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alcoolismo Apoio é aliado da lucidez educação A receita para construir um novo país

 Quem 
nAo fAz,
 tomA

a hora de votar é um raro momento 
de igualdade na vida nacional: todos 
os cidadãos têm o mesmo peso e 
a mesma oportunidade. e time que 
não aproveita a chance de marcar 
seu gol acaba sofrendo

amanda vai votar 
pela primeira vez 
e fica irritada com 
bate-bocas de 
campanha
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A pretexto de reservar o mundo a uma raça que considerava melhor que 
as demais, Hitler desencadeou uma guerra que exterminou 50 milhões 
de pessoas. Com a desculpa de se defender de um grupo terrorista, o 
governo de Israel bombardeia bairros do Líbano e assassina centenas 
de civis, de crianças a anciãos, que nada têm a ver com o terrorismo. 

Sob argumento de “proteger” a América do Sul do comunismo, os EUA patroci-
naram golpes de Estado que até hoje ainda fazem sentir suas feridas e que tiveram 
entre seus componentes mais selvagens a censura, na comunicação e nas artes. 
Muitos anos, prisões, torturas e desaparecimentos depois, esse período passou. 
Mas a tirania tem muitas faces e pode ressurgir a qualquer tempo.

A coligação que mais uma vez une PSDB e PFL, a pretexto de se proteger de um 
suposto uso eleitoral da Revista do Brasil, recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral 
para obrigar a CUT-SP a tirar a primeira edição do ar. Não pediu direito de respos-
ta, nem contestou nenhuma informação. Apenas quis calar. Tirar do ar.

Todos os dias, os meios de comunicação esguicham exemplos de uso indiscreto 
da mídia para fabricar opiniões e julgamentos, dando ao mesmo fato diferentes 
versões. Pode-se gostar ou não do que é dito, criticar ou atacar o que está escrito. 
Mas atentar contra a liberdade de expressão é coisa de tempos passados. Assim 
como deveriam ser também as guerras estúpidas que matam inocentes.

Sobre a máfia das ambulâncias e a CPI dos Sanguessugas, por exemplo, Veja resu-
miu que, de 90 parlamentares investigados, 75 foram beneficiados com pagamentos 
em dinheiro ou na forma de bens e presentes. Com base na mesma fonte, Carta 
Capital revelou que, de 591 prefeituras beneficiadas com emendas do Grupo Planam 
entre 2000 e 2004, havia 128 do PSDB, 107 do PFL, 104 do PMDB, 54 do PTB, 49 
do PDT e 19 do PT – só para ficar nos maiores partidos.

Quem achar algo tendencioso nessas notícias – diferentes, mas sobre o mesmo 
assunto –, pode contestar de várias formas. Assim como alguém pode não gostar 
da matéria que conta como a vida do zelador Reginaldo Jesus da Silva (página 
12), que ganha dois salários mínimos, melhorou. Mas pedir para tirar as revistas 
de circulação seria um convite a um passado de tirania que precisa ser lembrado. 
Para que não se repita. 

Carta ao Leitor
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Carta do Leitor
iniciativa fundamental
A Revista do Brasil pode ser uma ini-
ciativa de fundamental importância 
para desarticular o virtual monopólio 
da imprensa conservadora e “vendi-
da” nas revistas semanais brasileiras. 
Para isso precisa: 1) atrair o interesse 
da dona de casa e do cidadão de clas-
se média comum; 2) estabelecer um 
projeto comercial vitorioso que ga-
ranta a sua sobrevivência e expansão; 
3) fazer uma campanha de assinatura 
e ultrapassar em um ano um milhão 
de exemplares, atraindo os grandes 
anunciantes. Aos olhos do grande 
público a Revista do Brasil não pode 
assumir pecha “de esquerda”, embo-
ra sua linha editorial esteja compro-
metida com o que existe de melhor 
neste país.
Mauro Francisco de Almeida 
Santayana

como assinar?
Tendo em vista que a Revista do Brasil 
será de grande valia para a sociedade, 
quero desde já saber como faço para 
adquirir a primeira edição. Qual o va-
lor? Onde posso localizá-la? Abraço e 
parabéns pela iniciativa!
Ezair Meurer Jr.
Resposta da Redação: Interessados 
em receber a Revista do Brasil devem 
enviar seus dados completos (nome, 
endereço e telefones para contato) 
para o e-mail leiardb@spbancarios.
com.br.

Pluralidade
A direita deve estar revoltada com 
essa iniciativa. Eles querem manter o 
monopólio da opinião, através de uma 
grande imprensa completamente com-
prometida com o poder econômico. 
Vejo nesta excelente iniciativa, uma 
forma de resgatar a pluralidade de 
opinião, dando voz aos trabalhadores.
Ruy Acquaviva

Revista para quê?
Para que o Lula precisa de uma revista 
se já tem a Carta Capital?
Paulo Scorpii

Resposta da redação: Se o presidente 
Lula já encontra o conteúdo que 
ele precisa ler em outra revista, não 
precisa ler esta. Esta publicação 
é dirigida a algumas centenas de 
milhares de pessoas que: 1) não 
podem comprar uma revista; 2) 
queriam comprar uma revista como 
esta, mas ela não existia.  

oásis
Parabéns pela criação de mais um 
oásis de singularidades em meio às 
pastagens quase únicas nas quais vão 
se transformando nossa imprensa em 
geral.
Antonio Pinto de Oliveira Neto

Para ficar
Muito bom. Quanto mais informa-
ção, melhor. Ainda mais se for verda-
deira. A “crise” parece ter encerrado 
um capítulo muito vergonhoso para 
a nossa imprensa. Foram manchetes 
e mais manchetes anunciando escân-
dalos e mais escândalos. Dias depois, 
constatava-se que os escândalos não 
eram escândalos e as manchetes eram 
esquecidas e outras eram frenetica-
mente buscadas. Espero que a Revista 
do Brasil venha para ficar e para in-
formar adequadamente seus leitores. 
Parabéns a todos, principalmente aos 
trabalhadores que estão à frente deste 
projeto.
Antonio Campos

Breve nas bancas
Parabéns aos responsáveis pela inicia-
tiva. Espero em breve poder comprar 
a Revista na banca perto de casa.
Janes Jorge

os comentários publicados nesta 
edição foram enviados ao sítio Carta 
Maior (www.cartamaior.com.br). as 
mensagens para a Revista podem 
também ser enviadas para leiardb@
spbancarios.com.br. pede-se que as 
mensagens venham acompanhadas de 
nome completo, telefone, endereço e 
e-mail para contato.

maNTeNha coNTaTo
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sobre a representação 
PsdB/PFl
A Editora Abril passou a entre-
gar a revista Veja na minha casa 
gratuitamente e sem que eu so-
licitasse. Já existem elementos 
suficientes para se afirmar que a 
citada revista é panfletária – vide 
defesa do voto “não” à proibição 
de comercialização de armas de 
fogo e as “barrigas” costumeiras. 
Cabem as perguntas: Deveria o 
TSE proibir a circulação da Veja? 
Se o governo pedisse a proibição 
da circulação da Veja qual seria a 
reação da mídia? E qual vai ser 
essa reação no caso da Revista do 
Brasil? Vamos aguardar.
Sergio Claudio de Azevedo

