentrar o sertão de Rosa.
Foi amigo de Manuelzão, vaqueiro personagem do livro Manuel-

zão e Miguilim, de seu Zito, de Bindóia, de Tião Leite e de muitos 
outros que inspiraram o famoso cordisburguense em suas narra-
tivas. Delas Brasinha conhece cada palavra. Longe de academicis-
mos, já rodou muito, sempre em busca do mundo imortalizado por 
Rosa, embora insista em repetir uma famosa frase dita por Rio-
baldo Tatarana, personagem principal de Grande Sertão: Veredas: 
“Sertão: é dentro da gente”. 

A Semana Roseana ocorre de 20 a 27 de julho, com mesas-re-
dondas, apresentações artísticas, oficinas e muita contação de 
história. Este ano não será destacada uma obra específica. O tema 
central serão as várias linguagens artísticas (teatro, dança, fotogra-
fia, cinema e música) que tiveram Guimarães Rosa como fonte de 
inspiração.   Por João Correia

Literalmente sertanejo
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perfil

Paulo e Eliana 
nunca desistem
Sobreviventes de surtos de poliomielite, Paulo e Eliana 
“moram” dentro do HC quase a vida toda e driblam com 
dignidade as limitações decorrentes da paralisia infantil 
Por Luciana Ackermann

“mutilações” 
Entre um trabalho e outro em 

sua workstation, Paulo lembra 
dos amigos que perdeu em  

décadas de internação
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N um quarto da Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) 
do Instituto de Ortopedia do 
Hospital das Clínicas de São 
Paulo é que Paulo Henrique 

Machado e Eliana Zagui passam dias, meses 
e anos. Paulo, com 40 anos, chegou ao HC 
com pouco mais de 1. Eliana, com 34, tam-
bém foi internada antes de completar 2. São 
sobreviventes dos surtos da paralisia infantil 
que ocorreram no país entre as décadas de 
50 e 70. Paulo não sabe se foi vacinado ou 
não. Eliana ficou sabendo que a cada vez que 
era levada a um posto de saúde a dispensa-
vam da vacina devido a uma febre constante. 
Apesar da perda de boa parte dos movimen-
tos e da dependência de aparelhos para res-
pirar, eles não buscam culpados. Superaram 
as fases de crises e revoltas e seguem lutando 
para viver, amar, ser amados e respeitados.

A família de Eliana é de Guariba, a 337 qui-
lômetros de São Paulo, onde não havia trata-
mento adequado. Seus pais tentaram vários 
hospitais, e nada. Quando chegaram ao HC, a 
pólio já havia comprometido os movimentos 
de Eliana do pescoço para baixo. Sem alter-
nativas, os pais a deixaram no hospital. Pau-
lo conta que sua mãe morreu dois dias após 
seu nascimento. Ficou com a avó materna, 
mas não sabe muito bem como foi parar no 
HC. Ele movimenta, parcialmente, braços e 
cabeça. Seus parentes os visitam, telefonam e 
mandam mensagens. E alguns funcionários 
do HC se tornaram tão ou mais especiais que 
seus próprios familiares. 

Basta bater na porta do primeiro quarto 
da unidade e ouvir o grito de Eliana – “En-
traaaa!” – para perceber que não se trata de 
um mero leito de UTI. O ambiente, dividi-
do em dois, tem toques pessoais de cada um. 
Uma cama fica de frente para a outra. Na 
parte dele há pôsteres de Senhor dos Anéis, 
Sin City e pintura do Darth Vader, de Star 
Wars. Na estante, DVDs de A Era do Gelo, to-
dos os Matrix, Indiana Jones e Star Wars. Ao 
lado da cama fica sua “workstation”, como ele 
mesmo diz. É um computador todo monta-
do por ele próprio. 

Autodidata, Paulo aprendeu a mexer no 
computador e a falar inglês. Tudo com o pro-
pósito de realizar o sonho de trabalhar com 
animações para o cinema. Tema de um docu-
mentário curta-metragem ele já é. Paulo faz 
bicos como webdesigner, mas prefere passar 
as horas concentrado no programa Maya, 
elaborando suas criações em 3D, como um 
dragão e um helicóptero. “Não consigo mais 
me imaginar sem computador.”

Recentemente, Paulo conseguiu realizar 
parte de um sonho. Vem se comunicando 
por e-mail com o brasileiro Carlos Salda-
nha, que vive em Los Angeles e fez A Era do 
Gelo. “Ele ficou sabendo da minha história 
de vida e que eu queria muito conhecê-lo, 
escreveu para o hospital e descobriu meu e-
mail. Recebi uma mensagem dele dizendo 
que quando estiver no Brasil virá ver meus 
desenhos. Já pensou?”, entusiasma-se. 

