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D e dois em dois anos abre-se um debate eleitoral que apaixona alguns e afugenta 
outros. Candidatos e partidos colaboram para a confusão, já que o comum é as 
disputas assumirem caráter pessoal, de nomes contra nomes, em detrimento 
de propostas e plataformas. Quando as eleições são para presidente, governa-
dor, senador e deputados, a natureza ideológica ainda ganha alguma cor. As 

últimas, por exemplo, confrontaram projetos diferentes sobre economia, as políticas sociais, 
as privatizações, papel do Estado etc. Nas eleições municipais, salvo algumas disputas de 
capitais, os embates tornam-se paroquianos e, ao se travar a escolha de prefeitos e vereado-
res, a plataforma vai pouco além de um novo viaduto, uma nova praça.

As eleições municipais, entretanto, não poderiam ter uma dimensão mais sintonizada 
com um projeto maior? O bordão “pensar global e agir localmente”, muito usado, não é efe-
tivamente pouco praticado? Prefeitos e vereadores podem, por exemplo, ter uma conduta 
decisiva para construir uma nova educação e, com isso, oferecer uma perspectiva para os 
jovens. Não tem tudo a ver com o futuro do país? Prefeitos e vereadores podem se alinhar 
com um projeto de nação mais justa, solidária e inclusiva, ampliando o contingente da po-
pulação com oportunidades de desfrutar a cidadania. Não tem tudo a ver com o futuro do 
país? Prefeitos e vereadores, numa pequena cidade da Amazônia ou numa grande cidade 
do Sul, podem fazer diferença na preservação ambiental. Não tem tudo a ver com o futu-
ro do planeta?

Ao olhar para os sem-teto, uma cidade deve responder com grades e concreto lacrando 
viadutos e praças? Ou aproveitar imóveis em ruínas de seus centros decadentes para com-
por uma solução habitacional e revitalizante, como mostra reportagem desta edição sobre 
o Pelourinho, em Salvador?

Para que questões como essas não fiquem sem respostas, algumas iniciativas podem 
ajudar, como é o caso das pessoas e entidades que se organizam e formam observatórios, 
cobram metas das prefeituras e acompanham a execução orçamentária (leia matéria à pá-
gina 10). Nas próximas eleições, cada cidadão pode também buscar respostas para essas 
questões, refletir sobre sua maneira de votar e, de quebra, contribuir para formar um novo 
tipo de político. 
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Há espaço
Parabéns pela 
entrevista com o 
presidente. Sou 
também admira-
dor do corajoso 
Mauro Santaya-
na e leitor da re-
vista desde a en-
trevista com o 
jornalista Paulo 

Henrique Amorim (edição nº 10). É bom 
saber que na imprensa brasileira ainda há 
espaço para as manifestações que realmen-
te falam a língua do povo e traduzem nos-
sos sentimentos e anseios. Parabéns pelo 
início do ano 3 e que muitas edições mais 
possam ser comemoradas.
Wagner Tadeu
wagnertadeu@hotmail.com

Novo sindicalismo
A matéria sobre o movimento sindicalista 
(“Democracia na linha de montagem”, edi-
ção nº 25) me emocionou. Quando então eu 
tinha 18 anos meu pai (falecido há 17), as-
sistindo ao Jornal Nacional no dia em que o 
presidente foi preso, disse: “Esse rapaz é um 
louco, arriscar a pele por pessoas que ele 
nem conhece”. Comecei a olhar para aquele 
homem com grande admiração. Sou fun-
cionária pública do Poder Judiciário. Lula, 
quando deputado, foi algumas vezes ao 
Fórum de São Bernardo. Cumprimentava 
apertando a minha mão: “Como vai, minha 
querida?”, dizia. Eu era vigia, estava sozinha 
na guarita, e com ele não tinha nenhuma 
platéia. Cheguei ali à conclusão de que ele 
era assim mesmo, do povo.
Rosa Maria A. F. Brito, Santo André (SP)
rosa_mf_brito@hotmail.com

Barack Obama 
Excelente a matéria “Obama, origem e 
destino” (edição nº 25). Enfoca sua traje-
tória analisando o contexto sociocultural 
do qual ele emergiu. Para além do artigo, 
me chamou a atenção uma declaração vei-
culada pela mídia de que uma das razões 
para Obama não apoiar o Tratado Comer-
cial dos Estados Unidos com a Colômbia 
seria a complacência do governo colom-
biano com os assassinatos de sindicalis-
tas. Ainda que tal declaração tenha sido 

feita no calor da campanha a uma platéia 
de sindicalistas americanos, aponta pelo 
menos uma possibilidade de que trabalha-
dores, seus representantes e entidades se-
jam tratados de uma forma diferente pela 
maior economia capitalista do mundo, 
pelo menos em relação ao legado do re-
publicano Bush.
Cesar Costa de Araujo, Brasília-DF
cesar_cna@hotmail.com

Flávio Aguiar
Gostaria de deixar registrada minha satis-
fação com as reportagens “Obama, origem 
e destino” e “1958 - A grande Copa”, ambas 
de Flávio Aguiar, estão magistrais. Sobre 
o candidato negro à presidência america-
na, Flávio informou sinteticamente tudo o 
que era necessário saber sobre sua trajetó-
ria. Sobre a Copa de 1958, resgatou toda a 
glória do nosso futebol desde então.
Manoel Henrique A. Silva, St. André (SP)
henrique_1955@hotmail.com

Mário Américo
Na revista nº 25, página 43 
(“1958 – A Grande Copa”), 
quem está ao lado do Za-
galo é o massagista Mário 
Américo (foto) e não Paulo 

Amaral, que era preparador físico. Gostei 
do teor das reportagens.
Bernardo Colnaghi, São Paulo (SP) 
bernardocolnaghi@uol.com.br

Na reportagem “1958 - A Grande Copa”, na 
página 43, à esquerda de Zagalo está o mas-
sagista da seleção Mário Américo (falecido 
em 1990) e não Paulo Amaral, o preparador 
físico das copas 58/62 e que faleceu aos 84 
anos no dia 1º de maio passado. Espero ter 
colaborado com esta informação.
Gerson Batista da Silva, Santo André (SP)
gustavo_rbracing@hotmail.com
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ponto de vista

Mauro 
Santayana 
trabalhou nos 
principais jornais 
brasileiros a 
partir de 1954. 
Foi colaborador 
de Tancredo 
Neves e adido 
cultural do Brasil 
em Roma nos 
anos 1980

A reação dos ricos contra a CPMF e, ago-
ra, contra a Contribuição Social para a 
Saúde (CSS), coincide com a posição dos 
chamados “formadores de opinião”. Os 
ricos detestam pagar impostos. Os po-

bres não podem sonegar. O imposto de renda é cobra-
do na fonte e cada mercadoria comprada tem imposto 
embutido no preço. Os ricos, mediante a pressão de 
suas entidades de classe (CNI, Fiesp, Febraban e ou-
tras), pressionaram o Congresso e impediram a pror-
rogação da CPMF. Argumentavam que o tributo one-
rava os preços para o consumidor.

Para quem movimentasse R$ 2.500 
mensais a contribuição era de R$ 9,50. 
Mas imaginem quanto pagavam as 
grandes empresas ou seus executivos. 
Quem movimentasse R$ 1 bilhão, sem 
a taxa de CPMF, acrescentaria R$ 38 mi-
lhões aos seus lucros. Quem ganhou e 
quem perdeu com o fim da CPMF? Os 
pobres perderam, ao ter a assistência à 
saúde ainda mais comprometida com a 
falta desse dinheiro.

O país é como a nossa casa. Para cui-
dar do lar e da família temos de bus-
car os recursos, trabalhando. O que 
ganhamos não é só nosso. Vai para 
aluguel, condomínio, o pão e o leite, 
as despesas do supermercado, a edu-
cação das crianças, roupas e sapatos – e o pouco de 
lazer a que todos temos direito. Sem os salários, o pa-
drão de vida cai, pais perdem o respeito dos filhos, e 
o lar pode desmoronar. Com o país é a mesma coisa. 
O Estado precisa de recursos para manter a infra-es-
trutura e os serviços públicos (portos, estradas, hos-
pitais, escolas, universidades, forças armadas, forças 
policiais, e assim por diante). Esse dinheiro vem do 
trabalho de todos. Cada um deve contribuir com o 
que pode.

Mas, como só o trabalho gera as riquezas, desde que 
os portugueses chegaram aqui só os pobres pagam 
impostos. Os empresários compram e vendem traba-
lho. Adquirem as matérias-primas – que necessitam 
do trabalho para serem extraídas da natureza – e alu-

gam o trabalho dos operários e dos administradores 
para transformá-las em produtos de uso e consumo. 
Como não põem a mão na massa, são simplesmente 
homens de negócios, embora se identifiquem como 
“produtores”. Produtores são os que transformam mi-
nério em automóveis, fibras de algodão em tecidos, o 
couro do boi em sapatos.

Os trabalhadores, embora sejam os que realmente 
pagam impostos, sabem que são essenciais para que 
o país seja soberano e cresça. Não são os impostos 
que os fazem pobres, mas os salários injustos que re-

cebem. Por mais que o Estado cobre em 
tributos, as necessidades nacionais são 
maiores a cada dia. Estamos agora com 
ameaças sobre a Amazônia. Temos de 
estar prontos para defendê-la com for-
ças militares numerosas, bem prepara-
das e bem equipadas. Essa defesa não 
tem preço.

Para combater a violência não basta 
enviar forças policiais aos morros e às 
favelas das grandes cidades. É preciso 
dar a seus moradores o mínimo de con-
forto e de esperança, com saúde, educa-
ção e trabalho – e isso custa dinheiro. O 
governo que ocupa o Estado e não cuida 
desses problemas, é um governo contra 
seu povo. Mas deles não pode cuidar, se 
não tiver recursos. Recursos que vêm 

de parcelas do trabalho – e deveriam vir também dos 
lucros – de todos.

O presidente da República decidiu que não intervirá 
para que o Congresso aprove a CSS. É responsabilida-
de do Parlamento. Ainda que seja depois do processo 
eleitoral, como estão anunciando alguns senadores, a 
oposição acabará por admitir a contribuição, se o povo 
exercer a contrapressão. Os líderes oposicionistas en-
tenderão que, no caso em que se situem contrários à 
CSS (negando recursos para a saúde pública), serão 
esfacelados nas eleições parlamentares de 2010. Hoje, 
com a transmissão pública das sessões da Câmara e 
do Senado, os eleitores podem acompanhar os deba-
tes e tirar suas próprias conclusões, sem passar pelos 
“formadores de opinião”. 

Para combater a violência não basta enviar forças 
policiais aos morros. É preciso dar a seus moradores 
conforto e esperança, saúde, educação e trabalho 
– e isso custa dinheiro Por Mauro Santayana

A demagogia da oposição

Os trabalhadores, 
embora sejam os 
que realmente 
pagam impostos, 
sabem que são 
essenciais para 
que o país seja 
soberano e 
cresça. Não são 
os impostos que 
os fazem pobres, 
mas os salários 
injustos que 
recebem
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Por Vitor Nuzzi  (resumo@revistadobrasil.net)Resumo

tremendão “Espero que, com Roberto, 
os meus filhos tenham a oportunidade de 
conhecer o verdadeiro Vasco”

Esperança em São Januário
A vitória de Roberto Dinamite na eleição para o comando do Vasco carrega vários com-

ponentes simbólicos. Ao devolver a esperança para uma legião glamourosa de torcedores, 
como Aldir Blanc, Paulinho da Viola, Erasmo e Roberto Carlos, Luiz Melodia, Francis Hime, 
Sérgio Cabral etc., atrai de volta a simpatia de todos os amantes do futebol que sentiam re-
pulsa à presença de Eurico Miranda, mancha na história do clube habituado às causas de-
mocráticas. O fim da era Eurico justamente sob a figura do maior artilheiro do Campeonato 
Brasileiro e maior ídolo do clube é também um golaço para quem torce por uma reviravolta 
no perfil da anacrônica cartolagem brasileira.

Erasmos Carlos, compositor, 
na festa de posse de Dinamite

Jango, 44 anos depois
Ficou para este semestre, espera-se, o julgamen-

to do processo em que a família do ex-presidente 
João Goulart pede indenização aos Estados Uni-
dos por danos morais e materiais sofridos em con-
seqüência do golpe de 1964. O Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) havia retomado o processo no fi-
nal de junho, mas o ministro Sidnei Beneti ava-
liou que um processo desses exige “mais tempo” 
para reflexão. A família de Jango alega que os Es-
tados Unidos tiveram influência direta no golpe, 
“fornecendo suporte financeiro, logístico e béli-
co”. O STJ discute apenas se a ação pode ou não 
ser julgada pela Justiça brasileira. Por enquanto, 
dois juízes entendem que sim e um, que não. Fal-
tam dois votos.

O primeiro registro
A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Finan-

ceiro (Contraf) foi a primeira entidade a receber o registro sin-
dical com base na Portaria 186 do Ministério do Trabalho e Em-
prego, de 10 de abril, que eliminou o princípio da unicidade entre 
federações e confederações. “Este é um momento histórico, que 
nos permite praticar o sindicalismo representativo não apenas de 
fato, mas agora, principalmente, de direito”, afirmou o presidente 
da Contraf, Vagner Freitas, na cerimônia de assinatura do certi-
ficado sindical, em 24 de junho.

Petróleo e poder
O jornalista Igor Fuser, professor da pós-graduação da Facul-

dade Cásper Líbero e colaborador da Revista do Brasil, acaba de 
lançar um minucioso estudo sobre como os EUA definem sua po-
lítica para o Golfo Pérsico, desde o fim da Segunda Guerra Mun-
dial. Segundo Fuser, o interesse americano no controle das imen-
sas reservas de petróleo da região está acima de qualquer suposta 
missão de combate ao terrorismo. Petróleo e Poder: O Envolvimento 
Militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, pode ser solicitado na 
editora: www.editoraunesp.com.br ou (11) 3242-7171.

Jango e sua esposa 
Maria Thereza 

durante comício em 
março de 1964
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O caderno “Mais”, da Folha de 
S.Paulo, procurou 30 escritores 
e críticos e perguntou: Machado 
de Assis ou Guimarães Rosa? Deu 
Machado, mas 12 dos pesquisados 
disseram que ambos são do mes-
mo nível e cinco afirmaram que 
não era possível fazer tal compa-
ração. De fato, em um caso desses, 
mais importante que a preferência 
é saber que o Brasil, tão mal das le-
tras, produziu dois escritores des-
sa envergadura.

Unidade contra xenofobia

Na 35ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do Mercosul, ocorrida na Argentina no 
último dia 1º, líderes da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Chile, Co-
lômbia, Equador e Peru fizeram coro em relação a temas polêmicos das relações globais. A 
inflação observada mundialmente nos preços dos alimentos foi atribuída em uníssono à mi-
gração dos movimentos especulativos para o setor e à política protecionista dos países ricos. 
Mas os pronunciamentos mais contundentes foram disparados contra a nova lei de imigração 
aprovada pela União Européia (UE), que prevê prisão de até 18 meses (elevada para cinco anos 
em caso de reincidência) antes de deportar estrangeiros em condição irregular, inclusive para 
menores de idade. “Muitos de nós somos netos de imigrantes que vieram da Europa e aqui na 
América Latina foram recebidos de braços abertos. É preciso respeitar os direitos humanos, 
os direitos dos imigrantes, porque ninguém imigra por prazer”, declarou o presidente do Uru-
guai, Tabaré Vázquez.

Dois casos curiosos ocorridos no 
Rio de Janeiro chegaram ao Tribu-
nal Superior do Trabalho, que no 
final de junho decidiu a favor dos 
empregados. Em Realengo, uma es-
cola pagava hora-aula menor a um 
professor de História e Geografia 
em relação a uma colega que ensi-
nava Informática. O relator, minis-
tro Maurício Delgado, considerou 
“inviável manter-se a diferença de 
remuneração, por afrontar os pre-
ceitos constitucionais da igualda-
de, da isonomia e da não-diferen-
ciação do trabalho”. 

Pior aconteceu em uma distri-
buidora de bebidas, condenada a 
indenizar em R$ 20 mil, por da-
nos morais, um empregado expos-
to a situações humilhantes. O valor 
corresponde a dez vezes o salário 
do funcionário, que relatou no 
processo algumas das “brincadei-
ras” a que era submetido: carregar 
âncora de 20 quilos, cantar músi-
cas desmoralizantes, esculhambar 
a equipe de vendas de pior resulta-
do, segurar tartaruga, desfilar com 
“fezes de plástico” na cabeça. E a 
empresa ainda recorreu. 

A História  
e a tartaruga

Cidade x Sertão

Tabaré, do Uruguai: 
“Ninguém imigra 

por prazer”
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E
stima-se que há no país cerca 
de 50 milhões de internautas 
com mais de 16 anos. Contan-
do com a legião de menores de 
16, já somos uns 70 milhões. O 

Brasil é o país onde as pessoas mais pas-
sam tempo navegando, conforme dados 
de abril divulgados pelo Ibope/Net Ra-
tings. Ainda assim, há quem tema a inter-
net e as mudanças que ela promove. Muita 
gente simplesmente não a entende. Quem 
entra, porém, não vive mais sem. Um ví-
deo que ajuda a compreender essa explo-
são de interesse, fascínio e apreensão, é A 
Máquina Somos Nós, produzido pelo pro-
fessor-assistente de Antropologia Cultu-
ral da Universidade do Kansas, Michael 
Wesch. Está no YouTube (www.youtube.
com/watch?v=NJsacDCsiPg). Fala de 
uma coisa chamada Web 2.0. Para explicar 
a expressão, recorro justamente a um dos 
sites da Web 2.0: Wikipedia, a maior enci-
clopédia do mundo, feita da colaboração 
entre internautas. Nela, a gente produz os 
verbetes, outras pessoas acrescentam infor-
mações, melhoram e fazem consultas.  

E o que a Wikipedia diz sobre Web 2.0? 
“É um termo cunhado em 2004 pela em-
presa estadunidense O’Reilly Media para 
designar uma segunda geração de comu-
nidades e serviços baseados na plataforma 
Web, como wikis, aplicações baseadas em 

folksonomia e redes sociais”. Complicou? 
Para simplificar, então: Web 2.0, por exem-
plo, é o Orkut, site de relacionamento pro-
duzido pelos usuários, onde se pode criar 
comunidades , conhecer pessoas, organizar 
fotos, vídeos, visitar amigos, mandar men-
sagens, enfim... Outro exemplo é o Deli-
cious (http://del.icio.us), que permite ca-
talogar e compartilhar com outras pessoas 
dicas de páginas favoritas. Esse processo, de 
cidadãos organizando conteúdos, ganhou 
o nome de “folksonomia”. 

O próprio YouTube pertence a esse cená-
rio 2.0. Nele, quase nada do conteúdo dis-
ponível é produção da empresa que criou o 
serviço. São os usuários que mandam, pro-
duzem, trocam e interagem. Para se ter uma 
idéia do fenômeno, o YouTube, no Brasil, 
está entre os dez sites mais acessados de to-
dos. É o quarto no ranking Alexa (www.
alexa.com).

A Web 2.0 é a grande responsável por tan-
ta gente gostar da rede. Poderíamos tam-
bém chamá-la de Web Social, nome que me 
agrada mais, porque Web 2.0, como cita-
do acima, é criação de uma empresa. Não 

passa de um rótulo para algo que segun-
do Tim Berners Lee, o pai da internet, é 
a própria essência desse novo meio de co-
municação. 