Não tive ainda a oportunidade de 
ver a Revista do Brasil, somente 
através da Carta Maior, onde o 
primeiro número foi publicado. 
Agora, tendo em vista essa notí-
cia, voltei a ler as matérias que es-
tão disponibilizadas no site e não 
consegui encontrar uma justifica-
tiva plausível para a ação da co-
ligação PFL/PSDB. Assim, outra 
alternativa não resta, senão a de 
reconhecer que se trata de censura 
a uma publicação recém-criada, 
que ainda nem sequer teve tempo 
para mostrar o seu verdadeiro per-
fil. É ainda, um atentado à liber-
dade de imprensa, à democracia 
e um desrespeito ao Poder Judici-
ário, porque se utiliza de um dos 
instrumentos do Estado de Direito 
para atentar contra ele.
Roberto Scalabrin

Se o PSDB/PFL são ou não cor-
ruptos também não é argumento 
para julgar este caso. O que se 
percebe é que existe uma grande 
“influência” em todas as esferas 
do Judiciário em pender para 
o lado do governo. Que houve 
propaganda qualquer leigo pode 
perceber.
Claudio Marcilio

o trabalhador pode ter sua voz
Quem acompanha o movimento 

sindical sabe que os trabalhadores 
acalentam um sonho antigo: ter um 
veículo de comunicação que seja sua 
voz e que repercuta seus anseios. Nosso 
sonho enfrentou inúmeros desafios para 
ser concretizado. algumas entidades 
conseguiram, por algum tempo, viabilizar 
a manutenção de veículos próprios 
– mas a um alto custo e chegando a 
um grupo limitado de trabalhadores. 
Quando, finalmente, 23 dos maiores 
sindicatos do país conseguiram unir 
esforços para materializar esse sonho, 
foi lançada a Revista do Brasil.

a publicação nasceu mensal com 
tiragem de 360 mil exemplares 
distribuídos aos sócios dessas entidades 
no estado de São paulo e nas cidades 
do Rio de Janeiro, 
Brasília e porto 
alegre. Metalúrgicos, 
bancários, químicos, 
professores, 
profissionais da área 
de saúde, eletricitários, 
entre outros – com 
a cooperação de 
profissionais da 
comunicação 
e intelectuais 
– viabilizaram esse 
projeto, que já resultou 
em três edições da 
Revista do Brasil 
distribuídas em junho, 
julho e agora em 
agosto.

os trabalhadores 
e seus familiares 
ganharam acesso a notícias 
sobre política, economia, saúde, 
comportamento, esporte, história, dicas 
de lazer, cultura e, especialmente, sobre 
o mundo do trabalho, agora de acordo 
com a sua perspectiva. o primeiro 
número trouxe na capa o presidente 
lula, numa reportagem que analisa os 
motivos que o levam a permanecer com 
popularidade em alta, mesmo levando 
uma pancadaria sistemática dos meios 
de comunicação há mais de um ano.

a edição de julho destacou o impacto 
das demissões anunciadas pela 
Volkswagen na vida de seus operários, 
matéria rara em outros veículos de 
comunicação, já que o comum são as 
editorias especializadas abordarem 

esses temas sob a ótica das empresas 
e suas “necessidades”. esta terceira 
edição alerta sobre a importância das 
eleições e como seu resultado mexe 
com vida das pessoas e do país, goste-
se ou não do assunto.

Mas nem todo mundo gostou da 
nossa revista. a coligação pSDB-pFl 
entrou com representação junto ao 
Tribunal Superior eleitoral contra a 
regional São paulo da Central Única dos 
Trabalhadores (CuT) para que tirasse 
do ar a primeira edição da Revista 
do Brasil. a coligação alegava que 
algumas matérias visavam “ressaltar a 
suposta força eleitoral do presidente da 
República” e outras faziam “propaganda 
negativa” do candidato Geraldo alckmin, 
ambas reportagens baseadas em fatos, 

em dados. No dia 26 
de julho, o ministro 
Carlos alberto Menezes 
determinou a retirada 
da Revista nº 1 do ar.

Nós, dirigentes 
sindicais responsáveis 
pela Revista do 
Brasil, acreditamos 
na liberdade de 
expressão e na 
Justiça como 
pilares essenciais 
à democracia. a 
associação Nacional 
de Jornais mantém, 
em parceria com a 
unesco, uma Rede em 
Defesa da liberdade 
de Imprensa e 
prega: “a defesa da 

liberdade de imprensa certamente 
contribui para o fortalecimento das 
instituições democráticas no país. esse 
é um trabalho incessante em favor 
da sociedade, sobretudo, que por ter 
direito constitucional à informação 
deve defender a imprensa livre...” 
Realizar o sonho de fazer a Revista do 
Brasil, é realizar o sonho da liberdade 
democrática. onde está escrito que o 
trabalhador não pode ter sua voz?

Luiz Cláudio Marcolino, presidente 
do Sindicato dos Bancários de São 

Paulo, Osasco e Região, e José Lopez 
Feijóo, presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC – diretores 
responsáveis pela Revista do Brasil

edição nº1: PsdB e PFl 
pediram censura



 Por Vitor Nuzzi

A Justiça Eleitoral do 
país abriu, em ju-
lho, mais uma tem-
porada de caça ao 
voto. Candidatos 

a deputado estadual, deputado 
federal, senador, governador e 

presidente da República te-
rão o desafio de convencer 

126 milhões de pessoas de 
que são os melhores para 
representá-las no exer-

cício do poder. 
O número de elei-
tores é 9% maior 

que há quatro 
anos. Mas se 

o tom naquele 
ano foi de 

mudança, ago-
ra não há como 

disfarçar o sentimento de, no 
mínimo, apreensão. Há um 

festival de denúncias assolan-
do o país e a opinião pública 

tem de se desdobrar para 
distinguir o que é sério do 

que é espetáculo. “Infe-
lizmente, viven-

ciamos tempos 
muito estranhos”, 
afirmou, ao tomar 

posse, o presidente 
do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), 
ministro Marco Au-

rélio Mello. “Não 
passa um dia sem 
depararmos com 

manchete de 
escândalos”, 

observa.

A estudante paulistana Aman-
da Talhari completou 19 anos em 
julho e ainda não usou seu título 
eleitoral. O vasto noticiário sobre 
corrupção desestimula a jovem 
para a sua estréia na urna, mas 
não a ponto de fazê-la desistir. 
“Esse tipo de coisa sempre exis-
tiu”, afirma. Reserva mesmo ela 
demonstra em relação à campa-
nha. “Procuro não acompanhar 
muito, porque em geral é um dis-
curso vazio, com um xingando o 
outro, e isso me irrita”, explica 
Amanda, acendendo um sinal 
amarelo para quem faz do debate 
político um espetáculo.