O outro lado do quarto tem estampada 
a presença feminina. Bichinhos de pelúcia, 
bonequinhas, bijuterias e batons. Há ainda 
tintas, telas, quadros e fotos. Eliana recorda 
que, vencida a fase de revolta de não poder 
escrever como a maioria das crianças, aos 
8 anos, com a ajuda de voluntários, se in-
teressou pela pintura. Adorava canetinhas. 
Aprendeu a pintar com a boca. Começou 
colorindo desenhos em papéis, depois pas-
sou para madeira, porcelana até chegar às 
telas. “Na tela tenho mais liberdade de 

criar, não fico presa ao esboço. Parece que 
quando estou pintando me transporto para 
aquele local. É muito bom.” Eliana acredita 
ter pintado em torno de 100 quadros. Há 
sete anos faz parte da Associação dos Pinto-
res com a Boca e os Pés, da qual recebe bolsa 
para investir em sua arte. Seus quadros ro-
dam o mundo em exposições organizadas 
pela associação, cuja sede é na Suíça.  

Os dois ainda têm televisores, DVD e te-
lefones, usam internet, têm e-mail e estão 
no Orkut. Normalmente, recebem visitas 
de amigos. Adoram quando conseguem es-
capar da comida do hospital e se deliciam 
ao pedir pizzas e lanches entregues pelos 

motoboys. Para Paulo, uma das boas lem-
branças da infância dentro do HC eram os 
plantões do tio Fernando, que costumava 
juntar as camas de todas as sete crianças que 
viviam no hospital para assistir aos filmes 
no videocassete. Nessas ocasiões, não po-
diam faltar guloseimas. Ao mesmo tempo 
em que relembra a farra que faziam, Paulo 
fica nostálgico ao contar que outros cinco 
amigos e companheiros de quarto, também 
vítimas da paralisia infantil, não resistiram 
e morreram: “Éramos sete, as perdas, para 
nós, foram como mutilações. Sinto muita 
falta do Pedro, que era o meu irmão. Claro 
que amo e oro pela Eliana, mas nunca vou 
esquecer dele. Ficou um buraco”, lamenta.

Além de pintar, Eliana vem escrevendo 
sua biografia, na qual pretende detalhar a 
convivência dos sete dentro do HC. Ela 
conta que há algum tempo não escreve, 
pois acaba tendo de lidar com lembranças 
dolorosas.  “Na infância, deram dez anos de 

expectativa de vida para mim, e eu tô aqui. 
Os homens dão prazo de vida pra gente, 
mas quem decide é Deus, e Ele sabe que eu 
luto pela vida”, afirma. 

Paulo também escreveu um livro, mas 
preferiu dar vazão à imaginação, misturan-
do ficção científica e era medieval. Man-
dou para uma série de editoras, mas nenhu-
ma se animou a publicar. “Cheguei a ficar 
frustrado, mas descobri que na animação 
também posso criar vários mundos. Pro-
curo aprimorar meu trabalho com o ob-
jetivo claro de exibir nas telas tudo aqui-
lo que está na minha mente. Eu não vou 
desistir!” 

“Quem decide é deus” Eliana, �4 anos: pintura com a boca motiva a luta pela vida
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futeBol

O Brasil jogava a final da Copa do Mundo de 1958 contra a 
Suécia, país anfitrião, no dia 29 de junho, em pleno verão, 
mas debaixo de um frio de 10 graus. Aos 4 minutos do pri-
meiro tempo o goleiro sueco Svensson alçou a bola para um 
zagueiro. Em poucos e precisos passes, sem que nenhum 

brasileiro tocasse na bola, ela chegou aos pés do atacante Liedholm. O 
sueco deixou o goleiro Gilmar estatelado: 1 x 0 para os donos da casa. A 
defesa brasileira congelou. Era a segunda vez que o Brasil disputava uma 
final de Copa. A primeira, em 1950, debaixo do calor do Rio de Janeiro, 
Maracanã lotado, fora uma catástrofe. O time da casa perdeu para os uru-
guaios precisando de um empate para ser campeão.

Até hoje a cena é eletrizante, 
se revista no cinema ou na 
televisão. Pode-se chamar de 
“a caminhada do século” o 
trajeto de Didi levando a bola 
ao centro do campo 
Por Flávio Aguiar

 Garrincha

 Vavá  Zagalo

 Bellini Djalma santos

 Pelé

 Zito

a grande copa

 Nilton santos  Orlando

 Didi
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Naquela fria tarde de verão no estádio 
 Raasunda, em Estocolmo, voltava o fantas-
ma da catástrofe. Mas o que se viu então foi 
solene, majestoso. Didi – conhecido como 
“o príncipe etíope”, ou “o rei de ébano”, que 
o cronista Nelson Rodrigues dizia correr em 
campo com um manto nas costas, caminhou 
sem pressa até o fundo do gol e apanhou a 
bola. Calmamente, dirigiu-se ao meio do 
campo para reiniciar a partida. Os suecos 
ainda comemoravam, e foram silenciando. 
Didi dizia aos companheiros que o Botafo-
go tinha goleado o time sueco que era base 
da seleção. No meio do campo, teria decre-
tado: “Vamos acabar com esses gringos”. E 

acabaram, numa exibição que consagrou a 
equipe de 1958 como a melhor que o Brasil já 
teve, ainda que seja difícil comparar, porque 
o estilo do futebol mudou muito. 