Também gosto da expressão Web Social 
porque os sites que fazem sucesso são jus-
tamente aqueles que se moldam às nossas 
vidas. Exemplo: na época do analógico, ti-
rávamos as fotos, colocávamos no álbum e 
esperávamos uma visita para compartilhar. 
Hoje, basta criar um fotolog e enviar o link, 
que mesmo aquele amigo que mora muito 
longe pode acompanhar a sua história. Os 
sites estão cheios de serviços assim. O site 
Fotolog (www.fotolog.com), por exemplo, 
é o número 18 no ranking Alexa. É um site 
social, 2.0, se você preferir. Um sucesso. 

O filme de Wesch, de menos de dez mi-
nutos, explica como é que isso tudo sur-
giu, de forma bem didática. Nele, há uma 
frase que sintetiza o que escrevi até agora: 
“A web não é mais apenas para ligar infor-
mações, a web é para ligar pessoas, a Web 
2.0 é para ligar pessoas, compartilhando, 
trocando e colaborando”. Por isso a nossa 
vida mudou.
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Por Rodrigo Savazoni (emtranse@revistadobrasil.net)EmTranse
A máquina SoMoS NóS

Muita gente caiu na rede e descobriu 
como é legal interagir para obter e  
produzir informações
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Metrô 
virtual
Quem trafega 
pela internet 
passa por essas 
estações. A 
representação 
da Web 2.0 é 
uma grande 
sacada da 
Information 
Architects 
Japan, inspirada 
num clássico 
do design 
moderno, o 
mapa não 
geográfico 
do metrô 
de Londres, 
concebido 
por Harry C. 
Beck em 19�1. 
A base: um 
circuito 
elétrico

Um grupo de estudantes da faculdade paulista 
Anhembi-Morumbi – Ana Paula Silva, Fausto 
Sposito, Fernanda Morais Moura, Flávio 
Nunes e Marcel de Lima – fez um trabalho 
magnífico sobre a situação dos ambulantes 
que atuam nos trens da região metropolitana 
de São Paulo. Usaram textos, áudios, 
vídeos, fotografias, mapas interativos para 
contar histórias de homens e mulheres 
que diariamente batalham pela sobrevivência nos 
vagões da CPTM. Também oferecem ao internauta 
um conjunto de análises, com economistas 
e especialistas, que contextualiza o fenômeno da 
informalidade, tão característico deste Brasil desigual. Confiram como 
já é o jornalismo do futuro. (www.ambulantesnotrem.com)

seJa a mídia

Ambulantes no trem
A equipe de reportagem do JC Online, 
de Pernambuco, um dos maiores e mais 
importantes jornais regionais do Brasil, 
ganhou todos os mais importantes prêmios 
nos últimos anos, inclusive o latino-
americano de jornalismo, concedido pela 
Fundación para El Nuevo Periodismo Latino-
Americano (FNPI), criada pelo escritor 
colombiano Gabriel García Márquez. A 
equipe, coordenada por Juliana de Melo, 
acaba de lançar um novo trabalho, extenso, 
detalhado, muito bem apurado, sobre o abuso 
sexual infantil. Tema difícil, delicado, que 
mexe no íntimo de famílias. O resultado é 
surpreendentemente bom. 
(www2.uol.com.br/JC/sites/abuso/index.html)

na grande mídia

Abuso sexual infantil

preto no branCo

Use a seu favor
Ótima leitura para se aprofundar nos temas desta coluna é o livro Conectado - O Que A Internet Fez com 
Você e O Que Você Pode Fazer com Ela, (Jorge Zahar, 2007). Ajuda a entender a rede desde sua formação 
até os dias atuais. Juliano Spyer, jornalista experiente, há anos trabalha com internet e mídias sociais. É 
também autor de um excelente blog, chamado Não Zero (www.naozero.com.br).
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A dona de casa paulistana Amá-
lia Sylos, 65 anos, costumava 
ser o tipo de eleitor que con-
sidera importante a formação 
escolar e o currículo do can-

didato. A coisa mudou há oito anos, quando 
passou a ter uma convivência diferente da do 
eleitor comum com os políticos. Voluntária 
pela ONG Voto Consciente, ela acompanha 
semanalmente as discussões das comissões 
internas da Câmara Municipal de São Paulo. 
“Descobri que todos os partidos têm pessoas 
que trabalham muito bem e outras que são 
péssimas”, diz. Na Câmara ela pôde conferir 
que a prática do clientelismo não é exclusivi-
dade de certos políticos. “Ainda temos muita 
gente que vota tentando levar alguma vanta-
gem, fazendo lobby pessoal mesmo. Os ga-
binetes têm filas de pessoas assim, pedindo 
coisas. Infelizmente, a carência da popula-
ção é muito grande.” 

Os cerca de 25 voluntários da Voto Cons-
ciente fiscalizam o trabalho dos vereadores 
paulistanos. Amália lembra que para reali-
zar esse trabalho não é necessária forma-
ção específica. A ONG divulga notas para 
o desempenho dos legisladores. “Ainda 
tem muitos que se elegem falando em saú-
de, educação e segurança, mas só apresen-
tam projeto para fazer homenagem e mu-
dar nome de rua.”

O bancário aposentado Mauro Sant’An-
na, de Santos (SP), descobriu também que 
um bom amigo nem sempre é um bom vere-
ador: “Há alguns anos, uma pessoa do meu 

círculo de amizades foi candidato. Minha 
família mergulhou de cabeça na campanha 
dele. Para a nossa decepção, ele se mostrou 
ineficiente e não muito honesto”. Ele conta, 
entretanto, que o critério da amizade conti-
nua sendo importante na sua escolha. “Nas 
duas últimas eleições, votei em um outro 
conhecido, um sujeito legal, que luta pelos 
interesses da cidade. Vejo que o trabalho 
dele produz melhorias no bairro”, diz.

Em outubro, mais de 125 milhões de elei-
tores brasileiros estarão aptos a eleger 5.562 
prefeitos e 51.802 vereadores. O Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) estima que mais 
de 400 mil candidatos a esses cargos sejam 
inscritos pelos 27 partidos registrados no 
país até 5 de julho. Entre 2000 e 2006, mais 
de 600 políticos foram impedidos de dispu-
tar as eleições ou perderam seus mandatos 
porque foram flagrados comprando votos 
ou usando a administração pública em be-
nefício de suas campanhas. A lei que tornou 
crime a compra de votos e permitiu esses 
processos, a 9.840, de 1999, surgiu de ini-
ciativa popular, a partir de um abaixo-as-
sinado distribuído por entidades ligadas à 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
A Constituição permite projetos de inicia-
tiva popular quando têm o apoio de 1% do 
eleitorado nacional.

Procedência
Uma pesquisa recentemente divulgada 

pelo Movimento Rio Como Vamos iden-
tificou que 43% dos cariocas não sabem o 

5.562 municípios brasileiros estão 
prestes a eleger vereadores e prefeitos. 
A festa da democracia pode resultar numa 
cidade melhor ou pior, e cada cidadão 
é co-responsável por isso
Por Marina Gonzalez e Spensy Pimentel

A cidade 
merecida

polítiCa

papel das prefeituras e 65% não confiam 
nos vereadores. Não é difícil imaginar que 
a situação pode ser semelhante em muitos 
outros lugares do Brasil.

São os prefeitos que implantam projetos e 
propõem mudanças para o transporte coleti-
vo, a coleta de lixo, as escolas infantis e do en-
sino fundamental, a manutenção de parques 
e praças, o uso dos espaços urbanos e o asfal-
tamento de ruas e calçadas, entre outras áreas. 
Os vereadores, por sua vez, devem fiscalizar 
as ações do prefeito, vice-prefeito e seus secre-
tários, além de propor e votar leis que repre-
sentem melhorias para essas áreas.

Maria Candelária de Freitas é paulistana, 
mãe de dois adolescentes e moradora do 
bairro de Pirituba, na zona oeste da capital. 
E sabe que o trabalho do prefeito e do verea-
dor pode fazer diferença na vida da sua fa-
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mília e do seu bairro. “Na hora de votar no 
prefeito, eu penso na minha filha, que estu-
da em escola municipal. Torço para que seja 
priorizada a educação, mas não sinto gran-
des mudanças quando sai um e entra outro”, 
relata. Para vereador, Maria escolhe candi-
datos que prometem trabalhar pelo seu bair-
ro, porém vê poucos resultados. “Há 15 anos 
eu vejo vereador e assessor de vereador visi-
tar o bairro e prometer a canalização de um 
riacho que transborda quando chove muito 
e até hoje nada foi feito”, conta.

Em algumas cidades brasileiras, organiza-
ções da sociedade civil e empresas se junta-
ram e propuseram leis que obrigam o can-
didato eleito a estabelecer e cumprir metas 
detalhadas para seu mandato. É o caso de 
Ilha Bela (SP), Rio de Janeiro, São Paulo e 
Teresópolis (RJ). A inspiração para os mo-RE
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lobby pessoal
Amália (centro) e 

suas colegas do Voto 
Consciente: muitos 
eleitores votam em 

busca de alguma 
vantagem para si
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amizade
Apesar de saber que 

nem sempre dá certo, 
Mauro prefere votar nos 

seus conhecidos
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Trabalho de prefeitos e vereadores mexe diretamente com sua vida

EDUCAçãO
o prefeito administra as verbas do próprio 
município e as repassadas pelo governo federal 
para a construção e manutenção de creches, 
pré-escolas e escolas de ensino fundamental, 
assim como para o transporte e a merenda 
escolar. os vereadores fiscalizam a aplicação 
desses recursos.

SAúDE
Assim como na educação, o município divide 
a tarefa com outros níveis de governo, mas 
a prefeitura é responsável pelos postos de 
saúde e, em muitas cidades, por hospitais. os 
vereadores devem estar atentos para saber se 
a população está sendo bem atendida e se o 
dinheiro é bem usado.

COLETA DE LIXO
É função da prefeitura cuidar da coleta, do 
processamento e da destinação do lixo que 
os moradores da cidade produzem. Mesmo 
que o serviço seja prestado por empresas 
privadas, prefeitos e vereadores devem zelar 
pelo bom funcionamento do serviço e podem 
incentivar, por exemplo, a coleta seletiva. Il
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Tvelhas promessas
Maria Candelária tem esperado, 
em vão, que prefeitos e vereadores 
cumpram a promessa de canalizar 
o riacho que inunda seu bairro na 
época de chuvas
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vimentos Nossa Ilha Mais Bela, Rio Como 
Vamos, Nossa São Paulo e Nossa Teresópolis 
veio de Bogotá, capital da Colômbia, onde 
movimentos similares conseguiram vários 
avanços. “Embora um programa de trans-
parência à administração incomode, não 
dá para ser contra. Nossa expectativa é criar 
uma rotina de prestação de contas à socieda-
de”, afirma Georges Henry Grego, presiden-
te do Instituto Ilhabela Sustentável. Em Ilha 
Bela e em Teresópolis, o projeto que institui 
o programa de metas para o prefeito eleito 
foi aprovado em primeiro turno. 

Em São Paulo, a chamada Lei do Pro-
grama de Metas (emenda no 30 à Lei Or-
gânica do município) já está em vigor. A 
proposta foi entregue à Câmara Municipal 
por aproximadamente 400 entidades que 
compõem o movimento Nossa São Paulo 
e aprovada em fevereiro deste ano por una-
nimidade pelos parlamentares. Isso signifi-
ca que o prefeito empossado em janeiro de 
2009 terá 90 dias para divulgar um progra-
ma com prioridades, indicadores e metas 
quantitativas para cada setor da adminis-
tração pública e avaliar periodicamente os 
resultados alcançados. 

ASFALTO 
Asfaltar ruas e avenidas é uma tarefa da prefeitura. Vereadores 
podem ajudar a definir, por meio de leis, quais bairros devem ser 
atendidos ou terão prioridade.

Trabalho de prefeitos e vereadores mexe diretamente com sua vida

TRANSPORTE PúBLICO
A gestão do transporte público é uma atribuição do município. Isso inclui 
a definição e o controle do preço das passagens e dos itinerários e 
horários de ônibus e vans.

USO DO ESPAçO URBANO
os vereadores devem discutir, aprovar e, mais tarde, fiscalizar um Plano 
Diretor para a cidade. Essa lei diz como devem ser usados os espaços 
urbanos e planeja o crescimento da cidade.

Maurício Broinizi, secretá-
rio-executivo do Nossa São 
Paulo, diz que, até as elei-
ções, o movimento debaterá 
com os candidatos o que eles 
propõem para o cumprimen-
to dessa lei. Os ativistas apre-
sentarão cerca de 900 propos-
tas para a melhoria da cidade, 
discutidas e aprovadas após 
um longo processo de con-
sulta pública a moradores de 
diferentes regiões. “No próxi-
mo ano, nosso papel será o de 
zelar pelo cumprimento das 
metas”, diz.

Tempo de política
Às vésperas da eleição, en-

quanto os grupos de cida-
dãos reforçam sua atuação, 
os partidos políticos movimentam-se in-
tensamente. O bom momento econômico 
do país deve se refletir em uma propensão 
geral à continuidade, estima o cientista po-
lítico Gustavo Venturi, especialista em pes-

quisas de opinião, ex-diretor do Datafolha 
e hoje atuando na empresa Cri-
terium. “Se a avaliação dos go-
vernos locais estiver entre mé-
dio e  bom, a tendência é essa, 
havendo possibilidade de que 

aliados do governo também se 
beneficiem da relativa estabili-
dade econômica que vivemos”, 
diz. “Não há dúvida de que o 
grande cabo eleitoral do mo-
mento é o presidente Lula, o 
governo federal.”

Venturi faz uma ressalva: a 
experiência dos últimos plei-
tos mostra que não há uma na-
cionalização das discussões que 
ocorrem nas campanhas muni-
cipais: “O voto é considerado 
momento privilegiado de par-
ticipação no debate da cidade. 
O pano de fundo vai ser essa 
melhoria geral do país, mas as 
pessoas tendem a querer resol-
ver problemas locais com seu 
voto”.

Se, em cidades como Rio de 
Janeiro e Porto Alegre, a disputa começa 
pulverizada, com o lançamento de diversas 
candidaturas tanto entre partidos governis-
tas como da oposição, em São Paulo e em 
Belo Horizonte, o debate gira em torno da 
polarização cada vez mais dominante no 
cenário político nacional: PT x PSDB.

Na capital mineira, a possibilidade de 
que os dois partidos se reunissem em tor-
no do candidato do PSB gerou debates in-
tensos entre os petistas nos últimos meses. 

“A polarização 
entre PT e 
PSDB poderá 
ser mais ou 
menos aguda, 
mas está se 
criando uma 
dualidade 
que tem 
condições de 
se enraizar”
André Singer
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Para o cientista político André Singer, da 
Universidade de São Paulo, a questão, ali, 
diz respeito, sobretudo, ao destino político 
do governador Aécio Neves (PSDB). “A po-
larização entre PT e PSDB poderá ser mais 
ou menos aguda, dependendo do local e do 
momento, mas está se criando uma duali-
dade que tem condições de se enraizar”, diz. 
Singer é autor de estudos em que demons-
tra uma tendência de os eleitores se alinha-
rem de acordo com inclinações ideológicas, 
à esquerda, direita ou centro, identifican-

do também os partidos nesse espectro, tal 
como acontece em países com maior tempo 
de experiência democrática. A definição da 
eleição, em geral, se dá pelo convencimento 
dos eleitores moderados, de centro – como 
no debate entre “esperança” e “medo” na 
campanha presidencial de 2002.

Singer concorda que as eleições munici-
pais têm sua própria pauta, que não se con-
funde com o pleito nacional. “Entretanto, se 
elas não determinam as eleições seguintes, 
podem antecipar tendências”, ressalva. O 

cientista político lembra que a polarização 
entre bairros de classe média e periferia nas 
eleições de 2004 em São Paulo anunciou o 
que considera a grande novidade da políti-
ca brasileira, ocorrida na eleição presiden-
cial de 2006: uma inédita polarização so-
cial, para além das divisões entre esquerda e 
direita. “A melhoria na distribuição de ren-
da parece tender a puxar os setores de bai-
xa renda para apoiar o governo, enquanto 
afasta a classe média. É um fenômeno novo, 
que ainda estamos pesquisando. 

Escolha bem o seu candidato para não se arrepender depois

COMO ESCOLHER

n Cuidado com promessas: muitos 
favores e coisas oferecidas em 
troca de votos já são direitos 
do cidadão e deveres do poder 
público.
n o candidato deve ser honesto e 
comprometido com a realidade da 
sua comunidade, e apoiar leis que 
beneficiem a maioria da população.
n o candidato precisa estar 
disposto a receber opiniões e ser 
fiscalizado pela população.
n Desconfie do candidato que não 
apresenta projetos viáveis e úteis.
Preste atenção ao partido do 
candidato. o voto vale, em primeiro 
lugar, para o partido.

O QUE é CONSIDERADO CRIME ELEITORAL

n Compra de voto: oferta ou doação de cestas básicas, dentaduras, remédios, material de 
construção, lotes, carteira de motorista, emprego, atendimento médico, serviços de advocacia e 
outros.
n uso da máquina administrativa: uso de prédios ou salas da administração pública para a 
realização de campanhas, pagamento com verbas públicas de despesas de campanha, utilização 
de veículos públicos para eventos partidários, liberação do servidor em horário de expediente para 
atividades de campanha.
n outras práticas ilegais: distribuição de brindes, realização de boca de urna, showmícios e 
propaganda eleitoral em locais públicos. 

COMO DENUNCIAR? 
n Reúna provas: consiga testemunhas e registros dos atos de corrupção (por exemplo, gravação de 
discursos com promessas de doação de dinheiro ou cestas básicas, fotografia de uso de veículos 
públicos em campanhas eleitorais, de distribuição de alimentos, material de construção etc.).
n Formalize a denúncia: procure a Promotoria Eleitoral, a Polícia Federal ou comitês da lei 9.840, 
que pune os casos de corrupção eleitoral (www.lei9840.org.br). o ideal é que a denúncia seja feita 
por escrito com o maior número possível de provas.

Fontes: Cartilha lei 9.840: Vamos Combater A Corrupção Eleitoral, e Guia do Eleitor Cidadão/Eleições 2008 (Senado Federal e Tribunal Superior Eleitoral).
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aqui e agora Venturi: nas eleições municipais, as pessoas quererem resolver problemas locais. Os debates nacionais são pano de fundo
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opinião

Sérgio Mendonça 
é economista. Foi 
diretor técnico 
do Departamento 
Intersindical 
de Estatística 
e Estudos 
Socioeconômicos 
(Dieese) de 1990 
a 200�, do qual 
atualmente 
é supervisor 
técnico

Apenas sete países têm PIB superior ao Brasil, que 
retoma agora a posição de 25 anos atrás. Dá para 
comemorar? Por Sérgio Mendonça

Um trilhão e meio de dólares

Fazendo uma conta simples e conservado-
ra, em 2008, o Produto Interno Bruto, o 
tão falado PIB, deverá atingir a marca de  
US$ 1,5 trilhão. O PIB é o principal indica-
dor que expressa o potencial econômico e 

de geração de renda de um país. Nos dias atuais posi-
ciona o Brasil como oitava economia do mundo, me-
nor apenas que o PIB de sete países: EUA, Japão, China, 
Alemanha, Inglaterra, França e Itália. Provavelmente 
seremos ultrapassados pela Índia nos próximos anos. 
Mas, se mantivermos o ritmo de crescimento dos úl-
timos quatro anos, alcançaremos a 
Itália e, talvez, França e Inglaterra 
em 10 a 15 anos.