Uma pesquisa da CNT/Sensus 
divulgada em julho acendeu ou-
tro: praticamente 40% dos eleito-
res não estão interessados na elei-
ção para presidente da República. 
O fenômeno não é de agora: em 
julho de 2002, o porcentual de 
desinteressados era de 40,5%. Os 
que se mostraram muito interes-
sados em 2002 somavam 20,2%; 
agora, são 23%. Mas afinal – fora 
o fato de ser compromisso obriga-
tório – por que votar? A pergunta 
é corriqueira na boca das pessoas 
avessas a política. E a resposta é 
simples: o resultado das eleições 
mexe com a vida de todo mundo. 
Os eleitos é que vão administrar 
os recursos públicos, aprovar ou 
derrubar leis, executar ou não 
obras, melhorar ou piorar a vida 
das pessoas, de todas as pessoas, 
gostem ou não. 

Afinal, não seria importan-
te fazer uma reforma política e 
do Estado que exija transparên-
cia nas disputas, que estimule a 

caPa

muita gente 
se acomoda 
e muda de 
assunto 
ao falar de 
política. 
depois, 
quando tem 
eleição, não 
consegue 
nem lembrar 
em quem 
votou
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amanda: 
xingamentos 
e noticiários 
irritam, mas 
ela não abre 
mão de seu 
primeiro voto

Mexe com todos
até outubro, as eleições para deputados, 
senador, governador e presidente serão o 
principal assunto do país. É preciso valorizar 
esse momento: cada cidadão é responsável 
pelo Brasil que sairá das urnas



existência de partidos fortes e 
o fim das legendas de aluguel, 
que amplie a representatividade 
dos eleitos e os canais de parti-
cipação da sociedade? Ou seria 
melhor deixar tudo como está? 
E as leis que tratam dos direitos 
trabalhistas, vão mudar ou não? 
Quem vai mexer e como vai fi-
car é o eleitor que começa a de-
cidir. Assim como é ele quem 
escolhe se quer no governo de 
seu estado alguém que trate da 
segurança pública e combata o 
crime de maneira isolada ou se 
vai unificar polícias, unir es-
forços com a União. Ou se vai 
estimular a privatização da edu-
cação e da saúde ou recuperar o 

atendimento público.
“O voto é a procuração que o 

eleitor dá a alguém para que esse 
alguém possa administrar muni-
cípios, estados ou o país, e legis-
lar em seu nome”, explica o ana-
lista político Antônio Augusto de 
Queiroz, diretor do Departamen-
to Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap).

Em 2002, os votos nulos so-
maram pouco mais de 7% no 
primeiro turno e 4% no segun-
do. Menos que em 1994, por 
exemplo, quando os nulos no 
primeiro e único turno chegaram 
a 9,5%. No Orkut, existem apro-
ximadamente 500 comunidades 
relacionadas ao tema – a mais 

oPoRTuNidade joGada FoRa

1994*

16,83
(17,76%)

Total de votos em milhões

*Não houve segundo turno naquele ano

2002(1ºt) 2002(2ºt)

7,44
(9,55%)

20,45
(17,7%)

6,97
(7,36%)

3,77
(4,1%)

23,59
(20,5%)

Abstenções
Nulos
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Boca de urna
 Não vote por votar. pesquise os candidatos, 

conheça o histórico e as propostas de cada um

 ao conhecer o candidato, você poderá acompanhar 
o trabalho dele, caso eleito. a maioria das pessoas 
costuma esquecer em quem votou

 para saber o que acontece no Congresso, acesse 
as TVs Câmara e Senado, e as páginas na internet 
(www.camara.gov.br e www.senado.gov.br). É possível 
acompanhar a atuação do parlamentar e a agenda 
das Casas

 www.diap.org.br - o Departamento Intersindical 
de assessoria parlamentar faz avaliações e análises 
periódicas das atividades no Congresso, além de 
publicar propostas e projetos importantes

 www.transparencia.org.br - a Transparência Brasil 
armazena dados sobre gastos de candidatos e 
partidos em suas campanhas. Traz pesquisas, estudos 
e artigos

 www.lei9840.org.br - a lei 9.840, contra a compra 
de votos, foi fruto de um movimento que colheu mais 
de um milhão de assinaturas. o lema do movimento 
– que reúne dezenas de entidades da sociedade civil 
– é “Voto não tem preço. Tem conseqüências”. o site 
tem projeto e dicas, como denunciar quem tenta 
comprar votos etc.

 www.tse.gov.br - a página do Tribunal Superior 
eleitoral tem informações sobre a legislação e 
orientações de interesse público

 www.tre-(sigla do estado).gov.br - as páginas dos 
tribunais regionais eleitorais contêm informações 
específicas, prestação de serviços, indicações de 
colégios eleitorais etc. Nas páginas dos tribunais, 
também é possível verificar quem fez doações a 
políticos nas últimas eleições

 Fique de olho. Quase 90% dos deputados federais 
querem voltar à Câmara. pesquise para saber se eles 
merecem retornar. a maioria dos deputados estaduais 
também: ou concorre à reeleição, ou disputa vaga de 
federal

 lei sobre gastos eleitorais – a lei 11.300 foi 
aprovada em maio deste ano. as doações só podem 
ser feitas em uma conta específica, em cheques 
cruzados e nominais, transferência eletrônica ou 
depósito em espécie devidamente identificados. 
Doações em dinheiro são proibidas, assim como 
showmícios e distribuição de brindes
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numerosa com 28 mil integran-
tes –, praticamente todas favorá-
veis à anulação. Os argumentos 
vão desde o protesto simbólico 
à contestação total do sistema 
político.

Para o presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) de 
São Paulo – onde estão 22% dos 
eleitores do país –, desembar-
gador Paulo Henrique Barbosa 
Pereira, o voto nulo é uma de-
monstração de descontentamen-
to que não resolve o problema. 
“Votando nulo, o eleitor deixa-
rá que outros escolham por ele. 
Ausentando-se desse importante 
momento da política nacional, 
pode deixar, inclusive, de con-
tribuir para que bons candidatos 
se elejam”, afirma.  O momento 
de desencanto torna ainda mais 
importante que o eleitor saiba 
valorizar a democracia, defende 
o magistrado.

E como distinguir bons candi-
datos dos chamados picaretas? 
Examinando com atenção o per-
fil de cada um deles, receita o 
presidente da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Paulo Skaf. “Não basta 
ser honesto, o que é obrigação, 
é preciso ser capaz. É preciso 
conhecer o seu passado, suas in-
tenções e, principalmente, suas 
propostas, seu nível de compro-
metimento com as mais impor-
tantes causas públicas.” Para o 
empresário, o voto nulo, embora 
seja um direito, caracteriza um 
distanciamento perigoso. “Dei-
xa as coisas como estão.”