A seleção brasileira fora para a Europa 
desacreditada. Depois da Copa de 50 houve 
a decisão de trocar a camiseta e o calção dos 
jogadores. O Brasil jogava de branco. Em 50 
mesmo se esboçou uma camisa amarela. A 
troca só se concretizou de fato em 1954, 
quando o jornal carioca Correio da Manhã 
lançou um concurso. Só havia uma condi-
ção: no uniforme deveriam estar as quatro 
cores da bandeira nacional. Venceu o escri-
tor gaúcho Aldyr Schlee, de Jaguarão, cida-
de fronteiriça com o Uruguai, que tinha a 
fama de torcer... pelos dois países!

Mas em 1954 a nova camisa afundou 
num dos grandes fiascos da seleção brasi-
leira. Na Alemanha, o Brasil foi desclassi-
ficado depois de uma vitória, um empate e 
uma derrota por 4 x 2 para os maravilhosos 
húngaros. Estes, os favoritos, terminariam 
derrotados na final pelos alemães, num jogo 
em que saíram vencendo por 2 x 0 e perde-
ram por 3 x 2. Para completar, o Brasil se 
classificara em 1958 depois de um empate 
sofrido com o Peru, em Lima, em 1 x 1, gol 
de Índio (centroavante do Flamengo), e uma 
vitória medíocre contra o mesmo time por  
1 x 0, no Maracanã, gol de Didi, de falta.

O Brasil estreou em 8 de junho, em Go-
temburgo, contra a Áustria, derrotando-a 
por 3 x 0, dois gols de Mazzola e um golaço 
de Nilton Santos, médio-esquerdo. Depois 
o Brasil pegou a Inglaterra, dramático 0 x 0, 
num jogo em que o goleiro McDonald de-
fendeu tudo e o Brasil quase perdeu. Consta 
que após esse jogo teria havido uma reunião 
de alguns jogadores com o técnico Vicente 
Feola. Contra o time da rainha, Dida, ma-
chucado, cedera lugar a Vavá. Segundo al-
gumas versões, jogadores teriam “exigido” a 
saída de alguns e a entrada de outros. Outras 
versões dizem que eles teriam “pedido”. E há 
ainda quem negue tudo, inclusive a reunião. 
O fato é que contra a União Soviética, a se-
guir, o Brasil jogou mais ofensivo, mais bri-
lhante, mais tudo. Garrincha entrou no lugar 
de Joel e logo de começo driblou meio mun-
do e acertou uma bola na trave.

O goleiro soviético era o melhor do mun-
do, o legendário Yashin, o Aranha Negra, 
que jogava de uniforme preto e boné. Não 
adiantou: foram dois gols de Vavá, Brasil  
2 x 0. Começou a se construir a equipe que 
seria consagrada na final contra os suecos: 
Gilmar; Djalma Santos, Bellini, Orlando e 

Nilton Santos; Zito e Didi; Garrincha, Vavá, 
Pelé e Zagalo. Uma coisa ficou patente: a se-
leção da estréia tinha um perfil, digamos, 
sem querer ofender ninguém, muito euro-
peu. A seleção final era muito mais morena, 
“abrasileirada”, cafuza, de cores muito mais 
confusas, misturadas. E alegres. Um caso pa-
radoxal foi o de Djalma Santos e De Sordi: 
este jogou todas as partidas, menos a final. 
Djalma só jogou a final. E quem é lembrado 
é ele, e não De Sordi, que aliás foi indicado 
para a seleção do mundo pelos jornalistas.

Depois da União Soviética (que dispu-
tava uma Copa pela primeira vez), o Bra-
sil jogou contra País de Gales, uma equipe 
aguerrida, mas de pouca técnica, classifica-
da num jogo de repescagem contra Israel. 
(Em 1958, pela primeira vez seleções asiáti-
cas e africanas disputaram uma vaga.)

 Gilmar

 Paulo Amaral

 aQuele aBraço
 Gesto de Pelé e Nilton santos virou   
 símbolo do primeiro título brasileiro
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O resultado foi se fecharem numa defesa 
inexpugnável até os 26 minutos do segun-
do tempo, quando Pelé, numa jogada ma-
ravilhosa, enfiou a bola nas redes. Depois 
o Brasil pegou a França, uma das favoritas, 
que trazia dois monstros sagrados: Just Fon-
taine, maior goleador da história das Copas, 
com 13 gols em seis jogos, e Kopa, que teria 
Didi pela frente. Arrasou: 5 x 2. A partir do 
segundo tempo a França jogou com 10, pois 
um de seus volantes se machucou e não se 
permitiam substituições. Nesse jogo houve 
várias consagrações. A primeira foi a jogada 
clássica com que o Brasil abria o placar: Didi 
servia Garrincha, que passava pelo marca-
dor como chuva por peneira, ia à linha de 
fundo e centrava para Vavá emplacar. 