O Brasil já foi a oitava economia 
do mundo no início dos anos 1980. 
Caímos para a 15ª na década passa-
da. Depois de um longo período de 
baixo crescimento (quase 25 anos), 
o país dobrou as taxas de expansão 
econômica nos últimos cinco anos. 
E as perspectivas são moderada-
mente otimistas. É crível prever um 
cenário de crescimento por vários 
anos seguidos. Bom, então vamos 
comemorar?

Retornemos, antes, à dura reali-
dade. A maior injustiça se expressa 
na enorme concentração de renda. 
Os rendimentos do trabalho res-
pondem por 35% a 40% do PIB. 
Na melhor das hipóteses, US$ 600 
bilhões de dólares são recebidos 
por aproximadamente 80 milhões 
de brasileiros que vivem do traba-
lho. Os US$ 900 bilhões que com-
plementam a renda nacional são 
apropriados por um número mui-
to menor de brasileiros e estrangei-
ros e pelos governos, por meio da 
arrecadação de impostos. Nos paí-
ses desenvolvidos, a distribuição é 
inversa à brasileira: 60% do PIB, ou até mais, é apro-
priado pelos assalariados.

Nosso principal desafio é reverter essa injusta rea-
lidade. Avançamos nessa direção nos últimos anos. A 
combinação de crescimento econômico, estabilidade 
de preços e programas sociais mais agressivos tem con-

tribuído para melhorar os indicadores de concentração 
de renda, mostrando redução das distâncias entre os 
rendimentos mais baixos e os mais altos dos que vivem 
do trabalho. Desafio ainda maior é distribuir bem toda 
a renda e não apenas a do trabalho. Ou seja, é decisi-
vo distribuir equilibradamente os US$ 900 bilhões que 
hoje ficam nas mãos de poucos e do Estado.

Para isso, é preciso que a economia cresça e que 
os juros caiam fortemente. Juros altos vão parar na 
mão dos poucos que já possuem muito dinheiro, con-
centrando ainda mais a renda. Retiram recursos do 

Estado e da sociedade, que pagam 
a conta. Revelam uma economia 
frágil, onde os que vivem de renda 
financeira, e não do trabalho, es-
tabelecem as prioridades. É o cha-
mado “rentismo”, verdadeira doen-
ça nacional. 

As políticas tributárias e fiscais 
também podem contribuir forte-
mente para melhorar a distribui-
ção de renda. Política tributária é a 
maneira de um país determinar de 
que forma vai definir quais são os 
impostos, de que forma serão pa-
gos e por quem, de modo a compor 
as receitas da União, dos estados 
e dos municípios. Política fiscal é 
a que define os meios de se pro-
ceder a essa arrecadação e de ze-
lar pelo equilíbrio entre receitas e 
despesas do poder público. Essas 
duas políticas podem influenciar 
mais na distribuição de renda se 
forem justas e progressivas na ar-
recadação (quem pode mais paga 
mais) e se o gasto público destinar 
recursos para satisfazer as necessi-
dades dos mais pobres, para o in-
vestimento social (educação, saúde 
e segurança), ambiental e de infra-
estrutura.

A realidade dos números assusta. A renda por ha-
bitante no Brasil se aproxima de US$ 8 mil. Se fosse 
distribuída igualitariamente entre todos, uma família 
de quatro pessoas (pais e filhos) receberia US$ 32 mil, 
cerca de R$ 57.600 por ano. Essa renda existe. A tarefa 
política é distribuí-la justamente. 

A realidade dos 
números assusta. 
A renda por habitante 
no Brasil se aproxima 
de US$ 8 mil. Se 
fosse distribuída 
igualitariamente entre 
todos, uma família de 
quatro pessoas (pais e 
filhos) receberia US$ 32 
mil, cerca de R$ 57.600 
por ano. Essa renda 
existe
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E
m 2007, as cinco principais re-
des de TV do Brasil abocanha-
ram 60% do total das verbas de 
publicidade empenhadas pelo 
governo federal. Desse mon-

tante, 40% ficou com a TV Globo. Jornais 
e revistas ficaram com 25% e o restante foi 
dividido entre as empresas de rádio e veí-
culos on-line. O Sistema Globo (servido de 
TVs, rádios, jornais, revistas, internet) tem 
ficado, segundo o Observatório do Direito à 
Comunicação, com mais de 60% do total da 
receita publicitária oriunda do setor público, 
de quase R$ 1 bilhão anuais. Essa hegemo-
nia produzida artificialmente obstrui o de-
senvolvimento de novas mídias. A luta pela 
democratização da circulação e do acesso à 
informação no Brasil foi o objetivo comum 
que levou mais de 400 pessoas de vários es-
tados brasileiros ao 1º Fórum de Mídia Livre 
(FML), dias 14 e 15 de junho, na Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O 
debate reuniu jornalistas, comunicadores, 
representantes de movimentos sociais, pro-
fessores e estudantes que almejam mudar o 
panorama das comunicações no país.

“Esse fórum busca formar uma espécie 
de rede das redes, preservando as singu-
laridades dos fazedores de mídia livre ao 
mesmo tempo em que luta pela estrutura-
ção de políticas e iniciativas para o fortale-
cimento de novas mídias”, afirmou a coor-
denadora da Escola de Comunicação da 
UFRJ, Ivana Bentes. Integrante do núcleo 
dirigente da Revista do Brasil, Paulo Salva-
dor observou que o FML marca um novo 
momento: “Passamos 30 anos reclamando, 
sem conseguir avançar. Chegamos ao fim 
da ingenuidade e passamos a tomar inicia-
tivas concretas”, disse, citando o exemplo 
da própria revista.

Em sua campanha pela democratização 
do acesso às verbas de publicidade, o FML 
quer procurar outros setores dos movimen-
tos sociais para desencadear ações de pres-
são. “Se não agirmos concretamente para 
mexer nessa questão da distribuição das 
verbas públicas, não chegaremos a lugar 
nenhum”, avalia o diretor da Carta Maior, 
Joaquim Palhares, ressaltando a importân-
cia de se estender o movimento para todo 
o continente. “O esforço dos grupos de mí-

dia para deter as transformações na Améri-
ca Latina é o mesmo em todo o continente”, 
concordou Dario Pignotti, do jornal argen-
tino Página 12.

Os participantes decidiram trabalhar 
para que a próxima edição do Fórum So-
cial Mundial (Belém, janeiro de 2009) abri-
gue o primeiro Fórum de Mídia Livre in-
ternacional. Encontros regionais deverão 
ser realizados ainda em 2008 para agregar 
pessoas (950 se inscreveram pela internet) 
que não puderam se deslocar até o Rio de 
Janeiro. Para Renato Rovai, editor da revista 
Fórum, a luta pela ampliação da diversidade 
informativa tem a importância que já teve 
a luta pela democracia política. “A vitória 
ou a derrota desse movimento vai dizer que 
país seremos, se dominado por meia dúzia 
de famílias, ou um país onde muitas outras 
vozes tenham relevância. Por isso defendo 
o nome de ‘mídia livre’. Não é um movimen-
to por um pedaço de algo, mas pela totali-
dade do direito à comunicação.”

Altamiro Borges, secretário de Comuni-
cação do PCdoB, que mantém o site Ver-
melho, e editor da revista Debate Sindical, 

mídia

livres para 
comunicar
Fazedores de mídia batalham por 
uma comunicação mais democrática 
e buscam nas tecnologias e na 
solidariedade se fazer ouvidos, 
lidos, vistos e compreendidos 
Por Maurício Tuswhol e Tainã Nalon

teoria e prátiCa
Juliana (à direita) 
com as colegas: 

liberdade criativa 
é rara dentro 

das empresas 
hegemônicas
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Rio de Janeiro (Uerj), indicam uma reali-
dade não muito convidativa, mesmo para 
os mais aventureiros. 

Em síntese, os estudiosos observam que, 
apesar de o barateamento do acesso às novas 
tecnologias ter proporcionado novos espa-
ços de conhecimento e debate, a produção 
profissionalizada de conteúdo informati-
vo – em blogs principalmente – também 
é, ainda, monopólio das grandes empresas 
de mídia. É como se os clássicos “formado-
res de opinião” do século passado tivessem 
migrado para a internet, levando com eles 
audiência, visibilidade e os habituais patro-
cinadores daquela mídia convencional.

Para que blogs e sites dos mais variados 
tipos, alheios a esse establishment, consigam 
surgir e crescer, têm sido necessárias gran-
des doses de boa vontade. É o caso da revista 
cultural Paradoxo, projeto que entra em seu 
quinto ano de vida, todos eles sem patrocí-
nio. Embora a estrutura do site tenha jeito 
profissional, com editor-chefe, editores, sub-
editores e até correspondentes fora do Bra-
sil, o conteúdo é produzido sem promessa de 
retorno financeiro. O editor-chefe Marcus 
Cardoso, um jovem estudante de jornalismo 
que buscou na internet espaço para experi-
mentar o que o limitado mercado de traba-
lho de Vitória não oferecia, diz que é paixão 
o que o faz se dedicar com tanto afinco às 
atualizações semanais do site. Ele lamenta 
ter que bancá-lo há cinco anos, mas, ao mes-
mo tempo, admite desconhecer o caminho 

das pedras para buscar patrocínio.
O site mineiro Pílula Pop, de cultura, vi-

veu durante parte de 2005 e 2006 situação 
diametralmente oposta. Um grupo de es-
tudantes de jornalismo na Universidade 
Federal de Minas Gerais resolveu juntar 
o projeto de uma revista com um blog e 
fazer da marca um site, um programa de 
TV e um de rádio. “Queríamos ter o Pílu-
la como uma vitrine, mas não pensávamos 
em ganhar dinheiro diretamente com ele. 
As aprovações nas leis de incentivo federal 
e estadual foram uma surpresa”, diz Braulio 
Lorentz, um dos editores do site. 

O site foi aprovado no Programa Natu-
ra Musical, em 2005. Gastos com hospeda-
gem e domínio passaram a ser custeados 
pela verba do programa. Durante um ano, 
editores, repórteres e colaboradores ganha-
ram salários compatíveis com o mercado. O 
site promoveu festas com a presença de no-
mes importantes do cenário independente 
nacional. As constantes atividades resulta-
ram em divulgação e fôlego para o veícu-
lo. O pique, no entanto, durou até o fim de 
2006. “Depois que saímos da faculdade pa-
ramos de correr atrás de festas, de patrocí-
nios”, conta Braulio. A impossibilidade de 
sustentar uma estrutura profissional com 
baixa remuneração e grande responsabili-
dade não teve como ser conciliada. Indica-
tivo disso é ele hoje considerar o trabalho 
de repórter do Jornal do Brasil como o “de 
verdade”, o que exige mais.

destacou o aspecto quantitativo e a repre-
sentatividade do fórum, mas apontou a 
pluralidade como grande qualidade a ser 
valorizada. “Houve a convivência madu-
ra e franca entre distintas concepções e 
experiências. Dos que priorizam iniciati-
vas atomizadas e autonomistas aos que en-
caram essa batalha como eminentemente 
política”, descreveu em seu blog. 

Com a cabeça no futuro
Uma parcela importante do público do 

fórum demonstrou ao pé da letra o sentido 
de diversidade e liberdade que almeja para 
o rumo das comunicações no país. As in-
tenções são as melhores: eles não pretendem 
construir nenhum tipo de projeto de poder, 
tampouco destruir impérios de comunica-
ção numa disputa entre formiguinhas e ele-
fantes. Jovens das mais diversas origens, dis-
postos a ampliar o espaço de debate sobre as 
milhares de realidades brasileiras, buscam 
ser produtores autônomos de informação, 
conhecimento e arte. E querem viver disso.

A vida de um comunicador nas mídias 
tidas como alternativas está no limite en-
tre o pioneirismo e a diversão. Estudos re-
centes de nomes consolidados da Comuni-
cação Social, como Mark Deuze, professor 
das universidades de Leiden e Indiana, nos 
Estados Unidos, e as brasileiras Raquel Re-
cuero, professora da Universidade Católi-
ca de Pelotas (UCPel), e Alessandra Aldé, 
professora da Universidade do Estado do 

oportunidade
A estudante Clarissa  
acompanhou a 
oficina de vídeo 
com celular
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trabalho

O processo de “criação” da informação 
pode ser também entendido como ferra-
menta educativa. Clarissa Nanchery, aluna 
de Estudos de Mídia da Universidade Fede-
ral Fluminense, participa de uma oficina de 
alfabetização audiovisual chamada Lanter-
na Mágica, numa escola municipal de Ni-
terói, na qual as crianças são o sujeito da 
produção. “A gente pega elementos que eles 
já têm constituídos, os filmes que eles gos-
tam de assistir, os vídeos, os desenhos ani-
mados, e tenta reconfigurá-los, porque as 
mídias comerciais são muitos presentes nas 
vidas dessas crianças. Elas não têm acesso a 
outro tipo de mídia”, explica. “Esse projeto 
é uma forma de mídia livre, porque é de-

mocratizante, ao criar uma  produção sob 
a perspectiva da criança.” Ou seja, é uma 
forma de ampliar os recursos do univer-
so educativo.

Por essas e outras necessidades, instru-
mentos não convencionais têm sido apro-
veitados principalmente por universitá-
rios, na tentativa de produzir conteúdo de 
visibilidade e ganhar experiência. O projeto 
TJ UFRJ, dos alunos da Escola de Comuni-
cação da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro, por exemplo, é um espaço orientado 
ao telejornalismo e um meio de desenvol-
ver já nos primeiros anos de estudo habi-
lidades exigidas por grandes redações. Os 
alunos trabalham e são remunerados como 

Música também é mídia livre
A banda-conceito Sol na Garganta do Futuro, formada por cinco rapazes de Vitória, une 

poesia declamada com melodia experimental e vídeo. Distribui a produção sob o selo de livre 
reprodução da Creative Commons e permite que outros se apropriem de suas composições 
para utilizar em novas experiências. “A mídia livre pra gente é natural. um Dj pode pegar um 
pedaço da flauta da nossa música, colocar numa batida diferente e botar na trilha de um 
filme. A idéia é não ficar preso – até pela falência do formato CD e da indústria fonográfica”, 
comenta Fabricio Noronha, vocalista. A banda não tem site próprio. utiliza ferramentas como 
MySpace, YouTube e Fotolog para criar vínculos com curiosos que, por sua vez, contribuem 
para a composição de novas obras. Na oficina Garganta, durante o Fórum de Mídia livre, 
os interessados faziam intervenções e construíam uma cadeia diferenciada de composição 
musical. É música colaborativa. Mas como sobreviver de música experimental em plataforma de 
mídia livre? Para Fabricio, o músico também deve transpor as barreiras da melodia e participar 
de projetos de cinema, poesia, pintura, produção cultural – promover-se dentro de uma idéia 
original de arte com um sem-número de formatos. Estabelecer um diálogo de mídia.

se o programa fosse atividade de estágio. A 
experiência valoriza o currículo e a inicia-
tiva é tida pelos professores como estraté-
gica. Mas universitários vêm e vão, e falta 
espaço para os diplomados. Ou seja, embo-
ra estimule a experimentação, o projeto, na 
melhor das hipóteses, será um trampolim 
para um mercado de trabalho com pouca 
perspectiva criativa.

A estudante Juliana Teixeira, envolvi-
da no TJ UFRJ, avalia que projetos como 
esse devem ser estimulados, pois permitem 
mostrar ao aluno e aos espectadores um te-
lejornalismo diferenciado do tradicional. 
“A gente aprende a pensar jornalismo, a ter 
uma visão mais humanística, com prática e 
teoria”, afirma. Juliana quer fazer mestrado 
depois da graduação para continuar próxi-
ma de projetos experimentais, pois acredi-
ta que esse tipo de liberdade criativa é rara 
dentro das empresas hegemônicas. E man-
tém esperanças de que o modelo tradicio-
nal cederá espaço às inovações, pelas mãos 
dos novatos que estão entrando e mudando 
o formato gradualmente. E o principal fa-
tor para, lá na frente, mexer de maneira ex-
pressiva na produção audiovisual é alimen-
tar com liberdade e oportunidade o apetite 
transformador. 
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multiplataforma
Hugo Reis, Daniel Bosi, Erico 

Pedin, Fabricio Noronha 
e Vinicius Fabio da Sol na 

Garganta do Futuro
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V
ocê sabia que as reivindicações 
de trabalhadores vêm receben-
do tratamento simpático da 
mídia, mas que a possibilidade 
de greve é quase sempre noti-

ciada como uma “ameaça”? Esses são alguns 
dos achados do Observatório Brasileiro de 
Mídia (OBM) durante todo o ano passado, 
resultado do acompanhamento do noticiá-
rio dos cinco jornais brasileiros de referên-
cia nacional: O Estado de S. Paulo, Folha de 
S.Paulo, O Globo, Jornal do Brasil e Correio 
Braziliense. Quase 80% das 719 reportagens 
sobre campanhas salariais foram considera-
das pela pesquisa como favoráveis às reivin-

Grandes grupos que controlam a produção do conhecimento e da 
cultura passam a borracha nos trabalhadores como protagonistas 
da história Por Bernardo Kucinski

jornais maltratam 
imagem das greves

trabalho

dicações dos trabalhadores ou equilibradas. 
Mas a palavra “ameaça” foi usada em 28 dos 
35 títulos sobre a possibilidade de uma greve 
ser decidida. Um título usou a palavra “ris-
co”, mais amena, mas com o mesmo sentido. 
Em apenas seis títulos os jornais preferiram a 
expressão neutra “possibilidade de greve”. 

A explicação para a contradição pode ser 
simples: “ameaça de greve” é uma expres-
são curta e forte, ideal para uma manche-
te de jornal. Mais comunicativa do que di-
zer: “metalúrgicos aprovam possibilidade de 
greve”. Mas não há dúvidas de que carrega juí-
zo de valor negativo. Ameaçar, seja lá o que 
for, é entendido como violência. Tem objeti-
vo de intimidar, “meter medo”, diz o dicioná-
rio. Portanto, condena a greve a priori.

Outra explicação para o emprego repetido 
da palavra “ameaça” vem do fato de as greves 
mais prolongadas e de maior impacto atual-
mente acontecerem no serviço público, en-
quanto no setor privado aumenta o núme-
ro de acordos firmados sem necessidade de 
greve. O OBM constatou que a maioria das 
reportagens desfavoráveis às reivindicações 
tratava de greves com reflexo negativo direto 
no dia-a-dia da população: greves da Polícia 
Federal, nos serviços de transporte, saúde ou 
educação. O Observatório também consta-
tou que enquanto as reivindicações especí-
ficas de cada categoria são bem aceitas pela 
mídia, as propostas de aprofundamento dos 
instrumentos de luta dos trabalhadores ou 
ampliação universal de seus direitos foram 
tratadas de modo desfavorável ou ideologi-
zado. Foi o que aconteceu com cerca de 54% 
das reportagens sobre a demanda por uma 
semana de 40 horas de trabalho e o reconhe-
cimento das centrais, por exemplo.