Em abril, a Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) preparou uma cartilha 
para o ano eleitoral. “O siste-
ma eleitoral brasileiro é falho e 
favorece o clientelismo e a cor-
rupção”, diz o documento. Mas, 
acrescenta, a pior posição seria 
a do descrédito. “A nossa his-
tória oferece bons exemplos de 
muitos lutadores pela conquista 
da democracia e de grande capa-
cidade de superar crises.” Para 

a CNBB, “a atual crise ética e 
política poderá se tornar ocasião 
de amadurecimento e aperfeiço-
amento das instituições demo-
cráticas do país”.

Votar e cobrar
A receita é relativamente sim-

ples. Não basta votar, é preciso 
cobrar. Mas o eleitorado brasilei-
ro ainda padece do mal da falta 
de memória. Um estudo revela 
que sete em cada dez pessoas 
esquecem em quem votaram. A 
tendência acaba sendo da gene-
ralização – e os políticos, de fato, 
muitas vezes colaboram com 
isso; como os eleitores também, 
de fato, muitas vezes não cola-
boram para melhorar o nível da 
atividade política.

“O fato é que não há alterna-
tiva”, afirma o professor Renato 
Janine Ribeiro, professor de Éti-
ca e Filosofia Política da Univer-
sidade de São Paulo (USP). “Não 
basta ter boas intenções para pôr 
fim à corrupção. Esse, aliás, é o 
erro das denúncias apenas mo-

Renato janine Ribeiro: “Não 
bastam boas intenções para 
pôr fim à corrupção. esse, 
aliás, é o erro das denúncias 
apenas moralistas”
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Às vezes 
votar pode 
ser difícil, 
como nessa 
seção de são 
Paulo, onde 
uma urna 
eletrônica foi 
substituída 
por voto 
manual. mas 
o resultado 
das eleições 
mexe com 
a vida de 
todo mundo. 
os eleitos 
é que vão 
administrar 
os recursos 
públicos, 
executar ou 
não obras, 
melhorar 
ou piorar a 
vidas das 
pessoas

ralistas. E há outro ponto muito 
triste também. Embora nossa cor-
rupção seja típica de país desigual 
e injusto (em que para termos di-
reitos precisamos pagar por eles), 
existe corrupção no mundo todo”, 
lembra, citando casos públicos na 
Holanda, na França e nos Estados 
Unidos.

O voto não é o único nem, tal-
vez, o mais eficaz instrumento, 
mas é o que está ao alcance de 
todos, em que no uso todos são 
iguais, afirma Janine. “É alta-
mente importante a participação 
– em sindicatos numa visão mais 
tradicional, em organizações não 
governamentais de um tempo 
para cá, em todo o tipo de movi-
mento desde alguns anos –, mas 
essa participação diferencia as 
pessoas. Há quem tenha maior 
acesso, quem tenha menos. No 
voto, todos têm o mesmo peso”, 
observa.

O analista Antônio Augusto 

de Queiroz, do Diap, não acre-
dita que houve aumento da cor-
rupção, mas uma maior transpa-
rência na divulgação dos fatos. 
“A diferença é que em alguns 
países se apura com rigor e em 
outros há impunidade. No Bra-
sil, estamos no meio do cami-
nho”, avalia.

O diretor do Diap pondera que 
houve uma mudança importan-
te nas instituições públicas. “A 
Polícia Federal atua mais e com 
independência. A CGU, que de 
Corregedoria passou a se chamar 
Controladoria-Geral da União, 
acompanha o repasse de recursos 
para estados e municípios, o que 
não acontecia antes. O Ministério 
Público e o Tribunal de Contas da 
União estão atuantes. Há maior 
transparência dos atos governa-
mentais”, exemplifica.

Um dos aspectos negativos 
é quando o denuncismo vira 
show. “Quando isso acontece, 

até pessoas sérias e decentes de-
sanimam”, lembra o analista, “e 
até deixam de participar como 
candidatos”. Ao mesmo tempo, 
a sensação de impunidade – que 
nem sempre acontece – “pode 
levar pessoas que se autopro-
clamam conscientes a cometer a 
sandice de anular o voto”, acres-
centa o diretor do Diap. “É um 
protesto sem causa.”

Quem pode elevar o nível do 
debate é o eleitor – que, afinal, 
é quem escala o time. Em artigo 
recente, o diretor-executivo da 
organização não-governamental 
Transparência Brasil, Claudio 
Weber Abramo, fez uma com-
paração entre política e esporte. 
“Eleições são um pouco como 
uma Copa do Mundo. Uma das 
diferenças é que as conseqüên-
cias de eleições para a vida das 
pessoas são muito mais profun-
das do que meia dúzia de partidas 
de futebol.”  
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 Por letícia Vidor de sousa Reis

A
tualmente, o voto das 
mulheres representa 
uma parcela signifi-
cativa do eleitorado 
nacional e, por isso, 

é bastante disputado pelos políti-
cos. Nos três poderes, embora se-

jam ainda minoria, há mulheres 
atuando. São senadoras, deputa-
das federais e estaduais e verea-
doras. Prefeitas, governadoras, 
ministras e secretárias de gover-
no. Porém, esse cenário incon-
testável demorou muitas décadas 
para ser construído.

O primeiro espaço de partici-

pação feminina na política teve 
de ser conquistado na Justiça. 
Em 1927, a professora Celina 
Guimarães Vieira encaminhou 
uma petição ao juiz da cidade 
de Mossoró (RN), reivindicando 
o livre exercício de seu direito a 
voto. Sua petição baseava-se em 
um artigo da lei eleitoral de 1926 

o direito das mulheres de votar nas eleições só foi incluído definitivamente 
na legislação nos anos 30. Mas, antes, elas tiveram de lutar muito

uma senhora batalha

hisTóRia
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daquele estado: “(...) poderão vo-
tar e ser votados, sem distinção 
de sexo, todos os cidadãos que 
reunirem as condições exigidas 
por lei”.

A atitude combativa de Celina 
foi apenas uma das várias bata-
lhas pela emancipação feminina 
que marcaram as primeiras déca-
das do século 20 no Brasil e no 
mundo. A paulista Berta Lutz, 
filha do médico Adolfo Lutz, foi 
pioneira na luta pela conquista 
de direitos políticos para as mu-
lheres. Berta, que, como o pai,  
tornou-se especialista 
em ciências naturais, 
foi a segunda mulher 
a ingressar no serviço 
público brasileiro, em 
1919, em concurso 
para secretária do Mu-
seu Nacional no Rio de 
Janeiro. A batalha para 
permitir que as mulhe-
res concorressem em 
pé de igualdade com 
os homens a cargos 
públicos também fez 
parte das campanhas 
feministas da época. 

A atuação política de 
Berta Lutz foi inspira-
da no movimento fe-
minista da Europa da 
década de 1910, quan-
do estudou na Univer-
sidade de Sorbonne, 
em Paris. Seu contato 
maior foi com as or-
ganizações inglesas, 
formadas por mulheres 
das classes superiores 
e médias simpatizan-
tes dos movimentos 
socialistas. A Finlân-
dia foi o primeiro país 
em que elas obtiveram o direito 
ao voto, em 1906. Porém, na 
maioria dos países europeus isso 
só foi conquistado após o térmi-
no da Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918).