O sambinha
Tão famosa foi a jogada que Pelé foi o golea-

dor do Brasil, com seis gols, mas Vavá levou 
a fama. Num dos sambas sobre a conquista, 
dizia Túlio Piva na estrofe final: “Zagalo ta-
belava com Pelé/ Didi, rei com a bola no pé/ 
Garrincha, tico-tico no fubá/ E a torcida gri-
tava: gol de Vavá!” Outra jogada consagrada 
na partida contra a França foi a folha-seca, 
a bola em curva inventada por Didi, e que 
só ele sabia dar. No meio do segundo tempo 
Didi varou a folha-seca da intermediária: o 
goleiro francês, Abbes, saiu correndo, foi até 
fora do gol, depois quis voltar, mas não deu: a 
bola entrou no ângulo e ele ficou caído.

Na final, o Brasil teve de trocar de camisa. 
Jogou de azul, porque os suecos tinham a ca-
misa amarela também e ganharam o sorteio 
do troca-não-troca. A seleção campeã, por 
descuido, consagrou a prática de cada joga-
dor ter um número independentemente da 
posição no campo. O motivo é hilário: na 
lista que enviara à Fifa, a então CBD esque-
cera de indicar a numeração das camisas. O 
funcionário da Fifa que recebeu a lista pôs 
os números que bem entendeu. Gilmar, go-
leiro, era o 22; Garrincha, ponta-direita, 11; 
Didi, meia-armador, 6; e Pelé, reserva, era o 
10. O menino de então 17 anos e alguns me-
ses se adonou do número.

Depois do gol-fantasma de Liedholm e da 
“caminhada do século” de Didi, o Brasil de-
sembestou e impôs novo 5 x 2, gols de Vavá 
(2), Pelé (2) e Zagalo. Dois gestos encanta-
ram o mundo: os brasileiros deram a volta 
olímpica com a bandeira da Suécia; e, a pedi-
do dos jornalistas, o capitão Bellini ergueu a 
taça para ser fotografada. A partir daí o ges-
to, que não existia antes, ficou consagrado e 
repetido por todos os vencedores.  rumo à glória Defesa sueca desfeita assiste a Vavá anotando o segundo gol brasileiro 

Fo
To

S:
 A

P



   2008    junho   REVISTA Do BRASIL     45 

 a taça do mundo é nossa
 Bellini, Feola, Gilmar e a Jules-Rimet

Os 22 jogadores que compunham o escre-
te de 1958 eram os goleiros Gilmar (Corin-
thians) e Castilho (Fluminense); os defen-
sores Bellini (Vasco), De Sordi (São Paulo), 
Djalma Santos (Portuguesa-SP), Mauro 
(São Paulo), Nilton Santos (Botafogo), Ore-
co (Corinthians), Orlando (Vasco) e Zózi-
mo (Bangu); os meias Dino Sani (São Paulo), 
Didi (Botafogo), Moacir (Flamengo), Zito 
(Santos); e os atacantes Dida (Flamengo), 
Garrincha (Botafogo), Joel (Flamengo), Maz-
zola (Palmeiras), Pelé (Santos), Pepe (San-
tos), Vavá (Vasco) e Zagalo (Flamengo).

O time da estréia: Gilmar, Bellini e Or-
lando; De Sordi, Dino e Nilton Santos; Joel, 
Didi, Mazzola, Dida e Zagalo. A forma como 
era apresentada a escalação ainda lembra-
va a antiga tática pirâmide, com dois za-
gueiros (ou “beques”, de back), três médios 
(dois halfs e o center-half) e os cinco atacan-
tes. Mas no mundo todo já se praticava o es-

quema WM, em que na zaga aparecia mais 
um jogador pelo meio (o futuro “zagueiro-
central”). No meio-campo, dois médios re-
cuados e dois avançados, o “quadrado-má-
gico”, protegiam a defesa e serviam o ataque, 
formado por dois pontas e o centro-avante 
(center-forward). O 4-2-4, com dois defen-
sores de área e dois laterais; dois médios (os 
futuros “volantes”); mais dois pontas, meia-
armador e centro-avante, introduzido pelos 
húngaros em 1954, foi o seguido pelos brasi-
leiros em 1958. O time do jogo final (o da foto 
de abertura) foi o que acabou consagrado.