 
Borracha na história

Entra em jogo nesse caso uma visão con-
servadora dos jornais contra mudanças es-
truturais na sociedade. As bandeiras mais 
gerais do movimento são vistas como amea-
ça ao sistema e rejeitadas liminarmente, ape-
sar do seu papel civilizatório desempenhado 
historicamente. Sem os sindicatos não se te-
ria nem mesmo o próprio direito básico de 
negociar salários, não se teria a semana de 
oito horas e talvez nem a democracia. Foram 
greves que acabaram com as infames jor-
nadas de 14 horas de trabalho. No Brasil, a 
grande greve de 1917 conquistou o direi-
to de organização dos trabalhadores, a im-
plantação do salário fixo – já que na maioria 
dos lugares só se trabalhava pela comida e 
moradia – e a proibição do trabalho notur-
no de crianças e mulheres. 

rito sumário
As bandeiras mais 

gerais do movimento 
sindical são vistas como 

ameaça ao sistema e rejeitadas 
liminarmente pelos jornais
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E quanto à democracia? Em muitos paí-
ses foram também greves que instituíram 
a democracia. Uma greve de tecelões exi-
giu e conseguiu o voto secreto e universal 
na Bélgica em 1893, daí se estendendo a 
outros países europeus. E foi o movimen-
to sindical inglês que estruturou a modelar 
democracia britânica, com a famosa Carta 
de seis pontos de 1838, que instituía o voto 
secreto e universal, distritos eleitorais jus-
tos, e o pagamento de salários para depu-
tados, para que trabalhadores também pu-
dessem exercer mandatos. E nem é preciso 
ir tão longe ou recuar tanto no tempo: fo-
ram as greves de 1978 a 1980 no Brasil que 
derrubaram a ditadura.

Muito sangue foi derramado em greves. 
É preciso lembrar que até os sindicatos se 
tornarem organizações de massa, lá pelos 
anos 1920, greves e reuniões de trabalhado-
res eram reprimidas com violência. E mais, 
sempre que se busca suprimir direitos polí-
ticos e sociais, é preciso primeiro derrotar 
sindicatos. No Brasil, os golpistas de 1964 
decretaram intervenção em 90% dos sindi-
catos e baixaram a Lei de Segurança Nacio-
nal proibindo greves. 

Mais recentemente, para instaurar o neo-
liberalismo na Inglaterra, a senhora That-

cher partiu para cima dos mineiros em 
1984 e, logo depois, dos trabalhadores fer-
roviários, conseguindo derrotar os dois se-
tores mais tradicionais do movimento tra-
balhista inglês. Só depois disso conseguiu 
privatizar a siderurgia britânica, a indústria 
naval e as ferrovias.

As greves, portanto, deveriam ter na cabe-
ça das pessoas a mesma imagem gloriosa das 
lutas de libertação nacional. Mas não têm. 
Quase nada se sabe sobre elas. Em parte, isso 
se deve a um problema de comunicação do 
próprio movimento sindical. A greve é qua-
se sempre uma ação coletiva de fôlego curto 
que exige unidade de todos os trabalhadores 
daquela base ou daquela empresa, para ob-

ter rapidamente a vitória. Preocupados com 
essa urgência tática, os boletins e jornais sin-
dicais dirigem-se aos trabalhadores de sua 
área, mas, salvo exceções, comunicam-se 
mal com o grande público.

Assim se formam lacunas na imagem 
das greves. E se o patrão é o Estado, e os 
usuários são outros trabalhadores, como é 
o caso das greves de ônibus ou de metrô, ou 
de professores, a sua imagem é mais facil-
mente desgastada na mídia. O pior aconte-
ce no longo prazo: a mídia conservadora e 
os grandes grupos que controlam a produ-
ção do conhecimento e da cultura conse-
guem passar a borracha nos trabalhadores 
como protagonistas da história. 

Professores, greve por quê
A greve dos professores de São Paulo, aprovada por assembléia com 30 mil pessoas em 13 
de junho, é emblemática da forma como a imprensa trata as reivindicações e a legitimidade 
de movimentos do setor público. Desde janeiro a Apeoesp, o sindicato da categoria, pedia 
audiência para tratar de questões como reajuste salarial e incorporação de gratificações. E, 
principalmente, abordar temas como a melhoria do processo de ensino-aprendizagem com o 
fim da aprovação automática; limite máximo de alunos por sala de aula; melhoria na estrutura 
das escolas. o governo não atendeu e ignorou a data-base, garantida por lei, no mês de março.
Além das alterações na licença-saúde, o que detonou a aprovação da greve foi a publicação, 
pelo governo Serra, de um decreto que altera a forma de substituição, remoção e contratação 
de novos professores e prejudicava os que já estão na rede há muitos anos, porém ainda 
sem concurso. Raramente a imprensa tratou disso. limita-se a abordar a greve pelo “trânsito” 
causado pelas assembléias. Matérias sobre à administração estadual, que há anos vê o 
desempenho da rede de ensino despencar nos sistemas de avaliação, são escassas.

problema de tráfego
No noticiário, principalmente da TV 
e do rádio, a greve dos professores 

merece destaque apenas quando 
prejudica o trânsito
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entrevista

O ex-jogador Tostão, hoje cronista espor-
tivo, escreveu outro dia que Juca Kfouri 
é “mestre do jornalismo esportivo”. Para 
José Carlos do Amaral Kfouri, o Juca, um 
louco por futebol, o elogio pode valer tan-

to quanto um magnífico salário. Aliás, Juca é categórico 
em dizer que o fato de “nunca ter curvado a espinha e 
nunca ter ferido um princípio” é seu grande patrimônio 
profissional. Mesmo a “grande” mídia, que ele considera 
cúmplice dos conchavos que atravancam o desenvolvi-
mento do esporte no Brasil, precisa de sua credibilidade 
para garantir um Ibope. Não é à toa que ele está no rádio 
(CBN), na TV (ESPN Brasil), no jornal (Folha) e na in-
ternet (UOL), e já comandou revistas como Placar (1979 
a 1995) e Playboy (1990 a 1994). Aos 58 anos de idade e 
38 de profissão, sempre jogou no ataque. E garante que, 
em essência, é hoje rigorosamente igual ao jovem que aos 
18 anos queria pegar em armas para enfrentar a ditadura. 
Seu nome de guerra, Bira, aludia ao jogador de basque-
te Ubiratan, do Corinthians e da seleção brasileira. Juca 
admite que muita coisa mudou dos dias de clandestini-
dade para cá. Mas ainda vê o permanente embate entre 
as pessoas que não se conformam com a exclusão social 
e as que a consideram inevitável. E não acredita em jor-
nalista que não queira melhorar o mundo.

Fale um pouco sobre o surgimento do “Bira”, o mili-
tante. E o que resta de Bira em você? 

O Bira é fruto de um momento, de uma geração. Quem 
tinha o mínimo de caráter e informação tinha de fazer 
o que a minha geração fez, combater a ditadura. Hoje 
é muito fácil você dizer que era equívoco partir para a 
aventura da luta armada. Mas eu diria que era uma exi-
gência da sensibilidade você resistir à ditadura. Acho que 
sempre a gente precisa ponderar que não são os milita-
res os responsáveis pelo golpe de 64. Boa parte da nossa 
elite é responsável também, elite que até hoje infelicita 
o Brasil. Aos 58 anos, naquilo que é essencial, eu diria 
que sou rigorosamente igual ao que eu era quando tinha 
18. Todos os conceitos podem ter mudado, o que é ser 
de esquerda, o que é ser de direita, os sonhos, o fim do 

comunismo, a queda do muro de Berlim, mas eu acho 
ainda que o mundo se divide entre as pessoas que não se 
conformam com a exclusão social e aquelas que acham 
que isso é inevitável. Virei jornalista, com militância na 
imprensa esportiva, para tentar fazer com que o esporte 
brasileiro seja minimamente decente. Quer dizer, antes 
de ser jornalista eu sou cidadão e eu não acredito em jor-
nalista que não queira melhorar a esquina da rua onde 
mora, a cidade onde vive, o país onde nasceu e, com o 
perdão da pretensão, melhorar o mundo. 

E sua passagem da Ciências Sociais para o jornalis-
mo foi calculada? Você começou na Abril, não é?

Sim, arquivista e pesquisador do Departamento de 
Documentação. Fui lá para atender a revista Placar, que 
ia nascer. Continuava com meu projeto de fazer tese de 
mestrado sobre futebol como fator de mobilização so-
cial, e não de alienação, como tratava a esquerda. Em 
1970 eu estou na Ciências Sociais da USP. Imagina as-
sistir à Copa do Mundo torcendo pelo Brasil? Achavam 
que eu era um puta alienado.

E você ainda tentou se infiltrar no Exército?
Hoje só estou vivo porque existiu uma figura chamada 

Joaquim Ferreira Câmara, o Toledo, que era o segundo 
da ALN, depois do Marighela. Ele me convenceu a me 
alistar no CPOR, fazer a Infantaria, aprender a atirar, tá-
ticas de guerrilha etc. Quando apareceu esse emprego, 
fui conversar com ele que eu iria romper o compromisso. 
Diferente do que o filme O que é isso companheiro? ense-
ja, ele era um encanto. E disse: “Se você for ler o jovem 
Marx, terá um momento em que diz: ‘Não queira resol-
ver os problemas dos outros antes de resolver os seus’”. 
Saí do exército, comecei a trabalhar na Abril, subo pra re-
dação, surge o convite da Placar para ser chefe de repor-
tagem. Nessa altura já tinha acabado a ALN e eu estava 
no Partidão. Só não fui preso porque o Vlado (Vladimir 
Herzog, morto em 1975) morreu. Eu estava na lista (de 
jornalistas ligados ao clandestino PCB que seriam pre-
sos). Minha militância no Partidão pára quando é lega-
lizado. Não achei graça nenhuma (risos).

Para juca Kfouri, a mídia esportiva não é frouxa com as mazelas 
do esporte: é promíscua. “uma semana de jornalismo correto 
no Jornal Nacional derrubava o Ricardo Teixeira”, diz 
Por Paulo Donizetti de Souza

A ESPINhA ERETA 
Do guerrilheiro

       Ninguém 
defende a 
inflação, 
mas se todo 
mundo 
fosse contra 
mesmo, ela 
acabava. 
Alguém 
ganha. E se 
todo mundo 
concorda que 
a situação do 
futebol está 
uma merda, 
por que 
não muda? 
Alguém 
ganha
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Como diz o 
Millôr Fernandes: 

“Quem se curva 
diante dos 

poderosos mostra 
a bunda aos 

oprimidos”. Por 
isso eu digo pra 

molecada: tenha 
uma espinha 

inflexível. Foi 
assim que eu ‘se’ 

dei bem
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Na política muita coisa mudou após a abertura. E 
no futebol, muita coisa mudou também? 

Sou um afortunado de poder dizer que vi jogar o Gar-
rincha, o Pelé. Nem por isso eu olho pros Ronaldinhos, 
pro Zidane, pro Kaká e vou dizer “ah, não serve para 
amarrar a chuteira do Rivelino”. São tão bons quanto. O 
Pelé é o Pelé, é um degrau acima, mas esses caras geniais 
que tem hoje são do nível daqueles do Platini, do Mara-
dona. É a minha visão. Mas simplesmente os caras não 
param. Ser corintiano era ter certeza de que o Rivelino 
ia jogar no Corinthians 10 anos, palmeirense sabia que 
o Ademir da Guia ia jogar lá 15 anos. É essa coisa que 
o palmeirense tem com o Marcos, o são-paulino com o 
Rogério Ceni, mas com quem mais? O Pelé, que era o que 
era, jogou no Santos por 20 anos. Hoje a discussão na se-
leção é se convocaram Fulano do Barcelona ou Cicrano 
do Ajax. Tem um texto do Eric Hobsbawm que mostra 
como a globalização conseguiu transformar esses caras 
em cidadãos do mundo, perderam o vínculo com suas 
pátrias, mas precisam do reconhecimento da pátria para 
se transformar em internacionais. Precisa jogar na sele-
ção para fazer fortuna lá fora, mas deixou de ter o vínculo 
com o que é nacional. Dialética interessante, né? 

A imprensa esportiva é tímida com as mazelas?
Ela não é tímida. É promíscua, é cúmplice. A imprensa 

esportiva, principalmente de TV aberta, não existe. Não 
se pode contar quem é o senhor Nuzman (presidente do 
Comitê Olímpico Brasileiro), porque há o interesse na 
compra de Olimpíada e Pan-americanos. Não se pode 
contar quem é o Ricardo Teixeira (presidente da CBF), 
porque tem a seleção, o Brasileiro, a Copa do Mundo. É 
entretenimento, não é jornalismo. Eu acredito que uma 
semana de jornalismo correto no Jornal Nacional der-
rubava o Ricardo Teixeira. Durante todo o tempo que o 
Brasil conviveu com a inflação, nunca ninguém a defen-
deu. Mas se todo mundo fosse contra mesmo, ela acaba-
va. Alguém devia ganhar com ela. Se você fizer um semi-
nário para discutir o futebol brasileiro com jornalistas, 
jogadores, cartolas, todos vão fazer um diagnóstico pa-
voroso. Mas por que não muda? Alguém ganha com isso. 
Porque você acha que o Eurico Miranda mandou tantos 
anos no Vasco? E o Ricardo Teixeira na CBF? E o Dualib 
no Corinthians, e o Mustafá do Palmeiras?

E como você alcançou uma condição profissional 
confortável mesmo remando contra essa maré?

Essa é a pergunta que eu mais ouço quando vou fa-
lar em escolas de Jornalismo. Eles me falam “ah, para 
você é fácil falar que não faz propaganda, você é o Juca 
Kfouri”. E eu digo para eles: “Eu sou o Juca Kfouri 38 
anos depois de ter começado na profissão, eu era só o 
Juca antes disso”. Fiz muita cagada na vida, todas que fiz 
e percebi tratei de tentar limpar. Eu nunca fiz nenhuma 
propositalmente. Nunca curvei a minha espinha, nun-
ca feri um princípio meu. Então, as pessoas não che-
gam em você para fazer proposta indecorosa. Então a 
credibilidade passa a valer mais. 

O profissional ético também dá Ibope.
É isso. Isso se conquista, sabe como? É aquilo que o 

Millôr Fernandes diz: “Quem se curva diante dos po-
derosos, mostra a bunda aos oprimidos”. Tenha uma 
espinha inflexível, é simplesmente isso. Agora, sabe o 
que eu digo para a garotada? “Faz assim que eu ‘se’ dei 
bem”. Vou ficar rico? Nunca. Mas tenho muito mais do 
que eu achei que teria no começo da profissão. Teve al-
guns momentos em que eu achei que eu era uma ex-
ceção. Hoje tem muito mais gente. E vou te falar uma 
coisa sobre isso de jornalista não gostar de levar furo. 
Eu adoro levar furo, adoro quando vejo algo que não 
fui eu que fiz. Quanto mais gente melhor. 

O Estado poderia ser mais incisivo em relação ao 
esporte ou tem mais com que se preocupar?

Acho que poderia. Nos tempos da redemocratização, 
o idiota do Collor foi lá ver o Brasil estrear na Copa, es-
colheu o Zico para ser seu secretário de Esportes, o Zico 
logo percebeu que andaria muito pouco e caiu fora. Fer-
nando Henrique, você conversava com ele de futebol, ele 
arregalava os olhos e era até capaz de entender que ali 
tinha alguma coisa sociologicamente interessante, mas 
te perguntava quem era a bola. Mas foi no governo Fer-
nando Henrique que saiu a Lei Pelé – e que se estuprou 
a Lei Pelé –, e se gestou o Estatuto do Torcedor e a Lei 
da Moralização do Esporte.

No Congresso ou no Executivo?
O executivo propôs. São as duas únicas leis aprova-

das por unanimidade nos anos FHC. O Lula teve como 
generosidade assinar essas duas leis como as duas pri-
meiras de seu mandato. Antes disso, dois dias depois de 
ter ganhado a eleição, ele me telefonou, pediu para con-
versar. Ele me disse: “Juquinha, eu preciso até o dia da 
minha posse de um plano de política esportiva no Brasil 
porque nós não temos”. Em 25 dias, juntamos um grupo 
de quinze pessoas, que tinha Bebeto de Freitas, Sócrates, 
Paula, Ana Moser. Fizemos um projeto de 60 páginas de 
inclusão social por meio do esporte. A Constituição diz 
que esporte é um direito do povo e que é dever do Estado 
dar meios para que a população o pratique. O conceito é 
esse. Ele pegou, fez questão de receber em uma solenida-
de pública formal, entregou para o Agnelo (Queiroz, que 
seria o ministro) – o PT nunca deu palpite na política de 
esportes do governo Lula, aparelhado pelo PCdoB. E no 
dia em que o Lula ia assinar aquelas duas brilhantes leis, 
começou o discurso literalmente assim: “Nunca mais va-
mos ouvir o jornalista Juca Kfouri dizer que no Brasil o 
torcedor é tratado feito gado”. E terminou dizendo mais 
ou menos: “A presença do Juca Kfouri aqui é para repre-
sentar a crônica esportiva que por todo esse tempo foi 
perseguida pela cartolagem que nos infelicita”. Saí de lá 
esmurrando o ar. Pensava: “Estão fodidos, acabou, esse 
tem o fundilho das calças polido pelas arquibancadas, é 
um corintiano que sabe quem é A, B, C e D”. Seis meses 
depois, estava de braços dados (com Ricardo Teixeira)... 
O poder de sedução dessa gente do futebol... 

      Massificar 
a prática 
de esportes 
no Brasil 
faria um 
bem danado 
para a saúde 
pública – a 
OMS mostrou 
que a cada 
dólar gasto 
com esporte 
economiza-
se três com a 
saúde pública
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Você chegou a ser convidado para ser ministro.
Na verdade, não existia Ministério. O Fernando Hen-

rique me convidou para ser secretário de Esporte. Falei: 
“Professor, não vou. Primeiro, não tenho o menor ta-
lento para isso, só vou criar caso para o senhor. Segun-
do, tenho quatro filhos e um padrão que como secretá-
rio não dá para manter (e não sou ladrão...). Sabe o que 
aconteceria se eu fosse secretário de Esportes? Na hora 
que João Havelange ou Ricardo Teixeira quisesse falar 
com ele passaria por cima de mim. Ia dar merda. Acho 
que sou mais útil sendo jornalista. Para mim o ministé-
rio tinha de ser do esporte para a terceira idade, para as 
crianças carentes, o esporte escolar. A OMS mostrou que 
a cada dólar gasto com esporte economiza-se três com a 
saúde pública. Com a habilidade do brasileiro eu ponho 
em centro de excelência da iniciativa privada um bando 
de moleques que vão ser campeões. Você sabe quantos 
remadores da equipe olímpica vêm da região amazôni-
ca? Nenhum! Aquela molecada que com 5, 6 anos vai 
para a escola remando, nunca ninguém foi lá olhar. Eu 
só estaria preocupado com isso.

Apesar da dificuldade que você aponta, fazer polí-
tica não sendo “da política”, o ministro Gilberto Gil 
tem mostrado que dá para fazer um bom trabalho.

Sem dúvida. Estou de pleno acordo com você. Por 
que o Gilberto Gil consegue aquilo que o Orlando Silva 
e o Agnelo Queiroz não conseguem? Porque esses pre-
cisam se fazer na vida. E o Gilberto Gil está feito.

O Juca não está feito?
Primeiro, não tem a mesma dimensão. Segundo, 

atingiria interesses muito maiores do que os que são 
atingidos pelo Gil. O Gil pode falar com qualquer um 
deles de igual para igual, na área de cultura e tal. Eu, 
no mundo do esporte, não.

Qual “furo” foi mais divertido, o escândalo da lotéri-
ca ou ter descoberto o Carlos Zéfiro? 