Na Inglaterra, travaram-se as 
lutas mais duras, inclusive com 
muitas prisões de suffragettes 

(como eram chamadas as ativis-
tas que defendiam o voto femi-
nino) em manifestações. O auge 
do movimento se deu em 1913. 
A ativista Emily Davison, numa 
atitude extrema para atrair a 
atenção do mundo à causa, mor-
reu depois de atirar-se à frente do 
cavalo do rei inglês. Sua morte 
gerou uma forte onda de protes-
tos. Em 1918, foi permitido às 
inglesas votar.

Também nos Estados Unidos as 
grandes mobilizações femininas 
começaram em 1870, quando ho-

mens de qualquer etnia 
e condição social pas-
saram a poder escolher 
seus representantes. 
Mas foi apenas em 
1916, com a eleição da 
primeira mulher para o 
Congresso norte-ame-
ricano – a deputada Je-
annette Rankin –, que 
a proposta da extensão 
do direito a voto às 
mulheres foi discutida. 
E passou a vigorar em 
1920.

Em 1922, sob a li-
derança de Berta Lutz, 
foi fundada no Rio de 
Janeiro a Federação 
Brasileira pelo Pro-
gresso Feminino, que 
impulsionou de forma 
decisiva a luta pelo 
direito de votar. Após 
a regulamentação do 
voto feminino, em 
1932, Berta elegeu-
se deputada suplente 
para a Assembléia 
Nacional Constituinte 
de 1933 e para o Con-
gresso Nacional em 

1934 – assumiu o mandato dois 
anos depois. Empunhou bandei-
ras como igualdade salarial entre 
os sexos e mudanças na legisla-
ção trabalhista relativa às mu-
lheres e crianças. Uma delas – a 
licença-maternidade remunerada 
– só foi conquistada na Consti-
tuição de 1988. 

a conquista definitiva do voto 
feminino no Brasil, em 1932, 
ocorreu durante o processo 
histórico desencadeado pela 
Revolução de 1930. a inclusão 
do tema entre as inovações 
que fariam parte da transição 
legislativa liderada por Getúlio 
Vargas tinha como âncora as 
lutas das primeiras décadas 
do século passado. entre os 
214 eleitos para a assembléia 
Constituinte de 1933 esteve a 
primeira mulher a ocupar uma 
cadeira na Câmara – Carlota 
pereira de Queiroz, eleita por 
São paulo.

No Senado, somente em 1990 
ingressariam as duas primeiras 
mulheres eleitas por voto direto: 
Marluce pinto, de Roraima, e 
Júnia Marise, de Minas Gerais. a 
primeira prefeita brasileira, alzira 
Soriano, foi eleita no município 
de lages, localizado no Rio 
Grande do Norte, em 1929. 
Roseana Sarney, no Maranhão, 
foi a primeira governadora, 
eleita em 1994. No último dia 
30 de março, uma mulher, ellen 
Gracie, assumiu ineditamente a 
presidência do Supremo Tribunal 
Federal em 177 anos de história 
da mais alta instância da Justiça 
no país.

atualmente, a representação 
política feminina ainda é 
pequena no mundo todo, 
inclusive no Brasil. Nas últimas 
eleições para o Congresso 
Nacional, em 2002, a bancada 
feminina ficou com 42 das 513 
cadeiras da Câmara, e com dez 
das 81 do Senado. Foram eleitas 
133 deputadas estaduais, cerca 
de 12% do total de vagas nas 
assembléias legislativas do país. 
em 2004, elegeram-se 6.555 
vereadoras, quase 13% do total 
nacional, e tomaram posse 404 
prefeitas, 7% dos municípios.

a atuação 
política de 
Berta lutz foi 
inspirada no 
movimento 
feminista da 
europa da 
década de 
1910, quando 
estudou na 
universidade 
de Sorbonne, 
em paris

Representação 
ainda é 
desigual

eleitora 
na urna 
na eleição 
constituinte 
de maio de 
1�33
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 Por caio Gouvêa

A empregada domés-
tica Sueli viu mate-
rializar-se, neste ano, 
o sonho da casa pró-
pria. O zelador Re-

ginaldo trocou de carro há dois 
anos. Anaílton, faxineiro, con-
seguiu comprar o seu primeiro 
automóvel e terminar a sua casa 
própria no ano passado. A babá 
Lúcia, por sua vez, comemora o 
cardápio mais diversificado e a 
mesa mais farta. O que há de co-
mum na vida destas quatro pes-
soas, que realizaram seus sonhos, 
alguns típicos da classe média? 
Os quatro realizam funções que 
lhes garantem no máximo qua-
tro salários mínimos por mês. E 
experimentam, na pele, um fe-
nômeno de desconcentração da 
renda no país, com uma transfe-
rência efetiva dos recursos para 
as camadas menos favorecidas 
da população brasileira.

Esse movimento é conseqüên-
cia de uma combinação de pro-
gramas sociais que têm se mos-
trado eficientes com uma política 
econômica que tem garantido o 
crescimento do país. E desafia a 

antiga tese de que é preciso es-
perar o bolo crescer para depois 
dividi-lo com os mais pobres. 
Muitos brasileiros passaram dé-
cadas na espera, em vão, pela sua 
fatia do bolo. Outra máxima dos 
economistas vem caindo por ter-
ra: a de que o aumento da renda 
do trabalhador anularia os esfor-
ços do combate à inflação.

A melhoria do poder de com-
pra das camadas de baixa renda 
do país é a feição humana das 
estatísticas alcançadas em ques-
tões que afetam diretamente o 
bolso de pessoas como os quatro 
personagens que abrem esta re-
portagem, quanto em áreas que 
estão muito distantes do cotidia-
no delas. O aumento do salário 
mínimo, por exemplo, dos 200 
reais que valia no início de 2003 
para os atuais 350 reais, afetou 
diretamente a vida de mais de 
40 milhões de brasileiros que 
têm seu rendimento vinculado 
ao piso nacional. A expansão de 
programas como o Bolsa Famí-
lia proporciona renda a camadas 
ainda mais pobres da população. 
A desoneração dos alimentos da 
cesta básica foi outro fator que 
resultou em ganhos positivos na 

a desconcentração de renda melhora a 
vida das pessoas mais pobres e faz bem 
ao desempenho da economia do país

quantidade e na diversidade de 
calorias nas mesas das classes 
menos abonadas.