O rei e o povo
Na seleção do mundo eleita pelos jorna-

listas, o Brasil tinha oito jogadores: Gilmar, 
Bellini, De Sordi, Nilton Santos, Didi, Pelé, 
Vavá e Garrincha. Os outros eram o zaguei-
ro Szimaniak, da Alemanha, o meia Voi-
nov, da União Soviética, e o atacante Sko-

glund, da Suécia. E Didi foi eleito o melhor 
da Copa, sendo que aí, pela primeira vez, 
foi usada a alcunha que depois consagraria 
Pelé: o “príncipe etíope” virou “rei”, como 
no samba de Túlio Piva.

O povo deste lado do mundo ouvia tudo 
pelo rádio. Havia tevê em poucas cidades 
do Brasil, e apenas de alcance local. O jei-
to era grudar no rádio ou ir para a rua e 
ouvir pelos alto-falantes na frente dos jor-
nais e estações de rádio, onde multidões se 
aglomeravam, vibravam, roíam as unhas 
ou choravam. Ou amaldiçoavam em coro, 
como nos estádios. Um mês depois, a filma-
gem dos jogos passava nos cinemas, nos ci-
nejornais que antecediam os filmes. Tinha 
gente que ia ver cinco ou seis vezes o mesmo 
filme só para ver de novo o jogo.

Eram tempos eufóricos. Depois da con-
turbada morte de Getúlio Vargas, o Brasil 
tinha um presidente bossa-nova: Juscelino 
Kubitscheck, de nome complicado e sorri-
so aberto. Pela primeira vez um presidente 
virou uma sigla: JK. “Cinqüenta anos em 
cinco” era seu mote. O Brasil se industria-
lizava a galope. O fogão a gás, o chuveiro 
elétrico, o Bombril, o detergente, a caneta 
esferográfica, o automóvel nacional muda-
vam a paisagem brasileira. Ah, sim, havia 
também Brasília e alguns arquitetos de gê-
nio, como Oscar Niemeyer. Fundavam-se a 
bossa nova, o novo teatro, o cinema nacio-
nal avançava e ganhava prêmios. Havia até 
quem sonhasse com o socialismo.

O povo imperava nas ruas. E imperou, 
para receber sua corte e seus reis sobre os 
caminhões de bombeiro em quase todas as 
capitais brasileiras. Para quem viu e ouviu, 
foi de encher a alma. Éramos felizes e mal 
nos dávamos conta. 

 a mística camisa
 Pelé, após o 5º gol. O menino começou a  
 Copa na reserva e vestiu a 10 por acaso
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viagem

Região 
central 
de Dublin

Malahide Beach, a praia 
dos Irlandeses, em Dublin

Viver em outro país 
é uma experiência e 
tanto, mas é preciso 
lutar contra o fantasma 
da idealização: a 
frustração
Por Adriana Cristina

A
ntes de vir para cá, sonhei 
uma porção de coisas, como 
fugir dos problemas e da ro-
tina que me acompanhavam 
no Brasil. Cri que minha vida 

se tornaria cheia de aventuras e realizações 
fantásticas, que fosse conhecer pessoas ma-
ravilhosas, interessantes etc. etc. etc. Não é 
bem assim, mas também pode ser isso. A rea-
lidade é que não há como fugir da “vidinha”. 
Nem no Brasil, nem na China, nem em Xan-
gri-Lá. Nem aqui. Confesso que me frustrei 
quando descobri que estava difícil encontrar 

Só ou 
acompanhada
em dublin
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Comércio 
em Galway

Cliffs of Moher, na 
região de Galway

a minha turma, que brasileiro aqui só fala de 
dinheiro e só quer saber onde e quantas ho-
ras você trabalha por semana, para calcular 
quanto mais ou menos você ganha ou já jun-
tou; que os irlandeses só pensam em beber, 
beber e... beber; que a escola de inglês é uma 
droga e o professor tão desanimado para en-
sinar quanto os alunos para aprender; que o 
céu de Dublin é inconstante, que a cidade é 
monótona etc. etc. etc.

Cheguei à conclusão de que não era um 
bicho do mato anti-social quando conversei 
com uma jornalista brasileira, a Lisia, que pas-
sa uma temporada de dois meses de estudos 
em Dublin. Nos encontramos em um pub. Ela 

me deu a perspectiva da cidade do ponto de 
vista turístico, o que, às vezes, pode ser mais 
interessante do que quando “só” se vive nela, 
que é o que faço desde janeiro. É como pau-
listano que não conhece os museus ou monu-
mentos de São Paulo. Contei-lhe as minhas 
expectativas e frustrações com essa jornada 
e ela, que antes esteve em Madri, disse que 
também se sente meio sem-chão em Dublin. 
A diferença, segundo ela, é o céu, o clima, a 
latinidade. Madri é Madri, enquanto a Irlanda 
tenta se engrenar nas carruagens da História.  
Diante do meu estado quase depressivo, a Li-
sia me disse uma frase que foi decisiva: “Mude 
o foco. Viaje, saia daqui, para que você não te-
nha a sensação de que caiu na ‘vidinha’, nos 
problemas do cotidiano de casa-trabalho-di-
nheiro. E Dublin acaba empurrando a gente 
para isso. Conheço um monte de gente que 
não agüenta mais por causa disso”. Bingo. As 
palavras caíram como música nos meus ouvi-
dos e escolhi tornar o sonho uma experiência 
saborosa, antes que virasse pesadelo.