Sem dúvida nenhuma o do Zéfiro. Ali eu acho que é 
uma demonstração de como, muitas vezes, se entende 
mal o que é o tal do jornalismo investigativo. Jornalis-
mo investigativo não é necessariamente de denúncia. A 
“descoberta” foi convencer o Alcides Caminha a deixar 
publicar a matéria, mas acabou fazendo bem para ele. A 
matéria teve repercussão, ele ganhou fama, foi paraninfo 
dos alunos de comunicação da UFRJ daquele ano. Mor-
reu em março do ano seguinte. Mais seis meses ele teria 
morrido e provavelmente ninguém saberia hoje quem 
ele era, a não ser que algum filho contasse, mas aí fica-
ria a dúvida se era verdade ou não. (Carlos Zéfiro era 
pseudônimo de Alcides Caminha, pioneiro dos chama-
dos “catecismos”, que “influenciaram” gerações com seus 
gibis de sacanagem vendidos clandestinamente nos anos 
1950/60/70. Foi descoberto pela Playboy em 1991. Cami-
nha é também compositor. A Flor e o Espinho – “tire esse 
sorriso do caminho/ que eu quero passar com a minha dor” 
– é dele, com Nélson Cavaquinho e Guilherme de Brito.)

Você levou a discussão da camisinha para a reda-
ção da Playboy, não foi?

Quando eu entrei lá, no primeiro mês, deparei com 
uma matéria sobre sexo grupal sem nenhuma referên-
cia a camisinha. Eu disse pro chefe de redação: “Vocês 
estão malucos? É perigoso”. Aí ele veio com a conversa 
que era “política da Playboy internacional não asso-
ciar sexo a doenças, a morte”. Eu levei a questão para 
cima e ouvi deles que era isso mesmo. Então falei “tá 
legal, vocês vão precisar de outro diretor, eu não vou 
ser cúmplice disso aí”. O máximo que eu consegui foi 
não publicarem a matéria imediatamente. Diante da 
minha irredutibilidade devem ter começado a pen-
sar “será que esse moleque é louco?”, “ou será que o 
que ele está falando faz sentido?”. Quando liberaram 
para fazer a matéria, ela ganhou um prêmio da Orga-
nização Mundial da Saúde. E as Playboys do mundo 
inteiro passaram a falar sobre preservativos. Mudou 
a forma da revista. Foi também um período em que 
a revista mais investiu em bons jornalistas. Eugênio 
Bucci, Nirlando Beirão, Fernando Morais, Fernando 
Pacheco Jordão, Ricardo Boechat, Ruy Castro... Com 
esse time é fácil.

Você diz que é cidadão antes de jornalista. é tam-
bém corintiano antes de jornalista?

Corinthians é outra coisa. Eu nasci corintiano, he-
rança de pai. É um traço meu ser corintiano, como é 
ser brasileiro, paulistano, enfim. Torço mais pelo Co-
rinthians do que pela seleção brasileira, mas isso não 
é novidade. Acho que você também torce mais pelo 
Palmeiras.

Até em jogo amistoso...
O que eu posso garantir é que não me atrapalha na 

profissão, nem um pouco, o fato de eu ter um time. 
Também não tenho essa coisa, que eu acho meio mise-
rável, que é moderna, que a minha alegria é a sua tris-
teza. Eu torci pelo Palmeiras contra o Manchester Uni-
ted, eu torci pelo Palmeiras na Libertadores, vou torcer 
pelo Fluminense hoje. Falam-me “tá maluco? Mais um 
campeão da Libertadores antes do Corinthians?” Não 
estou nem aí. Torci para o São Paulo. Até porque não 
tem como não torcer pelo Marcos, pelo Telê Santana.

Você não acha que o Brasil tem espaço para cres-
cer, com mais educação, mais inteligência, numa 
retomada do processo cultural interrompido em 
1964, e que isso vá refletir também no mercado 
editorial?

Em 1995, a Folha vendia aos domingos um milhão de 
exemplares. Hoje, vende 480 mil. Em algum momento 
haverá uma retomada, haverá até uma pressão ao jor-
nalismo diário impresso, cujo papel será o de aprofun-
damento, porque é bobagem competir com internet. O 
El País, por exemplo, faz isso brilhantemente na Espa-
nha e aqui ninguém está fazendo. Aqui, se o Papa morre 
ontem, a manchete hoje é: “Morreu o Papa”. 

      Porque 
você acha 
que o Eurico 
Miranda 
mandou 
tantos anos 
no Vasco? 
E o Ricardo 
Teixeira na 
CBF? E o 
Dualib no 
Corinthians, 
e o Mustafá 
do Palmeiras?
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Cidadania

Por trás das paredes 
dos casarões do Centro 
histórico de Salvador, 
patrimônio do mundo, 
milhares de pessoas 
travam uma luta diária 
contra o preconceito, por 
moradia e um pouco de 
humanidade
Por João Correia Filho 
(texto e fotos)

o AVESSo Do
esperança
Mariza: “Estamos na expectativa 
de que venha saneamento básico, 
área de lazer, novas casas”
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o AVESSo Do
L idiane foi a primeira moradora 

a entrar nos novos apartamen-
tos da Rua 28 de Setembro, antiga 
Rua do Tijolo. Não havia móveis 
nem lâmpadas. Entrou no escu-

ro. Precisava sentir-se em casa, depois de 
tanto viver no improviso em casarões em 
ruínas. Isso foi em 3 de outubro de 2007, 
quando foram entregues 11 unidades re-
formadas de um prédio do Centro Histó-
rico de Salvador, como parte do projeto de 
revitalização da região. Hoje, Lidiane Cor-
reia dos Santos, 25 anos, mora com as filhas 
Clara e Júlia, 1 e 6 anos. As paredes estão 
pintadas com texturas e desenhos, há mó-
veis, TV, sofá, lençóis combinando, decora-
ção infantil. Tudo muito arrumado.

Antes, vivia na Rua São Francisco, tam-
bém no Centro Histórico, em um cômodo 
de três por cinco metros, com Júlia, a mãe, 
dois irmãos, o marido da mãe, a sogra da 
mãe e a cunhada. “Éramos oito.” Enquan-
to relembra, Lidiane mostra com gestos a 
configuração da antiga casa. “Imagine que 
ali era o fogão, uma pia, ali as camas e vá-
rios colchões e uma mesa, que tinha que 
desarmar pra dormir todo mundo.” Agora 
imagine que esse passado é ainda o presente 
de milhares de pessoas, vitimadas por um 
projeto de revitalização excludente, inicia-
do na década passada, no governo de An-
tonio Carlos Magalhães, para tornar esse 
Patrimônio da Humanidade perfeito para 
turistas, impensável para seus moradores. 

Durante as seis etapas anteriores do proje-
to foram indenizadas 1.800 famílias, empur-
radas para regiões mais afastadas do centro 
ou para a periferia. Executadas ao longo de 
16 anos, essas etapas de “requalificação” do 
Centro Histórico nunca incluíram a popula-
ção pobre. No lugar, ocupando apenas o tér-
reo dos prédios, foram colocados restauran-
tes e lojas, com suas fachadas restauradas e 
bem pintadas. Ninguém morando. O Pelou-
rinho virou um “shopping a céu aberto”. 

Resultado dessa revitalização desumani-
zada, prédios foram ocupados pelo Movi-
mento Sem Teto da Bahia (MSTB). Famílias 
que foram “indenizadas” para sair perma-
necem morando em prédios históricos em 
ruínas. Algumas resistiram à pressão e não 

pelô

“higienização”
Na década de 1990, parte do 

Pelourinho foi desocupada 
na marra para restauração. 

Os casarões seculares 
viraram lojas para turistas
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saíram. Outras, mesmo realocadas em ou-
tros bairros, mantêm seu comércio no local. 
E uma favela, a Rocinha, segue enfrentando 
os problemas do tráfego e da falta de sanea-
mento básico. Em meio a tudo isso, 104 fa-
mílias se uniram, resistiram e conquistaram 
na Justiça o direito à moradia no centro. E 
aguardam a conclusão dessa sétima etapa de 
revitalização, abrangendo imóveis localiza-
dos numa área de cerca de 10 quarteirões 
próximos à Praça da Sé e ao Elevador Lacer-
da. Onze apartamentos já foram entregues, 
93 famílias esperam. Ainda neste ano outras 
21 devem ser contempladas. O projeto, do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan), enfim pôs os olhos na 
questão da habitação.

Cama de valetes
Para a vendedora ambulante Adriana 

Nunes Mendonça, de 27 anos, esse sonho 
ainda é apenas um amontoado de entulhos 
e uma parede coberta por plantas, no final 
da Rua do Bispo. Seu apartamento deve fi-
car pronto em 2009, mas olhando para es-
sas ruínas ela já consegue imaginar cada cô-
modo de seu futuro lar, embora ainda viva 
com a mãe e mais 12 famílias num casarão 
bastante deteriorado a duas quadras dali. 
As paredes estão emboloradas, há racha-
duras, às vezes falta água, às vezes luz. Fal-
ta espaço. “Está ruim, mas tenho paciência. 
Todas as vezes que passo por essa rua, me 
dá mais esperança. Nasci e me criei aqui, 
não quero sair”, diz.

No mesmo prédio, José da Silva Batis-
ta, o Keno, espreme-se num quartinho de 
1 por 2,3 metros que divide com o primo 
Luiz Lázaro. Cabem uma pequena estante 
com TV, um fogão de duas bocas, uma pa-
nela e um aparelho de som, tudo encaixado 
na mesma parede. Do outro lado, roupas 
penduradas, toalhas e caixas. No centro, a 
cama que dividem. “Dormimos como va-
letes, um pra cada lado”, brinca. Luiz é DJ 
numa casa noturna na Praça da Sé, a Fantasy  
Night Club. Keno trabalha montando pal-
cos para eventos, “quando tem trabalho”.

A história dos dois também está ligada ao 
processo de retirada das pessoas do Centro 
Histórico, em que a Companhia de Desen-
volvimento Urbano do Estado da Bahia co-
meçou a indenizar os moradores que con-
cordaram em sair, Keno e Luiz entre eles. 
“Diziam que tinha que assinar, que preci-
savam do imóvel. Ou pegava o dinheiro ou 
saía sem nada. Na época, em 2004, recebi 
R$ 1.946. Como estava me separando e ti-

As famílias que se uniram e resistiram, conquistaram na Justiça o direito à moradia no Centro Histórico de Salvador

nha um filho, tive de cumprir com minhas 
obrigações. Comprei material escolar, uma 
televisãozinha e com o resto me mantive por 
cinco meses”, conta Keno, que nunca saiu do 
Centro Histórico. “Fiquei sem nada e acabei 
vindo pra cá, improvisado”. Luiz também se 
desesperou. Morava numa casa que estava 
para cair e cedeu às pressões do órgão es-
tadual, tido, devido a histórias como essas, 
como o grande vilão da história.

Laila Nazem Mourad, coordenadora de 
Urbanismo da companhia, diz que ainda 
sente o estigma de um órgão que durante 
décadas atuou “com uma visão higienista, 
de limpar o centro histórico de pobre, de ne-
gro”. Para ela, isso decorreu de uma concep-
ção errada de revitalização, que não entende 
que para revitalizar precisa ter gente. “Mui-
ta coisa ainda tem de mudar, mas hoje pelo 
menos existe um diálogo entre nós e a po-
pulação”, afirma. E admite que as mudanças 
mais importantes ocorridas até agora parti-
ram da iniciativa de movimentos populares. 
“Em 2004, por meio da Associação dos Ami-
gos do Centro Histórico (Amach) e outras 
entidades, as pessoas se organizaram, foram 
ao Ministério Público e venceram uma im-
portante batalha, com a reestruturação do 
projeto, através do Programa de Habitação 
de Interesse Social (PHIS)”, aponta. 

vida nova
Lidiane: “éramos 
oito num quartinho 
de três por cinco 
metros”
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“Cada família vai pagar em torno de R$ 
30 por mês durante 10 anos e depois será 
proprietária. Será o único lugar do Brasil 
com trabalhadores de baixa renda viven-
do em patrimônio tombado”, comemora 
a líder comunitária Jecilda Maria da Cruz 
Mello, presidente da Amach e importante 
líder na luta por moradia. Aos 54 anos, ela 
também sonha com sua nova casa, na Rua 
28 de Setembro.  “Em 94 expulsaram as pes-
soas como alguém que se livra da sujeira 
de casa. Não aceitei aquilo e me meti com 
o movimento. Hoje temos muitas conquis-
tas, graças à nossa resistência.”

Na palavra resistência, a vida de Jecilda 
se confunde com a de Jussara Santana, pro-
dutora cultural, de 48 anos, que mora há 28 
no Centro Histórico e viu toda a retirada 
dos moradores. O prédio em que vive hoje, 
no número 48 da Rua do Paço, foi um dos 
poucos onde as pessoas resistiram e não saí-
ram. Jussara lembra-se da pressão da polí-
cia e narra cenas que demonstram a união 
do grupo: “Nessa época muito prédio pe-
gou fogo, sendo que antes esses incêndios, 
bem suspeitos, não aconteciam. Assim, as 
pessoas eram obrigadas a sair e no outro 
dia metiam cimento na porta. Com medo, 
tínhamos que vigiar o prédio 24 horas para 
evitar que entrassem e desocupassem”. 

permanente alerta
Maura acompanha tudo 

de perto: “A reforma 
do Centro Histórico foi 
assim, bonito por fora”

As famílias que se uniram e resistiram, conquistaram na Justiça o direito à moradia no Centro Histórico de Salvador
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Quem visita hoje os apartamentos do 48 
vê que nada lembra o improviso. Tem instru-
mentos musicais (e músicos), discos, fotos de 
Bob Marley, equipamentos para silk-screen 
e sala com computador, onde funciona a As-
sociação Cultural Aspiral do Reggae, ligada 
ao movimento negro e ao movimento rasta-
fari. Reivindicam agora uma reforma geral 
do prédio, que tem problemas estruturais. 
“Como entramos com pedido de usucapião, 
o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultu-
ral da Bahia (Ipac), responsável pela preser-
vação dos imóveis, diz que não tem como 
reformar”, diz Jussara. 

No casarão ao lado, Sandra Coelho fala 
de sua negritude, e de Jussara. “Foi ela quem 
me levou pro movimento. Parei de alisar o 
cabelo e passei a ter orgulho do que eu sou. 
Negra de verdade. Enfrentei preconceito até 
da minha família, mas resisti, como venho 
resistindo em muita coisa”, diz, referindo-se 
à ocupação do MSTB, do qual é coordena-
dora estadual. Conta que em 1996, com mais 
18 famílias, se organizaram e ocuparam o lu-
gar. Ficaram quinze dias até serem retiradas 
a força pela polícia. Em 2006, nova tentati-
va foi frustrada. “Fomos ao comando da PM 
e falaram pra gente ceder que o Ipac ia nos 
cadastrar. Não cadastraram e em dezembro 
fecharam tudo com bloco de concreto.” 

Sandra conta que em 2007 houve nova 
tentativa, agora com sucesso. “Tinha um 
guarda que cuidava dessas casas, e quando 
ele foi ao banheiro nós ocupamos”, brinca, 
tentando aliviar o peso do assunto. O mo-
vimento mantém outras 21 ocupações na 
cidade de Salvador, num total de 70 famí-
lias. “Parece haver uma nova postura. Fo-
mos ao Ipac e estamos negociando. Esta-
mos esperançosos, pois agora pelo menos 
há diálogo”, completa. Maura Cristina da 
Silva, também do MSTB e moradora no 
mesmo prédio, concorda: “Estamos numa 
fase boa de negociação, embora estejamos 
em alerta, pois os quatro anos podem pas-
sar, nada se consolidar e o próximo gover-
no tentar tirar a gente de novo”. Maura diz 
que os prédios foram reformados, mas falta 
acabamento: “A reforma do Centro Histó-
rico foi assim, bonito por fora”.

Uma prova disso são os barracos da Roci-
nha, localidade do Centro Histórico à mar-
gem de qualquer melhoria e à mercê do trá-
fico de drogas. Ironicamente, é um local de 
natureza preservada, ao lado da Faculdade 
de Medicina mais antiga do Brasil e de um 
batalhão da polícia, sem contar a ótima vi-
são que se tem de toda a orla. Sob a sombra 
das árvores, está a casa de Mariza Pereira de 
Carvalho, de 30 anos, oito deles vividos na 

lutadora
Jecilda: “Em 94 

expulsaram as pessoas 
como alguém que se 

livra da sujeira de casa. 
Não aceitei aquilo. 
Hoje temos muitas 

conquistas, graças à 
nossa resistência”

Cada família vai receber em torno de R$ �0 por mês durante 10 anos  e depois será proprietária do imóvel tombado

Técnicos fazem 
análise dos imóveis 

da Rocinha
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resistênCia
Jussara: “Com medo, 
tínhamos que vigiar o 
prédio 24 horas para 
evitar que entrassem e 
desocupassem”

Rocinha. “Aqui nunca aconteceu nada, não 
tenho porta, não tenho janelas. Só lamento 
que minhas amigas tenham medo de me vi-
sitar. E não vejo meu filho mais velho, de 14 
anos, porque o pai não deixa, diz que aqui 
não é lugar de criar filho.” Emociona-se.

Mesmo assim, orgulha-se da casa impro-
visada, precária, mas nem por isso desar-
rumada. Garrafas de vidro viraram ladri-
lhos, garrafas PET viraram vasos, pedaços 
de madeira viraram parede, que se apóiam 
nas ruínas do que já foi uma residência co-
lonial. “Fizemos tudo com material recicla-
do. Meu marido, Josevaldo, sai pela manhã 
e sempre volta com um pedaço de telha, um 
tijolo, uma lata. Ele trabalha com recicla-
gem e faz artesanato.” Mariza e Josevaldo 
têm quatro filhos. “Estamos na expectativa 
de que venha uma melhoria, saneamento 
básico, área de lazer, novas casas. Não quero 
sair. Acho que estou num paraíso, num es-
paço abençoado”, diz a moça, evangélica. 

Há alguns quarteirões dali, Bárbara 
Adriana Conceição Magalhães, de 22 anos, 
também se mudou para os apartamentos 
inaugurados em outubro passado. Con-
quistou o que para Mariza é só um sonho. 
Antes morava com a mãe, o padrasto, o pri-
mo, a mulher do primo e a filha do primo, 
em dois cômodos. Lembra que chegou a 
passar fome. Pouco antes da morte da mãe 
– a quem desde os 12 anos ajudava a ven-
der cosméticos – o padrasto a expulsou de 
casa. “Ele disse pra minha mãe que era eu 
ou ele. Apaixonada, ela escolheu ele.” Na 
mesma época, perdeu o pai também. “Foi 
preciso muita fé em Deus”, diz. Hoje Bárba-
ra é revendedora “estrela de ouro”, como faz 
questão de frisar, o que significa que vende 
muito bem. É simpática e comunicativa. 

Sua vida difícil vinha sendo contada em 
forma de poesia e prosa desde que aprendera 
a escrever, com 8 anos. O resultado foi uma 
coleção de brochuras, “mais de 10 cadernos”, 
motivo de discórdia entre ela e a mãe. “Ela 
me batia por ficar escrevendo. ‘Vai ser es-
crivã? Vai ser poeta?’, me dizia. ‘Menina, es-
crever não enche barriga de ninguém’, repe-
tia sempre.” Quando se mudou para o novo 
apartamento, jogou os cadernos no lixo. Não 
queria lembrar os dias difíceis, apenas co-
meçar vida nova, com Marcos, que mora no 
mesmo prédio. Seu apartamento ainda não 
tem móveis. Somente um colchão no piso 
frio e alguns objetos espalhados, como um 
ventilador que ganhou de prêmio da empre-
sa em que trabalha. Agora, em novos cader-
nos, começa a escrever outra história. 