No campo da política econô-
mica, o governo conseguiu quitar 
os compromissos com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) 
e elevar o nível das reservas em 
dólar do Brasil – que chegou a 64 
bilhões de dólares em julho, supe-
rando a dívida externa da União, 
de 63,28 bilhões. Também vem 
conseguindo assegurar um nível 
constante de crescimento do PIB, 
ao mesmo passo em que mantém 
a inflação em queda. Mas o que 

Reginaldo 
e seu 
carro 
novo. 
sueli, 
feliz com 
a casa 
terminada

Renda,
motor do país
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* Valores correspondentes ao mês de junho de cada ano. **Peso do custo da 
cesta básica mais caro dentre as 16 regiões pesquisadas no salário mínimo 
líquido, já descontado iNss. ***Quantidade de horas/mês que um trabalhador 
de salário mínimo precisa fazer para comprar a cesta.

cesTa coNsome meNos TRaBalho

Valor do salário mínimo em R$*
% da cesta em relação ao SM**
Valor da cesta em horas trabalhadas***
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isso tem a ver com o dia-a-dia de 
empregadas domésticas, zelado-
res, faxineiros e babás?

onze anos em dois
A relativa prosperidade que é 

experimentada pelas camadas de 
renda mais baixa foi identificada 
por um estudo feito pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) com 
base na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) 
de 2004. A pesquisa realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) reve-
lou que a quantidade de pessoas 
que viviam abaixo da linha da 
miséria diminuiu dos 36,57% da 
população registrados em 1993 
para 25,08% em 2004. A linha 
da miséria era delimitada por 
uma renda máxima de 115 reais 
por mês, valor equivalente, no 
ano da pesquisa, ao custo de uma 
cesta de alimentos que garante o 
consumo diário de 2.288 calorias 
recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Conforme a Pnad, essa tendên-
cia tem sido mais acentuada nos 
últimos três anos. O porcentual 
de pessoas abaixo da linha da mi-
séria subiu de 26,52% em 2002 

para 27,26% em 2003, ano de 
ajustes e com um quadro recessi-
vo. O crescimento retomado em 
2004 bastou para baixar a taxa da 
população abaixo da linha da mi-
séria para 25,08% – menos que 
em 2002.

O índice Gini, que mede o grau 
de desigualdade na distribuição 
de indivíduos segundo a renda 
domiciliar per capita, também 
exibiu sinais evidentes de me-
lhoria. O indicador varia de 0, 
quando não há desigualdade, a 
1, quando a desigualdade é total. 
Segundo o estudo da FGV, hou-
ve uma queda do índice Gini no 
Brasil de 2,05%, para o patamar 
de 0,573, entre 2003 e 2004. O 
estudo aponta ainda que a renda 
domiciliar per capita apresen-
tou, entre 2003 e 2004, elevação 
de 2,85%.

Outros números compilados 
pela FGV com base na Pnad 
comprovam de forma mais direta 
o processo de desconcentração 
de renda em curso no Brasil. A 
camada da população constitu-
ída por 50% das pessoas mais 
pobres detinha, em 1991, 11,5% 
da renda nacional, enquanto que 
os 10% mais ricos possuíam 48% 
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da riqueza do país. Em 2004, os 
50% mais pobres haviam amplia-
do a sua participação para 14,1%, 
ao mesmo tempo em que os 10% 
mais ricos viram diminuir sua 
cota de 48% para 44,7%. Nesse 
período, a participação na renda 
nacional dos 40% intermediários 
cresceu de 40,5% para 41,2%.

Esse processo de transferência 
de renda apresentou uma visível 
aceleração nos dois últimos anos 
abrangidos pelo trabalho na com-
paração com os 11 anos anterio-
res. Entre 1991 e 2002, os 10% 
mais ricos viram sua participação 
na renda cair de 48% para 46,4% 
– menos 1,6 ponto percentual. No 
mesmo período, a fatia dos 50% 
mais pobres aumentou de 11,5% 
para 13,2% – mais 1,7 ponto per-
centual. Entre 2003 e 2004, a dos 
10% mais ricos caiu de 46,4% 
para 44,7% – menos 1,7 ponto 
percentual. Ao mesmo tempo, a 
participação dos 50% mais po-
bres subiu de 13,2% para 14,1% 
– mais 0,9 ponto percentual.

estatística no prato
A melhoria da renda tem se re-

fletido no aumento e na diversifi-
cação do cardápio dos mais po-
bres. Contribuiu diretamente para 
isso a desoneração – redução dos 
impostos incidentes – dos alimen-
tos da cesta básica, aliada a um 
crescimento real do salário míni-
mo. Um mínimo, que comprava 
1,2 cesta básica em 2000, permite 
agora a aquisição de 1,7, pelos 
cálculos de Ademir Figueiredo, 
coordenador de Desenvolvimento 
e Estudos do Dieese. “Hoje está 
mais fácil comprar carne de vaca, 
por exemplo”, diz o faxineiro 
Anaílton Pedreira dos Santos, que 
sustenta a mulher e o filho com 
dois salários mínimos mensais.

Para a babá Lúcia Inocêncio, 
além de manter cheios os pratos 
dos dois filhos adolescentes que 
moram com ela em Diadema, tem 
sido possível comprar biscoitos e 
doces, “agradinhos” para o neto 
que vive com ela. Ja
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anaílton 
comprou 
carro, 
terminou 
a casa e 
encomendou 
mais um filho
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A desconcentração de renda 
está permitindo também ampliar 
o patrimônio das famílias mais 
pobres e realizar sonhos vistos 
até então como distantes. Para 
a empregada doméstica Sue-
li Maria Silva, que ganha dois 
salários mínimos por mês, a 
melhoria das condições de vida 
permitiu passar a morar em seu 
próprio imóvel, que foi construí-
do durante o ano passado por seu 
marido e amigos. “Conseguimos 
comprar aos poucos o material 
de construção”, disse. “Estamos 
fazendo agora os acabamentos 
necessários.”

Depois de percorrer, por me-
ses, o caminho entre sua casa e 
o edifício em que trabalha em 
cima de uma bicicleta, o faxi-
neiro Anaílton agora está moto-
rizado. Ele conseguiu fazer uma 
pequena poupança que permitiu 
a compra de um carro usado no 
ano passado.

O zelador Reginaldo Jesus da 
Silva, chefe de Anaílton, também 
está comemorando a troca recen-
te de um Gol ano 92 por um 97. 
“As coisas melhoraram bastante 

de três anos para cá”, diz. A pro-
moção de porteiro a zelador no 
prédio em que trabalha permitiu 
que sua família mudasse para um 
apartamento no local.

se não crescer, retrocede
“As pesquisas realizadas pelo 

Ministério do Trabalho revelam 
que as pessoas de camadas mais 
simples da população estão con-
sumindo itens que só faziam par-
te das listas de compras da classe 
média”, disse Paula Montagner, 
coordenadora do Observatório 
do Mercado de Trabalho do mi-
nistério. Entre esses itens estão 
xampus, condicionadores de ca-
belos, biscoitos e bolachas.

Vários fatores influíram para as 
melhorias registradas nos índices 
relacionados com a qualidade de 
vida das pessoas mais pobres, na 
opinião da economista: aumento 
do nível de emprego, estabilida-
de econômica, controle e queda 
da inflação. “A estabilidade eco-
nômica contribuiu decisivamente 
nessa trajetória”, diz. “É preciso 
lembrar que a inflação foi o prin-
cipal fator de deterioração da 

NoVos emPReGos com caRTeiRa assiNada
renda nos anos anteriores, em um 
processo em que os mais pobres 
eram as maiores vítimas.”