Consegui três dias de folga do trabalho 

no pub e me dei direito a três dias de cano na 
escola. Eu, Lisia e a Mary, uma professora 
de Literatura Brasileira de BH, fomos para 
Galway, uma cidadezinha universitária do 
lado oposto a Dublin, na costa do Atlântico. 
No trajeto de três horas até lá, vi paisagens tí-
picas da Irlanda, com sua grama verde, gran-
des fazendas com suas vaquinhas e ovelhas 
que viviam no meu imaginário do que era a 
Irlanda, um país bucólico e cheio de magia.  
A cidade possui um rio e parte dela é rodea-
da por uma baía, onde os jovens aprovei-
tam para sentar-se às margens, tomar uma 
cervejinha e esperar o sol se pôr lá pelas 10 
da noite. Fizemos um passeio para Burren 

diferentes. Estou a uma hora e meia da Es-
panha, a duas de Paris ou Londres e, graças 
às companhias aéreas de baixo custo, são 
viagens mais fáceis até do que viajar pelo 
nosso Brasilzão.

Voltei para Dublin com um cansaço gos-
toso e a sensação de ter um porto seguro 
para voltar. Pela primeira vez desde que es-
tou aqui senti que a cidade é a minha casa. 
Pena que, numa jornada assim, você encon-
tra gente que vem e vai. Em meados de junho 
Lisia e Mary vão embora, e terei de procurar 
uma nova turma, o que, por incrível que pa-
reça, é tão difícil quanto fazer amigos leais 
nessa vida. Essa foi outra das lições que Du-

e Cliffs of Moher. A primeira paisagem é 
formada por rochas que se assemelham ao 
que se vê em fotos do solo lunar, com rochas 
que remontam ao período Neolítico. Tudo 
lindamente preservado. Irlandês também 
pode ser civilizado. O ônibus transita sem-
pre pela mesma paisagem, confesso que às 
vezes se torna cansativo olhar tantas fazen-
das, ovelhinhas e vaquinhas e grama verde, 
com aquelas casinhas no meio do nada que 
lembram contos de fadas. Mas é linda a so-
lidão transmitida pela paisagem bucólica. 
Porém, urbana como sou, não me imagino 
vivendo num lugar assim.

A boa surpresa dessa trip fica para o fi-
nal: Cliffs of Moher, lindos, deslumbrantes 
e assustadores penhascos caindo no Atlân-
tico e pássaros voando. Um farol do sécu-
lo 13 parece ruínas de um castelo. Esses 
cliffs não possuem nenhuma segurança e, 
por horas, o caminho é tão estreito que dá 
medo de, num espirro, despencar. É. Não 
há como estar no Velho Continente e não 
conhecer, desvendar povos e culturas tão 

blin e esta viagem me ensinaram: vim sozi-
nha, estou sozinha e, neste mundo, a gente 
nasce e morre sozinho. Todos os dias, faço 
um exercício de desapego, seja de dinheiro, 
de trabalho ou de pessoas. Porque tudo vem 
e vai, passa muito rápido. E, antes que essa 
viagem acabe e eu fique com aquela sensação 
de não ter aproveitado tudo o que queria, de-
cidi viver intensamente este momento, seja 
sozinha ou acompanhada. 
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Por Xandra stefanel (xandra@revistadobrasil.net)Curta Essa Dica

Durante todo o mês de junho o bairro da Penha, na zona leste da capital 
paulista, tem Festa do Rosário, em comemoração ao aniversário de 206 
anos da Igreja Nossa Senhora do Rosário, construída pela Irmandade dos 
Homens Pretos da Freguesia da Penha de França e tombada pelo Patrimônio 
Histórico. Até o dia 30 haverá missas clássicas e afro, terços, congas, congadas, 
moçambiques, marujadas, folia-de-reis, catira, palestras, exposições, 
filmes e outras atrações religiosas, artístico-culturais e de resgate histórico. 
Informações sobre locais e horários das atrações: Casa de Cultura da Penha, 
(11) 2296-6172. 