Cada família vai receber em torno de R$ �0 por mês durante 10 anos  e depois será proprietária do imóvel tombado
passado que passou
Bárbara recebeu seu 
apartamento e, de tão feliz, 
resolveu jogar no lixo a 
história triste que escrevia 
desde os 8 anos de idade
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história

O século 19 brasileiro só ter-
minou em 1910. Já sob o go-
verno do marechal Hermes 
da Fonseca, foi deflagrada a 
Revolta da Chibata, liderada 

pelo marinheiro João Candido, que graças ao 
episódio ganharia a alcunha de “O Almiran-
te Negro”. Na Marinha os castigos corporais 
com chibata foram abolidos em 1889, com a 
proclamação da República. Mas foram resta-
belecidos em 1890. Diante da marinhagem, 
na maioria constituída por negros, mulatos, 
caboclos, a oficialidade, predominantemen-
te de ascendência européia, só se sentia segu-
ra se tivesse tal instrumento para impor dis-
ciplina. As penas falavam em pelo menos 25 
chibatadas em público. Ao fim de novembro 
daquele ano um marinheiro recebeu 250. O 
castigo deflagrou a revolta.

Os amotinados apoderaram-se de alguns 
navios em frente à capital federal e amea-
çaram bombardeá-la. Pediam o fim da chi-
bata, melhorias na alimentação e nas con-
dições de trabalho. Enquanto o restante da 
esquadra preparava-se para atacar os amo-
tinados, o Parlamento votou uma anistia e 
o fim dos castigos corporais. Mas o triunfo 
dos revoltosos foi breve. Muitos foram con-
finados na Ilha das Flores, onde a pretexto 
de nova rebelião foram atacados e massa-
crados mesmo depois de se terem rendido. 
Centenas foram deportados para provín-
cias do norte, onde nunca chegaram, mor-
tos que foram pelo caminho. Quase uma 
vintena foi jogada num calabouço subterrâ-
neo e sufocada com cal viva. Apenas dois 
não morreram, um deles João Candido, 
que, expulso da Marinha, viveu de peque-
nos expedientes até a década de 1960. 

Passado que não passa, futuro que não chega
Centenário das 
mortes de Machado 
de Assis e de 
Artur Azevedo traz 
reflexões sobre o fim 
do século 19, se é 
que ele findou
Por Flávio Aguiar

O episódio é baliza da vida brasileira, 
esse contínuo choque de um passado que 
não passa e de um futuro que não chega. É 
verdade que pôs fim à última cicatriz formal 
da escravidão. O Brasil comprara modernos 
cruzadores e couraçados na Europa. Os ma-
rinheiros, muitos ex-escravos ou filhos de 
escravos, adestravam-se na Europa para li-
dar com o maquinário. Por outro lado, mos-
tra como o pacto surdo entre as elites bra-
sileiras logo se reafirmou na perseguição e 
extermínio dos que ousaram “ir além do seu 
galho”, reivindicando com as armas de que 
dispunham um tratamento mais humano.

Mas o término do século 19 (se é que se 
completou até hoje...), na verdade, dera si-
nais um pouco antes. Dois deles em Paris: em 
1901 Santos Dumont fez a primeira circuna-
vegação da Torre Eiffel com seu balão dirigí-
vel; e em 1906 fez o vôo do 14-Bis no Cam-
po de Bagatelle. Transformou-se num dos 
personagens que o crítico de cinema Pau-
lo Emílio Salles Gomes chamava de “Bodes 
Exultórios” da brasilidade, e foi saudado pela 
marchinha que fez história: “E a Europa cur-
vou-se ante o Brasil...”. Tudo ainda sob o cli-
ma da belle époque parisiense que antecedeu 
a Primeira Guerra Mundial.
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Passado que não passa, futuro que não chega
Mais ainda: sua obra tornou-se pedra fun-

damental na reflexão não só sobre a litera-
tura brasileira, mas sobre o próprio Brasil. 
Machado de Assis é hoje tido e lido como 
o escritor do século 19 que mais bem inter-
pretou essa maldição que se abate sobre a 
vida de nossa sociedade de modo ao mesmo 
tempo intermitente e permanente: como no 
caso da Revolta da Chibata, o passado que 
não passa e o futuro que não chega.

Alicerces íntimos
Tradicionalmente, a crítica dividiu a obra 

machadiana em duas fases, a de um roman-
tismo tardio e a de um realismo que per-
manece até hoje de vanguarda. Para ficar-
mos na ficção, à primeira pertenceriam os 
romances e contos escritos antes de 1881, 
como Contos Fluminenses, Ressurreição, A 
Mão e A Luva, Helena e Iaiá Garcia, entre 
outras obras. Na segunda estariam os gran-
des clássicos machadianos, como o conto O 
Alienista, os romances Memórias Póstumas 
de Brás Cubas, Histórias sem Data, Quincas 
Borba, Dom Casmurro, Várias Histórias, Pá-
ginas Recolhidas, Esaú e Jacó, Relíquias da 
Casa Velha, Memorial de Aires, este último 
publicado depois da morte da mulher, Ca-
rolina, e um pouco antes da sua. Machado 
de Assis passou em revista todo o Segundo 
Império, algumas vezes atravessando seus li-
mites, seja para antes (raramente), seja para 
depois (como em Esaú e Jacó). Lido a partir 
de hoje vê-se que, embora levasse vida pú-
blica modesta e recatada, embora fosse mo-
narquista liberal, ou melhor, republicano de-
siludido, em sua literatura não ficou pedra 
sobre pedra daquele mundo do século 19 e 
de sua “continuação” no 20.

Machado recorta o universo ético contra-
ditório da elite brasileira, e expõe os alicerces 
íntimos da construção de um mundo onde 
tudo e nada valem ao mesmo tempo. Não há 
princípios, não há indivíduos, não há vonta-
des fortes em conflito em nome de valores 
que julgam universais ou eternos. O que há 
é só e sempre acomodação, favor, clientelis-
mo, oportunismos. Sem desmerecer os de-
mais livros, pode-se ressaltar dois extremos,  
Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom 
Casmurro. No primeiro, o ponto de vista é 
o de um defunto que escreve suas memórias, 
evocando uma vida insossa, só movimenta-

a tortura do estado A marinha da República ainda mantinha a disciplina sob chibata. 
Em 1910, a rebelião explodiu (acima, tripulantes do Cruzador Barroso). João Cândido (ao 
lado, o mais alto) liderou a revolta contra o açoite institucional, em pleno século 20

Letras e palcos
Mas como “sentimento do tempo” mais 

propriamente o século 19 começou a termi-
nar em 1908. É que nesse ano dois repre-
sentantes eminentes do “espírito do século”, 
tão grandes quanto contrastantes, desapa-
receram da vida carioca e brasileira. Em 
29 de setembro morria Machado de Assis, 
aos 69 anos, já reconhecido como primei-
ro nas letras brasileiras, presidente da Aca-
demia. E em 22 de outubro desaparecia o 
dramaturgo maranhense Artur Azevedo, 
aos 53 anos, reconhecido como o primeiro 
nos palcos brasileiros. Eram amigos. Artur 
dedicara a Machado seu primeiro livro de 
contos, de 1889. Juntos, participavam das 
rodas literárias da capital e fundaram a Aca-
demia Brasileira de Letras, modelada pela 
francesa, entre 1896 e 1897. Machado de 
Assis ocupava a cadeira de número 23, cujo 
patrono era José de Alencar, e Artur Aze-
vedo a de número 29, e o seu patrono era 
Martins Pena.

Eram e foram dois escritores muito dife-
rentes, no temperamento e no destino, du-
rante suas vidas e depois de suas mortes. Mas 
tiveram em comum a faceta de reinar em 

seus respectivos domínios, embora a fortu-
na crítica de ambos seja muito diversa. Ma-
chado de Assis vinha de família muito pobre, 
do subúrbio carioca. Começou a vida inte-
lectual como tipógrafo, depois como cola-
borador dos jornais da Corte. Sua primeira 
realização de vulto foi tornar-se o melhor 
crítico de teatro brasileiro do século 19. Mas 
fez carreira literária como cronista e, sobre-
tudo, como contista e romancista.

A fortuna crítica (conjunto de artigos 
e livros escritos sobre a obra de um es-
critor) atravessa o século 20 com abun-
dância. Todos os grandes críticos e pen-
sadores da ficção brasileira se mediram, 
alguma vez, com sua obra: Sílvio Rome-
ro, José Veríssimo, Alcides Maya, Augus-
to Meyer, Lúcia Miguel Pereira, Astrojil-
do Pereira, Afrânio Coutinho, Mário de 
Andrade, Eugenio Gomes, Brito Broca, 
Raimundo Faoro, Antonio Candido, Ro-
berto Schwarz, Alfredo Bosi, Jean-Michel 
Massa, John Gledson, apenas para citar al-
guns. Sua obra chegou ao século 21 envolta 
numa aura de contemporaneidade perene 
e incluída na pauta dos estudos acadêmi-
cos europeus e norte-americanos.
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da por uma relação de adultério com sua pai-
xão Virgília. Assim mesmo a paixão se reali-
za mitigada, pois a uma fuga romântica para 
a Europa ou para a roça, ambos preferem 
compartilhar o seu brilho na Corte (todos 
sabem do caso, até o marido “enganado”) 
com os encontros obscuros numa casinha 
suburbana, onde vegeta uma pobre senhora 
que acaba morrendo miseravelmente.

Em Dom Casmurro temos as memórias 
escritas por um rico herdeiro das proprie-
dades maternas que se casa com a moça 
pobre (Capitu, uma das personagens mais 
fascinantes da literatura brasileira) que ele 
ama de verdade mas não compreende, em 
sua busca de ascensão e brilho na crepus-
cular Corte do século 19. Termina acusan-
do-a de um adultério, num gesto onde se 
confundem observação e fantasia, onde a 
primeira fantasia e a segunda observa. O 
resultado é a trágica mas quieta dissolução 
de duas vidas, sem alardes, sem estrépito, 
sem vontades que se arrostam, apenas con-
veniências que se acomodam.

Esse mesmo “desossamento” ético fez par-
te dos contos, crônicas e do teatro de Ar-
tur Azevedo. Chegando à Corte em 1873, 
ele imperou num gênero que faria história 
até meados do século 20: o teatro de revista, 
que relia os acontecimentos do ano anterior, 
com números feéricos de dança, canto e cor-
rerias com dezenas de personagens. Além 
de, entre 1878 e 1908, produzir essas revistas 
anuais, Azevedo criou dezenas e dezenas de 
comédias, operetas, dramas, artigos e crôni-
cas. Seus melhores testamentos teatrais são 
A Capital Federal, de 1897, em que atravessa 
o Rio de Janeiro com seu olhar clínico, mas 
bonachão e alegre, ao contrário do vetusto 
de Machado; e O Mambembe, de 1904, de-
claração de amor ao teatro, com a qual um 
grupo do Rio percorre o interior do Brasil.

Com a morte de ambos, cujo centenário 
é lembrado neste ano, começou a fanar-se 
o mundo intelectual do século 19, embora 
suas cicatrizes culturais, sociais, políticas e 
econômicas permaneçam vivas. Em 1909 
morria tragicamente, num tiroteio movido 

a ciúme, Euclides da Cunha, autor de Os Ser-
tões, espécie de summa teológica de interpre-
tação do Brasil do ângulo do pensamento 
positivista do fim do século 19, inspirador 
do movimento republicano que desaguou 
na República Velha, dos Coronéis, que sub-
jugou os marinheiros de 1910 e perdurou 
até 1930. Em 1910, no começo do ano, mor-
rera em Washington, onde era embaixador, 
aos 50 anos, Joaquim Nabuco, o “Tribuno da 
Abolição”. Não testemunhou a traição do fim 
do ano que exterminou os marinheiros cujo 
sacrifício aboliu de vez a chibata.

Sobre o Brasil de herança escravista e 
emperrado, Machado e Azevedo deixaram, 
cada um a seu modo, seu legado – aquele 
mais engalanado hoje, este mais modesto. 
Seu brilho foi seu tribuno para a posterida-
de. Os marinheiros não tiveram seu tribu-
no. Mas nem por isso seu legado tornou-se 
menos importante, inclusive como marca 
tão indelével quanto a boa literatura e o 
bom teatro sobre esse Brasil do passado que 
não passa e do futuro que não chega. 

a panelinha Criado em 1901, o grupo realizava encontros de escritores e artistas. De pé: Rodolfo Amoedo, Artur Azevedo, Inglês 
de Sousa, Olavo Bilac, José Veríssimo, Sousa Bandeira, Filinto de Almeida, Guimarães Passos, Valentim Magalhães, Rodolfo Bernadelli, 
Rodrigo Octavio, Heitor Peixoto. Sentados: João Ribeiro, Machado de Assis, Lúcio de Mendonça e Silva Ramos
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 Artur Azevedo

 Machado de Asis
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retrato

“J
á viajei, fui a São Paulo, conheci o mar. 
Sempre quis voltar.” A frase cheia do or-
gulho sorrateiro de ser caboclo, mesclada 
a uma certa nostalgia, é de Severino Pe-
reira dos Santos, o mestre Severino. Junto 

aos irmãos, filhos e netos, ele faz perpetuar gerações 
de artesãos-ceramistas descendentes de mestre Vita-
lino, consagrado no Brasil e além-mares por sua arte 
de fazer bonecos em barro.

mestre Vitalino, nascido em Caruaru (Pe), filho de 
pai agricultor e de mãe artesã, moldou suas primeiras 
figurinhas em massapê, de brincadeira, ainda criança, 
misturando-as junto à cerâmica utilitária produzida 

por ela com a terra argilosa do rio Ipojuca para “quei-
mar” no forno da família. Começou vendendo-as na 
famosa feira da cidade. Hoje tem obras expostas até 
mesmo no imponente museu do Louvre, em Paris.

Pois é ali no bairro do Alto do moura, em Caruaru, 
no museu – a mesma choupana de taipa que lhes 
servira outrora de moradia – e na rua que levam o 
nome do pai, que mestre Severino costuma dar seus 
dedos de prosa. Fala, manso e vivaz, enquanto mo-
dela um boiadeiro entre os dedos, do prazer que tem 
em ver os vizinhos e a prole seguindo com essa tradi-
ção, vivendo a transformar terra em arte. 
Por Rodrigo Zanotto (texto e foto)

A arte feita de terra



�6     REVISTA Do BRASIl    julho    2008

bem-dormida

saúde

Por uma noite

estiCadinha
Paula diz que “aproveita 
as horas de insônia”, mas 
quando pode estica o sono 
até a hora do almoço
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bem-dormida

A pessoa sai da cama, circula 
pela casa e volta. Vira de um 
lado para outro. Depois de 
muito tormento começa a re-
laxar. Mas logo será hora de 

levantar. Há também aqueles que até conse-
guem dormir assim que se deitam, mas des-
pertam no meio da noite e não pregam mais 
o olho. Ou os que ficam num dorme-acor-
da a noite toda. Essas são algumas faces da 
insônia, que, para os especialistas, é apenas 
a ponta de um enorme iceberg. O neurolo-
gista Luciano Ribeiro Pinto Júnior, do Ins-
tituto do Sono da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), explica que na base es-
tão submersas doenças, situações de ansie-
dade, depressão e consumo de drogas, como 
o álcool, problemas familiares, econômicos 
e profissionais. “Trabalhar em turnos alter-
nados, por exemplo, altera o relógio biológi-
co que regula o funcionamento do organis-
mo. Isso tira o sono de algumas pessoas”, diz. 
Como o do técnico em transmissão de ele-
tricidade Luiz Henrique de Souza, 43 anos. 
Ele dormia bem até pouco mais de 10 anos 
atrás, quando seus turnos de expediente, em 
Ribeirão Preto (SP), passaram a alternar três 
noites seguidas e três dias seguidos. Quando 
começava a se acostumar ao sono diurno, era 
hora de voltar a dormir à noite.

Luiz passou a transpirar intensamente, 
mesmo quando não fazia calor. A memó-
ria falhava e a ansiedade crescia. Procurou 
médico e fez exames que não detectaram 
distúrbio físico ou emocional. Experimen-
tou relaxantes indutores de sono e também 
seus efeitos colaterais. “Sentia tontura e não 
conseguia me concentrar em nada”, lembra. 
Hoje, consegue dormir por cinco horas in-
dependente do período, mas demorou 10 
anos para chegar aos medicamentos que 
toma e ao ajuste da dosagem. “Sem eles não 
durmo absolutamente nada.”

No mundo todo, a insônia perturba mui-
ta gente. Segundo o Instituto Nacional de 
Saúde dos Estados Unidos, são 80 milhões 
de pessoas naquele país. No Brasil, estima-
se que pelo menos um terço da população 
adulta viva ou já viveu o problema. Os núme-
ros representam um pesadelo. Mesmo não 
se tratando de uma doença – e sim do sinto-
ma de que algo não vai bem –, a insônia afeta 
o lado prático da vida. A Fundação Nacional 
do Sono, nos EUA, estima em US$ 100 bi-
lhões os prejuízos com a queda na produtivi-
dade de quem não dorme direito, fora os gas-
tos médicos e danos materiais. Pelo menos 
100 mil acidentes de trânsito foram causados 
por sonolentos, em 2006, resultando em 1,5 
mil mortes e 71 mil pessoas feridas.

Insônia não é 
doença, mas é um 
aviso do corpo de 
que algo não vai 
bem e precisa ser 
tratado. Pesquisa 
recente confirma 
que caminhadas 
leves podem ser um 
bom começo para 
melhorar a vida de 
quem perde o sono
Por Cida de Oliveira

Eduardo Moretti, de 27 anos, é profis-
sional autônomo. Em casa, em Americana 
(SP), desenvolve projetos de máquinas. De 
uns cinco anos para cá, vinha acumulando 
viagens e pedidos de projetos mais com-
plexos, dormindo menos à noite e vendo 
aumentar, de dia, o sono, a ansiedade e o 
estresse. Achava que as coisas melhora-
riam com o tempo e, para “aliviar o estres-
se” e atrair o sono, buscou “aliados” como 
cerveja, vinho e uísque. “Quando me dei 
conta não conseguia mais ficar sem.” Ten-
tou tratamentos, primeiro com neurologis-
ta depois com psicólogo, mas abandonava 
as recomendações assim que parecia me-
lhorar. Hoje toma remédio para dormir e 
ansiolítico para combater a ansiedade ao 
longo do dia. “Notei que, mesmo tomando 
medicamento, durmo mais rápido quando 
faço caminhada.”
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A percepção tem respaldo na ciência. 
Pesquisa recente do Centro de Estudos em 
Psicobiologia e Exercício da Unifesp con-
cluiu que a prática da caminhada propor-
ciona um tempo de sono, em média, 37% 
maior em pessoas com a chamada insô-
nia primária. Algumas pessoas incluídas 
na pesquisa comemoraram uma horinha 
a mais de sono. Para Dalva Souza Carmi-
nati, 51 anos, dormir oito horas é um so-
nho distante. “Mas já consigo permanecer 
adormecida por várias horas”, diz.  Dalva é 
insone desde a infância. Adolescente, mes-
mo depois de dançar a noite toda, deitava 
e não dormia. Casou, teve filhos, e sempre 
acompanhava quando todos na casa che-
gavam tarde, ou o intenso roncar do mari-
do. No estudo da Unifesp, aprendeu muito 
sobre si e, principalmente, que caminhar 
na esteira ou no parque, é bem diferente 
de andar em casa de um lado para o ou-
tro. E parou de ouvir os roncos. “Ou ele 
se curou, ou eu é que passei a dormir en-
quanto ele ronca”, diverte-se. O ânimo tra-
zido pela melhora do sono já faz a dona de 
casa pensar em trabalhar fora. Diz que tem 
cada vez mais disposição e os filhos já não 
precisam mais dela.