Para o economista Cláudio 
Salvadori Dedecca, pesquisador 
e professor do Centro de Estu-
dos Sindicais e do Trabalho (Ce-
sit) da Unicamp-SP, os fatores 
relacionados com o mercado de 
trabalho – como a redução do 
desemprego e o crescimento do 
emprego formal – contribuíram 
para a elevação da renda das 
camadas mais pobres da popu-
lação. “O impacto do aumento 
real do salário mínimo foi muito 
maior nas camadas menos fa-
vorecidas da população”, disse 
uma analista de um dos maio-
res bancos privados do país, 
lembrando que normalmente os 
postos de trabalho com carteira 
assinada ocupados por mem-
bros das camadas mais pobres 
da população são indexados. 
Segundo a Pnad 2004, dos cer-
ca de 40 milhões de brasileiros 
que vivem atrelados ao salário 
mínimo, 11 milhões são traba-
lhadores com carteira, outros 8 
milhões trabalham por conta, 5 
milhões são empregados domés-
ticos e 16 milhões beneficiários 
do INSS.

Fábio Silveira, da RC Consul-
tores, acrescenta que o “processo 
de recuperação econômica be-
neficiou também a mão-de-obra 
não-qualificada”. Pessoas que es-
tavam desempregadas ou atuan-
do na informalidade conseguiram 
conquistar postos registrados.

O professor Cláudio Dedecca 
alerta, porém, que o ideal seria 
que todos os estratos da sociedade 
contassem com um crescimento 
da renda, e não que houvesse a 
perda de um segmento para ganho 
de outro. Por isso, é preciso que 
o país apresente taxas de cres-
cimento superiores às que vêm 
sendo observadas. “Se continuar 
no ritmo atual, a política adotada 
para o salário mínimo, por exem-
plo, encontrará restrições crescen-
tes no futuro”, adverte. 

2000
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2001 2002 2003 2004 2005 2006
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657.596 591.079
762.414

645.433

1.523.276

1.253.981

923.798

De janeiro/2003 a junho/2006, foram criados em média 
103.488 novos empregos com carteira por mês

De janeiro/1999 a dezembro/2002, 
a média mensal foi de 37.814 
novos empregos formais

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho, 
recebe informações sobre admissões e demissões no setor privado em todo o país. 
Nos últimos 42 meses, identificou a criação de 4,3 milhões de novos empregos. Nos 
quatro anos anteriores, 1999-2002, o saldo foi de 1,8 milhão. Já segundo a pesquisa 
do IBGE feita nas seis maiores regiões metropolitanas do país (em SP, RJ, MG, RS, 
BA, PE), o rendimento médio da população foi estimado em R$ 1.033 em junho, 
com alta de 6,7% em um ano. No mesmo período, aumentou 3,7% o emprego 
formal nas regiões pesquisadas

É preciso 
que o país 
apresente 
taxas de 
crescimento 
superiores 
às que 
vêm sendo 
observadas. 
“Se 
continuar 
no ritmo 
atual, a 
política 
adotada 
para o 
salário 
mínimo, 
por 
exemplo, 
encontrará 
restrições 
crescentes 
no futuro”, 
adverte o 
economista 
Cláudio 
Dedecca
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 Por Nelson Breve,  
   da carta maior

M
aria Yara tem 11 
anos e chegou à 
capital do Brasil 
há cinco. Migrou 
com os pais e o 

irmão mais velho de Pentecos-
te, Ceará. Layse tem 25. Morava 
com a mãe e uma irmã em Apa-
recida de Goiânia, cidade-dormi-
tório próxima à capital de Goiás. 
Mudou para o Distrito Federal 
este ano para tentar realizar o 

sonho de ser médica, ainda que 
lhe parecesse impossível. Maria 
Yara mora na favela da Estrutu-
ral, entre o Plano Piloto de Brasí-
lia e Taguatinga. Está na 4ª série 
da Escola Classe 2, no Guará. 
Layse mora em uma quitinete, no 
Gama. Cursa o primeiro ano de 
Medicina na União Educacional 
do Planalto Central (Uniplac), 
uma das milhares de universida-
des particulares surgidas no país 
na década passada.

Além de viverem em distan-
tes cidades-satélites do DF, Yara 

e Layse têm em comum o fato 
de terem seus estudos ligados a 
programas do governo federal. A 
mãe de Maria Yara, a empregada 
doméstica Hilma Maria de Souza, 
recebe 80 reais por mês do Bol-
sa Família. Layse ingressou na 
sonhada faculdade de Medicina 
por intermédio do Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni). 
O primeiro alcança famílias em 
situação de pobreza que, em tro-
ca do auxílio, mantêm na escola 
13 milhões de crianças de 7 a 14 
anos. O segundo abriu as portas 

a mãe de 
maria Yara, 
a empregada 
doméstica 
hilma maria de 
souza, recebe 
80 reais por 
mês do Bolsa 
Família



diferença
o ensino público brasileiro ficou 

tanto tempo exposto ao descaso 
que, hoje, não faltam diagnósticos 

sobre sua situação. a questão, 
agora, é qual receita adotar para 
resolver os antigos problemas e 

fazer da educação a matriz do 
desenvolvimento nacional
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da universidade para cerca de 250 
mil jovens. O curso de Layse cus-
ta 2.500 reais por mês e sua renda 
familiar não chega a 1.500.

O Bolsa Família e o ProUni são 
trunfos de peso na avaliação po-
sitiva do presidente Lula. Come-
çaram polêmicos, mas acabaram 
bem aceitos pela sociedade por 
abrir oportunidades para quem se 
via fora do sistema. “Se não ti-
vesse conseguido a bolsa, desisti-
ria do vestibular”, afirma Layse. 
“Não tive como estudar e espe-
ro que meus filhos aproveitem a 
chance para melhorar de vida”, 
torce Hilma, que além de Maria 
Yara tem Yago, de 14 anos.

Geração perdida
Hilma faz parte de uma geração 

perdida para o sistema educacio-
nal brasileiro. De 1960 a 1991, o 
país passou de 70 milhões para 
146 milhões de habitantes, quase 
40 milhões são crianças e jovens 
em idade escolar (até 25 anos). 

A pressão demográfica resul-
tou na expansão da rede priva-
da de ensino básico, criando um 
sistema perverso de seleção. A 
concentração de crianças pobres 
no ensino público – pertencentes 
a famílias com todo tipo de limi-
tações e dificuldades – reduziu 
o poder de pressão e de zelo por 
sua qualidade.
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Na década passada as matrículas 
cresceram em até �4%, mas o resultado 

desse modelo quantitativo é que hoje 
três em cada quatro alunos terminam a 

4ª série sem entender o que lêem
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Em outro patamar, o ensino su-
perior tornou-se inacessível para 
quem estudou na escola pública. 
De 1981 a 1990, a taxa de matrí-
cula no ensino médio aumentou 
apenas dois pontos percentuais 
– de 15% para 17% dos jovens. 
Enquanto a do ensino superior 
patinou na faixa dos 8%. A par-
tir da década passada, houve um 
esforço para estancar essa he-
morragia. A taxa de matrícula no 
primeiro ciclo do ensino funda-
mental (1ª a 4ª série) cresceu de 
86% para 98% das crianças de 7 
a 10 anos entre 1990 e 2004 – al-
cançando a universalização. As 
matrículas no segundo ciclo (5ª 
a 8ª) passaram de 40% para 74% 
das crianças de 11 a 14 anos. No 
ensino médio, de 17% para 46% 
dos jovens de 15 a 17 anos.