Rosário afro

Conectado Desde 1967, quando compôs Lunik 9 – que se referia à nave 
Sputinik, aos vôos à Lua dos enamorados –, Gilberto Gil trata da relação dos avanços 
tecnológicos. Em 1997 versionou Pelo Telefone, o primeiro samba gravado, em Pela 
Internet, depois passou por Parabolicamará, em ritmo de capoeira, lançou ironias em 
Eletracústico e agora, depois de quatro anos sem gravar inéditas, lança Banda Larga 
Cordel, que vai de Guimarães Rosa a YouTube. As faixas já podem ser ouvidas na 
internet e o disco, em CD ou DVD (ainda sem preço definido), deve chegar às lojas 
a partir de 17 de junho. A novidade é o fato de o criativo Gil ter ficado quatro anos 
sem gravar inéditas, como se o cargo de ministro da Cultura tivesse secado sua veia 
poética. Na entrevista coletiva virtual de lançamento, Gil disse: “Se deixasse aberta 
a porta da inspiração, ela iria me pegar às 10 da noite e largar de madrugada. E, aí, 
como iria trabalhar?” Seu primeiro show do novo disco será em Portugal e somente 
em agosto estará no Brasil, também com uma novidade democrática: os fãs poderão 
gravar e fotografar livremente.

Coisas estranhas 
começaram a acontecer 
com Heitor depois que 
sua avó lhe apertou a 
moleira. “Com aquele 
ploct! eu adquiri 
consciência. Até então 
havia vivido num 

estado de completa alienação”, diz o bebê 
recém-nascido. Ele começou a refletir, 
criticar e interagir com o mundo ao redor. 
Os bichos com quem divide a cama, a 
relação com o irmão mais velho, com 
as crianças do parquinho e com os pais 
são analisados por esse pequeno de uma 
maneira bem interessante. A Maldição da 
Moleira, da escritora paulista Índigo com 
ilustrações de Alê Abreu (Ed. Girafinha, 
96 páginas), é um relato curto, irônico e 
desconfiado para crianças pequenas e para 
as maiorzinhas também. R$ 25, em média.

Dilemas  
recém-nascidos

Gilberto Gil

Festa na Penha, 
em são Paulo
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Por Xandra stefanel (xandra@revistadobrasil.net)

Vazio 
de uma 
geração

Ciro (Julio Andrade) é recém-formado em Literatura, tradutor de russo e passa por uma crise existencial 
na companhia de um cachorro de rua que apareceu em frente ao apartamento onde mora, em Porto Alegre. 
Marcela (Tainá Muller) é uma linda modelo em começo de carreira que, obcecada pelo trabalho, deixa de 
lado qualquer outro sonho. Cão sem Dono, de Beto Brant e Renato Ciasca, é a observação desse encontro, 
um romance que está fadado a não dar certo. E, mais do que isso, que mostra um impressionante retrato 
de geração. O filme é quase todo rodado dentro de um apartamento. E não perde o ritmo. É desenvolto e 
atraente, com atores ótimos e desconhecidos. Dessa vez, a violência retratada por Brant vem disfarçada de 
vazio e ceticismo. Adaptado do livro Até o Dia em Que o Cão Morreu (Cia. das Letras), de Daniel Galera. 
Disponível em DVD.

Julio Andrade e 
Tainá Muller

É na Zona da Mata 
pernambucana que Siba 
e sua banda Fuloresta 
reproduzem em música a 
beleza da sabedoria popular. 
Ex-líder da banda de forró 
Mestre Ambrósio, Siba 
retrata situações comuns do 
cotidiano nordestino. Uma 
mistura de coco, ciranda, 

maracatu, frevo, samba e literatura de cordel que resulta numa 
sonoridade brasileiríssima. Tem participação especial de Céu, 
Lucio Maia (do Nação Zumbi), Fernando Catatau (do Cidadão 
Instigado), Isaah (ex-integrante do Comadre Fulozinha) e do 
mestre Biu Roque, lenda viva de Pernambuco. Além de poesia 
de primeira, com muitos instrumentos de sopro, percussão e 
improviso, Toda Vez Que Eu Dou um Passo o Mundo Sai do 
Lugar tem um apelo visual fortíssimo: o encarte do CD foi 
todo produzido pela famosa dupla de grafiteiros osgemeos.

Pernambucanidade

A exposição coletiva Bichos está em cartaz até 30 de junho 
no Museu Chácara do Céu, no bairro carioca de Santa 
Teresa. São 88 trabalhos da coleção do Museu Castro 
Maya que a curadora Anna Paola Baptista reuniu em torno 
do tema “animais”, sem critérios de cronologia, estilo, 
suporte ou recorte. Há monstros, mitologias, símbolos, 
seres encantados, animais domésticos, selvagens, meios 
de transporte em vários módulos. São quadros, gravuras, 
esculturas, livros, aquarelas, porcelanas e cerâmicas. 
Destaque para a escultura Carpas Enlaçadas, da Dinastia 
Ming, O Cavalo, A Amazona e O Palhaço, de Matisse, O 
Galo, de Miró, e O Sonho, de Portinari. Ótimo para ir com 
as crianças. De quarta a segunda, das 12h às 17h.  
Tel.: (21) 2224-8981.