A pesquisadora Giselle Passos, autora do 
trabalho da Unifesp, diz que pesquisas an-
teriores já apontavam que o exercício pode 
acrescentar 10 minutos de sono, sem modi-
ficar, no entanto, o tempo que a pessoa leva 
para adormecer. “A experiência mostrou que 
exercícios de intensidade moderada trazem 
mais benefícios do que os praticados de 
forma intensa ou que exigem força, como a 
musculação. A redução da ansiedade conse-
guida com os exercícios pode explicar o au-
mento no tempo de sono.” O alvo do estudo 
é a insônia crônica primária, mais difícil de 
tratar porque não mostra causas aparentes. 
E que pode se tornar crônica se a pessoa ti-
ver hábitos inadequados como ficar na cama 
vendo tevê, no computador ou ficar tentan-
do dormir sem conseguir.

Os especialistas acreditam que a insônia 
primária está associada a três grupos de fa-
tores. No grupo dos “desencadeantes” estão 
questões familiares, financeiras e profissio-
nais; exposição à violência física e emocio-
nal; doenças, cirurgias e internações; e coisas 
corriqueiras, como cochilar demais durante 
o dia ou abusar do álcool numa festa. O se-
gundo grupo é o dos “predisponentes”, com 
origem genética. E o terceiro, o dos “perpe-

O sono dos anjos

Hora certa
o ideal é ter hora certa para deitar e se 
levantar. A regra ajusta o relógio biológico, 
e com esse ritmo o corpo já começa a se 
preparar para o sono e para acordar.

Sem cochilos
quem sofre de insônia deve evitar este 
hábito ao longo do dia; a boa sesta após 
o almoço não deve passar de meia hora.

Hora errada
Exercícios intensos à noite, como jogar 
futebol, prejudicam o sono. A liberação 
de adrenalina deixa o corpo em alerta 
durante algum tempo. 

Cama é para dormir
Não para estudar, ler, ver tevê ou 
quaisquer outros passatempos 
estimulantes. A pessoa deve deitar na 
hora que sentir sono e levantar se perdê-
lo. A cabeça deve ser condicionada que 
ali é lugar para descansar a noite toda.

Pré e pró-sono
Evitar refeições pesadas à noite. Cortar 
cigarros, café, chá preto ou mate 
e refrigerantes. Bebidas alcoólicas 
aparentemente relaxam. Mas produzem 
substâncias que alteram o sono 
negativamente.

Ânimo e disposição
Depois de participar dos 

estudos da Unifesp, Dalva 
embalou o sono
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    Dose certa

tuantes”, ou a extensão dos fatores desenca-
deantes, como ansiedade e depressão, mui-
tas vezes gerados pela própria dificuldade 
em conciliar o sono, influenciando a ocor-
rência de um círculo vicioso. “O tratamen-
to do distúrbio consiste em diagnosticar as 
causas e tratá-las. Não tratamos a insônia, 
mas sim o paciente insone”, explica o neu-
rologista Rubens Reimão, do Grupo de Pes-
quisa Avançada em Medicina do Sono do 
Hospital das Clínicas, de São Paulo. 

Apesar do todo o incômodo associado ao 
déficit de sono, há quem tire proveito dele. 
É o caso da fotógrafa Paula Thebas Pacheco, 
35 anos. Mãe de quatro filhos, estudante uni-
versitária e dona de casa, ela diz não sofrer 
com as horas de insônia. “Aproveita” para 
ler, estudar, ouvir música, ver filmes e fazer 
experiências com fotografia – o que não faz 
enquanto todos na casa estão acordados e o 
corre-corre é grande. “A insônia acrescenta 
horas ao meu dia. Em que momento faria 

n A pesquisa da unifesp começou a ser planejada há cerca de dois 
anos. o sono foi avaliado em dias com e sem exercício. um grupo de 
voluntários fez caminhada moderada na esteira; outro, caminhada 
intensa; o terceiro, musculação; e um quarto grupo não praticou 
exercícios.
n A pesquisa mostrou que caminhar na esteira faz mais bem para os 
insones do que a musculação. Caminhar no parque, na praia, na rua, em 
ritmo contínuo, sem quebrar o ritmo, também é benéfico.
n os resultados não revolucionam o que já se apurava: a prática regular 
de atividade física é benéfica; só não haviam sido estudados ainda efeitos 
sobre quem tem insônia.
n Entende-se por regular a atividade realizada por pelo menos 40 
minutos, três vezes por semana. o ideal é que seja praticada o mais longe 
possível, a até duas horas, da hora de a pessoa ir dormir.
n o sono noturno é o ideal e o natural. Com a redução da luminosidade o 
cérebro estimula hormônios que levam ao relaxamento do corpo.
n Dormir bem emagrece. o repouso eleva a produção do hormônio 
leptina (que avisa o cérebro que o estômago está cheio) e reduz a 
liberação do hormônio grelina, do apetite.
n Pesquisadores da universidade Case Western Reserve (EuA) analisaram 
70 mil mulheres durante 16 anos. Metade dormia pouco e mal, metade 
bastante e bem. o primeiro comia menos que o segundo, mas engordou 
30% mais.

Dormir bem até emagrece

Giselle: “A redução da 
ansiedade conseguida com 
os exercícios pode explicar o 
aumento no tempo de sono”
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tanta coisa?”, provoca. A técnica deixa seus 
rastros. Quando pode, Paula estica o sono 
até a hora do almoço. O problema é quando 
não pode. Embora não haja estudos com-
provando que é preciso dormir seis ou oito 
horas – o que conta é se o sono é reparador –, 
estudos feitos na Austrália alertam que pas-
sar 19 horas sem dormir assemelha-se a um 
porre: as pessoas levam mais tempo para rea-
gir a estímulos e não farão bem atividades 
como trabalhar, estudar, dirigir... 

tentativa e erro
Luiz Henrique demorou 10 
anos para chegar aos dois 
medicamentos que toma e 
ao ajuste da dosagem

o uso de tranqüilizantes é um pesadelo 
para autoridades de saúde. Nos EuA as 
vendas cresceram mais de 60% desde 2000, 
estimuladas inclusive pela propaganda de 
massa. o FDA, órgão americano responsável 
pela liberação e fiscalização, passou a exigir 
de fabricantes campanhas educativas sobre 
efeitos colaterais relatados por usuários 
de remédios comuns para dormir, como 
sonambulismo, alucinações, explosões de 
violência, compulsão alimentar noturna 
ou a dirigir com sono. A ingestão de álcool 
associada ao uso do medicamento aumenta 
as chances de tais reações. No Brasil, 10% 
da população usa remédio para dormir. os 
mais comuns não causam dependência física, 
porém, ao parar de tomar, podem causar 
ao paciente sintomas de abstinência, como 
insônia, taquicardia, tonturas e confusão 
mental – parecidos com os que o levaram a 
procurar o médico por não conseguir dormir.lu
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“T
odo mundo vê novelas, o 
‘bacana’ e o da periferia”, de-
creta o psicanalista Augus-
to Capelo, ele mesmo es-
pectador habitual. “E até  

quem não assiste é afetado por elas de  
alguma forma.” A influência desse hábito 
na vida das pessoas mexe também com os 
“estrategistas” das emissoras. Nos últimos 

A disputa pelos preciosos minutos de 
atenção do espectador no horário nobre 
nunca esteve tão acirrada na TV brasileira. 
Em jogo: ganhar seus corações e mentes, 
e seus desejos de consumidores
Por Xandra Stefanel

novelas

televisão

A batalha das

a preterida
Para os padrões da Rede Globo, 

sua principal novela tem sido um 
desastre de audiência. Enfim a 

concorrência!
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meses, noveleiros estão no meio de uma 
disputa pesada entre as maiores emissoras 
da TV aberta pela audiência principalmen-
te da chamada “novela das 8”, que na verda-
de é transmitida às 21h. 

A novidade nessa batalha pelo horário 
nobre é o fato de a Globo estar sendo inco-
modada como nunca nos últimos 30 anos. 
A primeira fase da novela Caminhos do 
Coração, exibida pela Record às 22h entre 
agosto de 2007 e junho passado, foi o co-
meço. Com uma trama repleta de se-
res geneticamente modificados 
e com superpoderes, para o 
bem e para o mal, a audiê-
ncia animou a emissora a 
levar adiante sua estra-
tégia de combate. No 
dia da estréia de A Fa-
vorita, de João Emanuel 
Carneiro – que sucedeu 
Duas Caras na Globo –, 
a Record exibiu o últi-
mo capítulo de Cami-
nhos do Cora-

ção uma hora mais cedo, no mesmo horário 
da concorrente. Somente no dia seguinte 
estreou a continuidade do projeto Mutan-
tes - Caminhos do Coração. Seu autor, Tiago 
Santiago, escreveu durante 22 anos para a 
Globo, inclusive Vamp (1991). “Em todas as 
culturas do mundo, histórias com criaturas 
maravilhosas fazem sucesso. Acredito na 
nossa liderança absoluta. A Globo está em 
queda e nós, subindo, atingindo crianças 
de 8 a 80 anos”, aposta.

O diretor-geral de teledrama-
turgia da Record, Hiran Sil-

veira, vai mais longe: “Es-
tamos indo muito bem. 
Os Mutantes cresceu em 
audiência e a tem sus-

tentado, com média de 19 ou 20 pontos, 
enquanto a concorrente tem sido um fias-
co nas novelas das 6, das 7 e agora das 9, 
o maior fiasco de audiência da história da 
Globo.” Na Folha de S.Paulo, João Emanuel 
alfinetou a novela e quem a assiste: “Não 
tenho o perfil do público de Os Mutantes, 
já que passei dos 10 anos e não pertenço à 
classe D ou E”.

A estudante de Comunicação Social 
Alexandrina Oliveira, de 24 anos, 

achou o comentário desrespei-
toso. “Quem ele acha que as-
siste às novelas da Globo? As 
classes A e B têm mais o que 
fazer, jantar fora, fazer com-
pras... Na Globo são sempre as 

muCho loCo
A novela Os Mutantes 

chupou a idéia dos 
quadrinhos e dos 

filmes X-Men. 
Essa cara-dura 

deu certo e o 
folhetim caiu 

nas graças 
do público

D
IV

u
lG

A
ç

ã
o



42     REVISTA Do BRASIl    julho   2008

mesmas histórias. Aqui em casa, eu e meus 
pais assistimos a Caminhos do Coração e 
agora a Os Mutantes”, diz a estudante, que 
mora em Fortaleza. “É bacana porque mos-
tra como a ciência pode mudar a vida das 
pessoas. É meio como os seriados america-
nos Heroes e X-Man. Os efeitos, claro, não 
estão à mesma altura, mas são bons para o 
padrão brasileiro.” Os Mutantes – Caminhos 
do Coração estreou com média de 24 pon-
tos no Ibope e A Favorita com 35, a pior es-
tréia da história da Globo, baixando a mar-
ca dos 40 pontos da estréia de Duas Caras 
– situação bem diferente dos 60 pontos a 
que a emissora estava habituada.

O retorno
Benedito Ruy Barbosa escrevia para a 

Globo desde 1976, e já havia tido seu enre-
do de Pantanal rejeitado. O diretor Jayme 
Monjardim estava indo para a extinta Rede 
Manchete quando conheceu Ruy e propôs-
lhe escrever algo. Ruy aceitou quando Mon-
jardim tocou em seu ponto fraco, Amor 
Pantaneiro. A superprodução foi gravada 
em duas fazendas no Mato Grosso do Sul, 
com belas paisagens e muitas cenas de nu-
dez. O elenco tinha Cláudio Marzo, Sérgio 
Reis, Marcos Winter, Almir Sater, e as então 
pouco conhecidas Luciene Adami e Cris-
tiana de Oliveira, a Juma, que às vezes vi-
rava onça. Foram oito meses de trabalho 
e um sucesso estrondoso. Os mais de 
40 pontos então registrados pela Man-
chete jamais seriam alcançados.

Ricardo Fremder, superintendente 

comercial da rede, à época, conta no livro 
Rede Manchete – Aconteceu Virou História 
(Elmo Francfor, Imprensa Oficial) que co-
tas de patrocínio foram vendidas com a ex-
pectativa de cinco pontos. “Foi uma explo-
são e ao mesmo tempo uma confusão, com 
fila de anunciantes”, lembra. A Globo esti-
cou o tempo de Rainha da Sucata e tratou de 
criar outra produção de peso na seqüência, 
Araponga, de Dias Gomes, Ferreira Gullar, 
Lauro César Muniz e Marcílio Moraes.

Em 1999, Adolpho Bloch arrendou a 
Manchete para a Igreja Renascer. O que ha-
via de patrimônio da emissora foi penho-
rado para pagamento de dívidas. As fitas 
de Pantanal acabaram adquiridas pelo SBT. 
Na primeira semana de junho, a emissora 
de Silvio Santos anunciou que estrearia no 

dia 9 sua “arma secreta”, que algumas 
semanas depois atingiria 17 pontos 

no Ibope, num horário habituado 
a cinco.

O embate ainda terá capítulos 
na Justiça, já que a Globo com-

prou de Benedito Ruy Barbosa direitos de 
uma eventual refilmagem. Parte do elen-
co, liderada pelo ator José de Abreu, tam-
bém reclama. Silvio Santos quer tratar di-
retamente com os envolvidos os direitos em 
questão. E está tão “preocupado” com bata-
lhas judiciais que no final de junho já nego-
ciava a compra de A História de Ana Raio 
e Zé Trovão, também dirigida por Monjar-
dim na Manchete.

O pesquisador Nilson Xavier, autor do 
livro Almanaque da Telenovela Brasileira 
(Panda Books), diz que em 1990 não gostou 
da novela: “Eu achava uma chatice. Reprisá-
la depois da novela das 9 foi estratégico, é au-
diência na certa. Os nostálgicos vão rever e 
quem não viu, como eu, pode assistir”. Nil-
son observa que nessa época a qualidade das 
novelas começou a mudar muito, sobretudo 
quando as idéias originais dos autores passa-
ram a ser mais “sensíveis” a pesquisas sobre a 
preferência do público quanto ao rumo das 
histórias. “As emissoras começaram a nive-
lar por baixo”, afirma.

Sem torcer o nariz
O aposentado Graciliano Campeste Val-

le, de 76 anos, é noveleiro praticante e nem 
se lembra qual foi a primeira que assistiu 
– acha que foi uma em que o ator Tarcísio 
Meira era mocinho. “Assisto desde que me 
conheço por gente”, brinca. Hoje, acompa-
nha com a mulher Judite Água na Boca, na 
Band, A Favorita e revê Pantanal. “Televi-
são, só se for novela ou futebol, senão eu 
durmo... Vou ver tragédia? O que me irrita 

mulher onça
Pantanal, sucesso de 1990, incomodou a 
Globo. Agora o SBT apela para a memória 
dos antigos fãs dos banhos de rio de Juma 

fissurados
Victor Hugo 
(no alto) conheceu 
Os Mutantes na 
casa do vizinho. 
Levou para casa 
e virou febre 
também entre 
os irmãos
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é que no final é sempre igual: todo mundo 
casa, fica bem, tem festa.” Mesmo quando 
trabalhava à noite ele perguntava à mulher 
Judite o que tinha acontecido nos capítulos 
que tinha perdido. “Agora eu mesmo esco-
lho o que assistir.”

O jornalista Luciano Pietrosanto Maia, 
32 anos, vê novelas desde os 5, quando pas-
sava Jogo da Vida. Lembra datas, nomes de 
autores, diretores, atores e detalhes. “Para 
ser boa, uma novela tem que ter elenco bom, 
bons personagens, história bem amarrada, 
cuidado para não cair na caricatura, um 
bom diretor e estrear no momento certo”, 
ensina. Apesar de achar que a qualidade 
tem decaído, chega a fazer loucuras para 
não perder. “Em Celebridade, eu precisava 
assistir ao final para saber quem tinha ma-
tado o Lineu Vasconcelos, mas trabalhava 
até as 23h. Arrumei atestado médico para 
assistir”, confessa. Luciano vê A Favorita, 
mas acha que João Emanuel Carneiro, “com 
apenas três novelas no currículo”, não tem 
experiência suficiente para fazer frente ao 
sucesso de Os Mutantes. “Nem dá para acre-
ditar que a Globo está perdendo audiência 
para isso”, espanta-se.

Para acreditar, basta ir à casa do taxista 
Ubirajara Marcos da Silva. Cinco de seus 
sete filhos não perdem por nada a histó-
ria dos seres mutantes. Victor Hugo, de 9 
anos, conheceu a novela na casa do vizinho. 
Quando levou a novidade para casa, virou 
febre. “Gosto quando eles lutam e do Velo-
ciraptor. Às vezes meu pai fala que não é pra 
assistir porque traz briga e violência den-
tro de casa”, explica. “Na escola todo mun-

do sabe o que aconteceu. Pena eu ter per-
dido a primeira parte”, diz Ubirajara Jr., de 
13 anos. Thaís, 14, reclama da disputa: “Eu 
gostava de Duas Caras e como Caminhos 
do Coração era depois, assistia às duas”. O 
pai ainda protesta: “Hoje está melhor por-
que mudou para mais cedo, mas antes eles 
não queriam ir dormir antes de acabar e 
ninguém queria fazer o dever de casa e as 
obrigações. Se quiser ver outra coisa, vou 
ter que comprar outra tevê”.

Gilberto Braga, autor da Globo, não gosta 
de tramas com histórias fantásticas e acre-
dita que o gênero novela é muito consumi-

do no Brasil devido ao acesso limitado à 
cultura oficial: “Em parte é porque as pes-
soas não têm acesso ao cinema, teatro e à 
leitura. Mas a classe média se habituou a 
assistir por causa da qualidade”.

O psicanalista Augusto Capelo diz que o 
fantástico, presente na trama de Os Mutan-
tes, é recorrente, sempre aparece com no-
vas roupagens, porque as emissoras perce-
bem que dá certo. “Vampiro toca muito as 
pessoas, particularmente as crianças, é um 
lobo mal piorado. São símbolos que temos 
no inconsciente. A novela é um conto de 
fadas pós-moderno e no pós-modernis-
mo a cópia da cópia é mais desejada que 
o original (a realidade). A veracidade pou-
co importa”, explica. Capelo cita Joãosinho 
Trinta (para quem “pobre gosta de luxo e 
quem gosta de miséria é intelectual”) e ob-
serva que uma personagem de Duas Caras 
trabalhava no Extra e morava numa fave-
la, mas numa casa que muita gente de clas-
se média-alta não tem. “Ninguém trabalha, 
nas empresas eles bebem uísque, e nada dis-
so importa, o que importa é a projeção.” E, 
claro, o potencial dessa projeção de pren-
der a atenção do espectador. Para o anun-
ciante, que paga uma fortuna pelo minuto 
de sua atenção, ele é antes de tudo um con-
sumidor. 