Lá vem 
a bicharada
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crônica

H
ouve um ano, acho que 1970, em que che-
guei à conclusão de que se desenvolvia um 
plano para acabar com a qualidade do en-
sino nos cursos da Faculdade de Filosofia. 
Os vestibulares foram reduzidos aos cha-

mados “testes objetivos”, aqueles de pôr cruzinhas nas 
respostas que a gente julga certas. Nenhuma redação, 
nenhuma pergunta que exigisse que o candidato es-
crevesse uma frase sequer. Era a festa do “chutômetro”. 
Entraram muitas figuras esquisitas.

Um deles era um cara com mania de hinos. Logo de 
cara foi perguntando qual era o hino da Geografia. Dis-
semos que não havia nada disso lá e ele compôs um, 
para apresentar na festa de recepção aos calouros. Uma 
coisa completamente surrealista. Começava com gritos 
“É geo, é geo, é geo, é geo, é geo É geografia” (pronun-
ciando géo... grafia). Pegou apelido de Geogeo.

Outro foi um logo apelidado de Bíblico, que andava 
com a Bíblia debaixo do braço, tentando converter os 
outros (sofreu muitas gozações e desistiu logo de sua 
pregação).

Outro, ainda, foi o Antônio. Apaixonou-se por uma 
nissei e escrevia cartas de amor, mas nunca as man-
dava para ela, só mostrava aos colegas. Um dia veio 
mostrar uma pra mim, longa, enorme, datilografada 
em espaço um. Começava com uma coisa do tipo “so-
nhei que estávamos num bosque encantado, dançando 
uma valsa...” Eu ia lendo e pensando: – Meu Deus, esse 
cara é mais louco do que eu imaginava. Acabei de ler, 
ele perguntou o que eu tinha achado. Desconversei, ele 
perguntou de supetão:

– Você sabe onde eu posso arrumar um emprego? 
Estou precisando de um emprego...

Não sabia. Nesse momento chegou o Edson. O An-
tônio mostrou a carta pra ele, que lia uma frase, olhava 
na cara do Antônio, com espanto, lia outra... Demorou 
quase meia hora para acabar a leitura, e o Antônio per-
guntou o que ele tinha achado. 

– Esta, se você entregar pra Keiko, ela vai ficar apai-
xonada...

O Antônio ficou alegre e perguntou:
– Você sabe onde eu posso arrumar um emprego? 

Estou desempregado há um tempão...
O Edson era muito mais gozador e cruel do que eu:
– Fale com o professor Aziz. Ele está procurando al-

guém pra trabalhar num troço aí... – inventou. – Mas, 
antes de pedir o emprego, mostre a carta pra ele. O Aziz 
é muito romântico, vai te arrumar emprego na hora!

Ele foi. E nós o seguimos de longe, pra ver a reação 
do professor Aziz Ab’Saber, que na época era diretor do 
Departamento de Geografia e a porta da sua sala esta-
va sempre cheia de gente, para resolver problemas. Saía 
uma pessoa, entrava outra, rapidamente, e continuava 
aquele bando, numa fila informal, pra falar com ele.

O Antônio foi chegando como quem não quer nada 
e quando saiu uma professora, antes do primeiro da fila 
bagunçada entrar, ele pulou pra dentro da sala, deixan-
do todo mundo revoltado. A porta ficou entreaberta e 
vimos o Aziz recebê-lo.

– Pois não, seu Antônio?
– Leia esta carta – estendeu-lhe o calhamaço.
– Não tenho tempo, diga o que é.
– Leia...
Tanto insistiu que o ocupadíssimo professor Aziz 

acabou lendo. Lia uma frase e olhava para a cara do 
Antônio, que continuava impávido, olhando se o pro-
fessor lia mesmo. E, do lado de fora, olhávamos com 
expectativa. O Edson tinha pedido pro pessoal fazer 
silêncio, porque ia acontecer algo interessante ali e va-
lia a pena ouvir. Todo mundo ficou aguardando a rea-
ção do professor Aziz. Foi até o fim e, mudo, devolveu 
a carta pro Antônio, que sapecou:

– O senhor tem um emprego pra me arrumar?
– Tenho, sim... Você pode começar a trabalhar ama-

nhã, como auxiliar de biblioteca?
E ficamos todos de queixo caído. 

A versão original desta crônica integra o livro 1968, 
Por Aí – Memórias Burlescas da Ditadura (Publisher 
Brasil, recém-lançado)

A carta 
de amor
Antônio escrevia cartas de amor, mas 
nunca as mandava para ela. Só mostrava 
aos colegas. um dia me trouxe uma 
enorme, datilografada em espaço um
Por Mouzar Benedito

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