Audiência é dinheiro

Emissora  Novela R$ 

Globo A Favorita 335 mil

Record os Mutantes 113 mil

SBT Pantanal 215 mil

Custo de um comercial de 
30 segundos

Fontes: Emissoras, tabelas de abril a junho. Cada 
novela tem em média cinco intervalos comerciais 
com cerca de 4 minutos de duração. Não estão 
considerados o merchandising (adaptação 
do roteiro para que um produto ou idéia vire 
“personagem” de um enredo ou de uma cena) nem 
teasers (mini-comerciais de 10 segundos).

de Carteirinha
Luciano assiste novelas 

desde os 5 anos. Sabe tudo 
sobre todas. Credenciado 

para falar sobre a arte, 
admite: o nível está caindo
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viagem

Q
uando saí do Rio, em abril de 1996, de férias do meu 
emprego de chefe da Fotografia da sucursal cario-
ca da Folha de S.Paulo, não tinha idéia de que mi-
nha vida iria mudar totalmente. Escolhi uma viagem 
inusitada, é verdade. Levei minha câmera, lentes e 

fui, sozinha, para a ponta extremo norte do continente america-
no, onde os esquimós ainda caçam baleias tradicionalmente em 
pequenos barcos, movidos a remos feitos de madeira coberta de 
peles de foca. É caça de subsistência, distribuída entre todos que 
ajudaram.

Quando eu era pequena, meu pai me chamava de esquimó, pois 
quando eu sorria minhas bochechas altas fechavam meus olhos. 
Ainda fecham. Desde então sempre quis conhecer esse povo do 

gelo. Minha oportunidade estava ali. Não tinha filhos, havia termi-
nado um namoro, ganhava bem. Podia escolher as férias e o Alasca 
foi o lugar escolhido para passar o mês.

A ponta Barrow é uma restinga de areia onde são jogados os 
ossos de baleias caçadas no outono. Os ursos polares chegam do 
mar, nadando, para conferir se ainda existe uma ou outra sobra de 
carne nos ossos. A quatro quilômetros dessa ponta está uma cida-
de pequena com o mesmo nome e 4.500 habitantes, a maioria es-
quimós da etnia iñupiaq, palavra que significa “povo de verdade”. 
A região é considerada um deserto. Não existem árvores. A única 
vegetação é a tundra, uma espécie de grama do frio. A terra não 
dá frutos. A comida do esquimó vem mesmo da caça de animais e 
a mais importante delas é a da baleia.

A cooperação tem sido o maior valor das comunidades das terras 
geladas do Alasca, onde a cultura iñupiaq há milhares de anos se 
alimenta de caça e de virtude Por Luciana Whitaker (texto e fotos)

A ética dos esquimós
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Queria fotografar essa caça, mas não é fácil chegar ao acampa-
mento dos baleeiros. É preciso conhecer alguém envolvido na caça-
da. Acontece que no meu primeiro dia na cidade conheci um belo 
rapaz, chamado Kelly, de cachos louros e olhos azuis que pagou mi-
nha passagem no ônibus. Tinha entrado com dinheiro e não havia 
trocador, o motorista só aceitava fichas compradas sei lá onde.

Ele achou engraçado eu não saber dos costumes locais e apro-
veitou para me contar vários deles no trajeto. Depois que saltei, 
descobriu onde eu estava hospedada e me procurou. Três meses 
depois nos casamos. Na lua de mel engravidei de um menino, Ja-
mes, também chamado de Sakiq, e três anos depois tive uma me-
nina, Juliana, mais conhecida no Alasca por Amayun, seus nomes 
esquimós.

tradição de equipe
Quando uma baleia é caçada, todo 
mundo trabalha para trazê-la até a 

costa, todo mundo ajuda: para levantá-
la no gelo, no corte e na distribuição 

da carne para a comunidade
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Kelly foi morar lá aos 10 anos por causa de um emprego de seu 
pai, piloto de avião. Aos 14, a família foi para outro emprego em 
outro estado americano. O menino resolveu que ficaria por lá, com 
a família de esquimós de seu melhor amigo, os Edwardsen. Era mais 
um entre 12 filhos e foi informalmente adotado por essa família 
generosa. E eu também fui. Acabei vivendo lá, como uma esqui-
mó, por oito anos e há quatro moro com meus filhos entre o Rio 
de Janeiro e Barrow. Temos uma casa aqui e uma lá. Kelly morreu 
em março de 2006, após uma crise de pancreatite. Os Edwardsen 
são minha família até hoje.

Humildade: grande talento
A caçada das baleias não me deu só uma família enorme e que-

rida. Ensinou-me muito sobre a vida e de como viver em socie-
dade. Não foi fácil aceitar essa caça. Eu não como carne por amor 
aos bichos. No Brasil a gente cresce escutando “Salvem as baleias”. 
Mas em Barrow, as baleias alimentam uma cultura belíssima, física 
e espiritualmente. Caçar uma baleia é trabalho para muita gente. 
Os caçadores precisam de roupas quentes para enfrentar semanas 
acampando no gelo. As mulheres costuram as roupas de peles para 
eles, cozinham as comidas para levar, ficam em casa com o ouvido 
no rádio VHF para qualquer necessidade que possam ter.

No inverno, o gelo da calota polar cola na praia. Na primavera, a 
uns cinco quilômetros da costa, o gelo se rompe como um rio e as 

não foi fáCil aCeitar a Caça No Brasil a gente cresce 
escutando “Salvem as baleias”. Mas em Barrow, as baleias 
alimentam uma cultura belíssima, física e espiritualmente. Caçar 
uma baleia é trabalho para muita gente. Os caçadores precisam 
de roupas quentes para enfrentar semanas acampando no gelo. 
As mulheres costuram as roupas de peles para eles

Arpoador Mulheres 
costuram os 
barcos de pele
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baleias passam por essa abertura. Os caçadores ficam esperando em 
silêncio na beira do gelo, ao lado do barquinho a remo, a postos com 
o arpão. Se uma baleia passa perto, eles remam silenciosamente até 
ela e arpoam. Existe uma quota de 22 baleias ao ano para Barrow. 
Uma baleia arpoada entra na conta mesmo se for perdida. Claro, 
a idéia é não perdê-la. Depois da arpoada certeira, a equipe avisa 
pelo rádio suas coordenadas. Outros barcos vêm ajudar.

Humildade é um dos grandes talentos dessa gente, que viveu 
anos em terras extremamente frias. Se querem sobreviver, têm de 
trabalhar juntos, conviver em paz e cooperar uns com os outros. 

Todo morador do Alasca, inclusive criança, 
ganha um cheque de aproximadamente  
uS$ 1.600 por ano – desde que tenha vivido 
lá por um ano inteiro. Esse dinheiro vem de 
um fundo formado por royalties provenientes 
da exploração dos recursos naturais. o Alasca 
é rico em petróleo. o fundo permanente 
é exemplo pioneiro de renda básica de 
cidadania. Kelly e eu usávamos nossos 
cheques para viajar ao Brasil todos os anos. 
queríamos nossos filhos bem brasileiros. os 
cheques das crianças foram poupados para, 

um dia, pagar a faculdade. Alguns compram 
motos para a neve para caçar e prover a 
carne de subsistência. Capitães de equipe 
de caça compram equipamentos e comida. 
No Brasil, o Congresso aprovou uma lei de 
Renda Básica de Cidadania, sancionada pelo 
presidente lula em 2004. A lei estabelece 
que o programa seja implantado, passo a 
passo, a critério do Executivo, começando 
pelos mais carentes, como acontece com o 
Bolsa Família, até o dia em que todos tenham 
acesso ao direito.

Renda básica

Trabalham juntos para fazer coisas que não conseguem fazer so-
zinhos. Há milhares de anos a cooperação tem sido o maior valor 
que o povo iñupiaq usa para sobreviver. Quando uma baleia é ca-
çada, todo mundo trabalha para trazê-la até a costa, todo mundo 
ajuda: para levantá-la no gelo, no corte e na distribuição da carne 
para a comunidade. O trabalho de corte pode durar a madrugada 
inteira. A alegria é tão grande que você quer estar ali.

Até as grandes corporações esquimós estão empregando esse 
valor na execução de negócios do dia-a-dia. Perceberam que isso 
dá mais força às negociações. Os esquimós usam essa sabedoria 
em suas vidas e fazem questão de transmitir às gerações seguintes. 
Todo mundo que ajudou na caça, seja costurando, seja cortando ou 
mesmo servindo no dia seguinte na casa do capitão, ganha bons 
pedaços da carne, que dura até a próxima temporada de caça. As 
22 baleias que os esquimós de Barrow têm direito a caçar por ano, 
alimentam a cidade inteira. A carne também é distribuída na casa 
do capitão, em duas festas no verão, como grandes piqueniques 
ao ar livre abertos a quem quiser participar e nas igrejas no dia de 
Ação de Graças e no Natal. Eles acreditam que as pessoas que repar-
tem o que têm, têm mais do que as pessoas que não compartilham. 
Compartilhar é fundamental para suas vidas, seja por intermédio 
do trabalho ou na liderança nas vilas. Todos se ajudam, são como 
uma grande família. Sabem que, por meio da compaixão, uma pes-
soa pode fazer sua vida valer a pena e ser respeitada.

Desde quando os iñupiaq começaram a viver no Ártico, a cul-
tura girou em torno da caça. As caçadas fazem com que o esqui-
mó dê o melhor de si, e é ensinado a não esgotar seus recursos 
naturais, mas a tratá-los como seu próprio jardim. “Respeite-o e 
serás respeitado”, dizem. Na mais simples tradução da ética ensi-
nada por Aristóteles há quase 2.500 anos, “não faça com os outros 
o que você não quer que façam com você”, a natureza é o que dá 
sentido à vida esquimó.

Depois de ver tudo isso entendi como a baleia é fundamental para 
esse povo. Eles são os primeiros a querer conservar a espécie. Os nú-
meros da população de baleias cabeça-de-arco está crescendo com o 
passar dos anos e esse tipo de baleia não está em risco de extinção. 
Nunca imaginei um dia ser a favor de uma caça de baleias... E quem 
somos nós para achar isso uma violência? Nós, que vivemos em ci-
dades grandes, no meio de tanto individualismo e violência, esta sim, 
selvagem. A gente devia aprender com os esquimós a conviver em 
comunidade. É um povo que sempre viveu sem guerras. 

Luciana Whitaker é autora do livro 11 Anos no Alasca  
(Ediouro, 2008)
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Por Xandra Stefanel (xandra@revistadobrasil.net)Curta Essa Dica

Paranapiacaba, a cerca de uma hora de São Paulo, é uma vila 
charmosa e cheia de história, no limite entre o planalto paulista 
e a Serra do Mar. Foi criada em 1867 para ser centro de controle 
operacional e residência dos funcionários da companhia 
inglesa São Paulo Railway, a estrada de ferro que levava cargas e 
passageiros da capital para Santos. Depois de sofrer um processo 
de decadência e abandono no final da década passada, hoje a 
vila – distrito de Santo André – promove o turismo sustentável 
e um já famoso Festival de Inverno (FIP). A primeira edição, em 
2001, recebeu 12 mil visitantes; na de 2007, foram cerca de 100 
mil. Neste mês de julho, o FIP coincide com o lançamento da 
candidatura da vila – já considerada nacionalmente Patrimônio 
Histórico, Cultural e Tecnológico – ao título de Patrimônio da 
Humanidade, pela Unesco.

Entre a abertura (Seu Jorge, dia 12), e o encerramento (com 
os norte-americanos do Scott Henderson Trio, dia 27), a 
programação segue seu cardápio eclético, com Clube do Balanço 
(dia 12), Wagner Tiso, Victor Biglione (13), Lenine, Marina de 
la Riva (19), Mawaca, Duofel e Zeca Baleiro (20), Fabiana Cozza 
(26) e Badi Assad (27). Dança, cinema, intervenções poéticas, 
teatro e circo de rua também compõem o festival. As atrações são 
gratuitas e os ingressos, limitados, começam a ser distribuídos 
duas horas antes de cada show. A organização do evento sugere 
a doação de um quilo de alimento não-perecível. Programação 
detalhada: www.guiaparanapiacaba.com.br. Para quem quer 
sossego, os finais de semana fora da temporada do FIP são mais 
apropriados para curtir a cidade em seu clima bucólico, num 
passeio gastronômico, histórico, cultural e ecológico.

Vila musical ou bucólica

Zeca Baleiro

Scott 
Henderson

Lenine

Maria-fumaça, 
herança inglesa de 

Paranapiacaba
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Aos �0
Crise dos 30, carreira profissional, filhos, 
homens e – por que não? – futilidades 
tomam o palco do Teatro Folha com a peça 
Confissões de Mulheres de Trinta, escrita na 
década de 1990 pelo verborrágico cineasta 
Domingos de Oliveira. Ele dirigiu por 
anos o roteiro de sua filha Maria Mariana 
em Confissões de Adolescentes, na TV, e 
resolveu, ainda naquela época, fazer a versão 
adulta da série. A peça tem Juliana Araripe, 
Camila Raffanti e Melissa Vetore, e direção 
de Fernanda D’Umbra, da série Mothern, 
da GNT. Para Domingos, a primeira frase 
dita no palco, “Ter 30 anos é viver o agora 
ou nunca”, resume um perfil que reflete a 
ansiedade das mulheres que “perderam 
a inocência e ainda não atingiram a 
sabedoria”. Leve, cômica e com um bom 
ritmo, a peça fica em cartaz até 14 de agosto, 
às quartas e quintas-feiras, 21h, no Teatro 
Folha, (11) 3823-2323. R$ 20.
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Juliana Araripe

Durante oito anos, o geólogo e fotógrafo Roberto Linsker 
percorreu todo o litoral brasileiro para registrar a vida e a 
realidade de pescadores e comunidades litorâneas. Assim 
nasceu a exposição Mar de Homens, em cartaz na Caixa 
Cultural do Rio de Janeiro até 27 de julho, e os livros Mar 
de Homens e O Mar É Uma Outra Terra (Ed. Terra Virgem). 
A exposição conta com 33 imagens que têm o objetivo de 
sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação 
do conhecimento marítimo do país. Galeria 1 (Av. Almirante 
Barroso, 25), de terça a domingo, das 10h às 22h. Informações: 
(21) 2544-4080. Grátis.

Mar à vista

Novos tropicalistas
O quinteto Cérebro Eletrônico 
tem nome de música de Gil e 
influência tropicalista. E acaba de 
lançar o segundo disco, Pareço 
Moderno (R$ 15 em média) 
– que  mistura rock, pop e bossa 
com doses de sarcasmo. Na faixa-
título, Tatá Aeroplano, líder da 

banda Jumbo Elektro, provoca: “Sérgio Sampaio vai chegar 
pra lhe dizer que eu pareço moderno”. E não é que parece?

E quem é Sérgio Sampaio?
No final da década de 1960, ele 
deixou Cachoeiro de Itapemirim 
(ES) para ser músico no Rio. Em 
1972, gravou Eu Quero É Botar 
Meu Bloco na Rua, faixa-título 
de seu primeiro disco solo. De-
pois vieram Tem Que Acontecer 
(1976), Sinceramente (de 1982, 

relançado agora) e iniciou Cruel pouco antes de morrer, em 
1994 (Zeca Baleiro recuperou a produção em 2006). No CD 
tributo Balaio do Sampaio (1998) sua obra é lembrada por 
outros “malditos”, como Luiz Melodia, Renato Piau e Jards 
Macalé, além de João Nogueira, Erasmo, Eduardo Dusek, 
Zizi Possi, Elba Ramalho, Zeca Baleiro e Lenine.
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CrôniCa

S
exta-feira, 8 da noite. O Bar Bitúrico 
estava lotado. Andando entre as mesas 
podia-se ouvir cantadas fracassadas, 
mentiras deslavadas, gente xingando o 
patrão, reclamando da sogra ou discu-

tindo política. Este era o caso de três amigos: Água 
Benta, Social e Gérson.

Gérson, na verdade, chama-se Redernílson, mas 
ninguém já nem lembra disso. Ele recebeu esse ape-
lido porque fumava cigarro Vila Rica e vivia repe-
tindo: “Gosto de levar vantagem em tudo, certo?”

Água Benta passou a ser chamado assim quan-
do entrou na igreja para parar de beber. Tornou-se 
evangélico, mas não largou totalmente a bebida: “Se 
Deus folgou no sábado, eu posso beber na sexta.”

Quanto a Social, há divergências. Uns dizem que é 
porque ele foi ascensorista por muito tempo. Outros, 
porque a única parte que lia dos jornais era a coluna 
social. 

Gérson deu o pontapé inicial:
– E aí, em quem vocês vão votar para prefeito?
– Política e religião não se discute! Vou votar no bispo 

da minha igreja e pronto –, disparou Água Benta.
– Agora ele vai cobrar dízimo das empreiteiras –, co-

mentou maldosamente Social.
Indignado, Água Benta contra-atacou: – Pode falar 

o que quiser, mas o bispo é melhor que os seus candi-
datos. E provocou: – Este ano você vai votar em cantor, 
atriz ou jogador de futebol?

– O Social vota pelo guarda-roupa. Por ele, quem ti-
ver o melhor terno, ganha –, emendou Gérson.

– Em política tem que ter classe. Vou votar num po-
bretão que nem eu? –, devolveu Social. – E você, Gér-
son?

– Eu o quê?
– Vota em quem?
– Voto é secreto.
– Que nem a conta de seu candidato na Suíça, né? 

Vai votar nele de novo, que eu sei. 
– Ele rouba mas faz.
– Fez o quê até agora?
– Ajeitou aquele cargo pra Matilde no almoxarifa-

do da Câmara.
– Bem que o lema dele é “emprego para todos”. Para 

todos os amigos. Quantos processos ele tem mesmo? 
Mais de 20, né? –, cutuca Social.

Água Benta socorre o amigo: – Também não vamos 
exagerar. É que nem o bispo diz, “perfeito só Deus”.  
Quem nunca cometeu um pecado?

– Ô, garçom! –, gritou Gérson.

– O garçom nunca cometeu um pecado –, pergun-
tou Social.

– Chope sem espuma é pecado –, disse Água Benta. 
– Não. Estava chamando o garçom. E o meu can-

didato tem um monte de processos, sim. Mas alguém 
provou alguma coisa? Ô, garçom!

– O garçom provou?”
– Não, estou chamando o cara. Ele esqueceu da gen-

te mesmo!
Todos fazem sinal para o garçom, mas ele passa 

alheio ao grupo, com aquele olhar perdido no hori-
zonte que só os garçons e as modelos conseguem fa-
zer. Água Benta volta ao assunto: – O problema é que 
brasileiro não sabe valorizar o voto. 

– É verdade –, concordou Social. 
– Mas comigo não tem isso –, disse Gérson, orgulho-

so. – Eu valorizo muito o meu voto. Tanto que o deste 
ano vai valer um alvará pro meu negócio.

– Já que você vai vender o seu voto, pelo menos co-
bre adiantado. Antes da eleição é aperto de mão pra lá 
e cá. Depois? Um abraço! – alertou Social.

– É isso mesmo. Um sujeito que conheci num re-
tiro da igreja no interior contou que está esperando 
até hoje o pé direito do tênis que prometeram pra ele 
– lembrou Água Benta.

– Quem prometeu?
– Jesus Cristo!
– Jesus Cristo?
– Não, foi uma exclamação. É que o garçom está vin-

do pra cá. Até que enfim!
O garçom chega à mesa. – E aí, vão de quê?
– Três chopes.
– Querem um tira-gosto?
– Traz o cardápio.
– É. Não escolho nada no escuro.
– Nem eu. Deus me livre e guarde!
– Tira-gosto é coisa séria. 

Coisa séria
Por José Roberto Torero

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