O custo dessa ampliação do 
acesso foi, novamente, a perda 
de qualidade. Três em cada qua-
tro alunos da idade de Maria Yara 
terminam a 4ª série sem entender 
o que lêem. Metade não conse-
gue distinguir um triângulo de 
um círculo. 

Pesos e medidas
O Núcleo de Assuntos Estraté-

gicos da Presidência da Repúbli-
ca (NAE) fez uma pesquisa com 
37 mil pessoas interessadas na 
área de Educação. As respostas 
apontaram para dois grupos de 
prioridades.

Um é formado por ações de cur-
to prazo para melhoria da gestão 
nas escolas, criação de um mo-
vimento nacional pela qualidade 
da educação básica, qualificação 
da formação inicial e continuada 
dos professores e inclusão digital 
nas escolas. O outro grupo reco-
menda medidas para a valoriza-
ção da carreira docente. “O pro-
fessor tem que voltar a ser visto 
como profissão importante”, diz 
o secretário-executivo do NAE, 
coronel Oswaldo Oliva Neto, 
chamando a atenção para o défi-
cit de 230 mil professores na rede 
pública de ensino básico. SI
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layse ingressou na 
faculdade de medicina 

por intermédio do 
Programa universidade 

para Todos
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“Todos dizem que o principal 
problema do país é a Educação, 
mas ninguém assume compro-
missos para melhorar o padrão 
de financiamento”, critica Rober-
to Leher, especialista da Faculda-
de de Educação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Ele 
lamenta que o governo Lula não 
tenha derrubado o veto do ex-
presidente Fernando Henrique 
Cardoso ao Plano Nacional de 
Educação, resgatando a proposta 
de elevar para 7% do Produto In-
terno Bruto (PIB) os recursos da 
área, conforme defendia na cam-
panha de 2002.

Outros técnicos acreditam que 
alocar mais recursos não garante 
qualidade do ensino. “É preciso 
um novo acordo social que co-
bre mais dos professores e pre-
mie as escolas que apresentem 
resultados”, propõe o professor 

Francisco Soares, da Universida-
de Federal de Minas Gerais, pre-
sidente da Associação Brasileira 
de Avaliação Educacional (Aba-
ve). Ele cita o exemplo das esco-
las estaduais de Belo Horizonte, 
que apresentaram resultados me-
lhores que a rede municipal na 
Prova Brasil do ano passado, em-
bora o gasto estadual por aluno 
seja 40% menor.

Receitas diferentes
Outra grande divergência entre 

os especialistas está no modelo 
de distribuição dos recursos e 
na definição de prioridades. Uns 
avaliam que o governo federal 
deve concentrar esforços no en-
sino fundamental, como reco-
menda o Banco Mundial. Outros 
defendem que o governo federal 
não pode descuidar do ensino su-
perior.

Para o economista Sergei Soares, do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, as escolas 
foram muito segregadas na rede pública e 
não há uma política para melhorar a qualidade 
do ensino. Segundo Soares, autor de estudos 
sobre a evolução educacional brasileira, os 
grandes desafios que o Brasil precisa enfrentar 
urgentemente são:
1) universalização da pré-escola em áreas 
urbanas;
2) ensinar melhor para reduzir a repetência no 
ensino fundamental;
3) expandir o ensino médio sem queda da 
qualidade;
4) resgatar a geração que entrou no sistema 
educacional na década de 1980 e hoje 
tem níveis educacionais que bloqueiam 
oportunidades no mercado de trabalho;
5) aumentar a oferta de vagas nas 
universidades públicas e melhorar a qualidade 
nas instituições privadas.

desaFios uRGeNTes

uma das prioridades indicada 
em pesquisa feita pelo Núcleo 
de assuntos estratégicos 
da Presidência da República 
aponta nas primeiras 
colocações a inclusão digital 
em sala de aula

Re
N

aT
o

 S
To

C
Kl

eR
/F

o
lH

a
 IM

a
G

eM



20 )   Revista do Brasil   )   agosto    )   2006

O governo anterior decidiu se-
guir a receita do Banco Mundial. 
Alcançou a universalização das 
matrículas de 1ª a 4ª série. Mas ao 
buscar vencer as barreiras da quali-
dade, da evasão e dos gargalos nos 
níveis médio e superior, a opção 
foi pelo estímulo a cursos priva-
dos. De cada cinco vagas abertas 
no ensino superior entre 1995 e 
2003, quatro foram em escolas 
particulares. Isso ajudou a atender 
parte da demanda, que subiu de 1,8 
milhão de vestibulandos em 1992 
para quase 5 milhões em 2003.

Só que o Brasil continua longe 
da meta de ter na universidade, 
até 2011, ao menos 30 em cada 
100 jovens entre 18 e 25 anos. 
Hoje são dez. O ProUni foi a 
solução emergencial encontrada 
pelo governo Lula para acolher 
parte do excesso de demanda. 
Até o início de 2008 deverão ser 
mais de 400 mil os bolsistas. A 
Rede de Instituições Federais de 
Ensino Superior também está sen-
do expandida, com quatro novas 
universidades, a transformação de 
seis faculdades em universidades 
e a ampliação ou instalação de 40 
campi. Com isso, o governo es-
pera criar em cinco anos cerca de 
125 mil vagas nas universidades 
federais, alcançando o patamar de 
700 mil matriculados.

No ensino médio, a opção do 
governo tucano foi estadualizar  
cursos técnicos e estimular a 
criação de profissionalizantes nas 
entidades patronais e de trabalha-
dores. No entanto, o governo fe-
deral possui uma rede de cursos 
técnicos, que ficou congelada na 
gestão anterior e agora está sendo 
expandida por decisão de Lula. 

Guerra de números
Na campanha eleitoral que está 

começando, o ex-ministro Paulo 
Renato pretende ir ao início do 
governo Lula, mostrar a descon-
tinuidade de seus programas e 
listar prejuízos para a Educação. 
Queda nas vagas para cursos uni-
versitários noturnos, suspensão 
de programa de treinamento para 
600 mil professores, interrupção 
da distribuição de livros de leitu-
ra para 5ª e 6ª séries, paralisação 
das obras de mais de 200 escolas 
técnicas estaduais e comunitárias, 
troca do sistema de avaliação das 
universidades (Provão). “Ainda 
não há resultados da política para 
as universidades e o governo per-
deu o foco no ensino básico”, diz 
o ex-ministro de FHC e auxiliar da 
campanha de Geraldo Alckmin.

O governo Lula vai puxar a 
comparação para mais adiante. O 
ex-ministro Tarso Genro reorga-

a
la

N
 M

a
RQ

u
eS

/F
o

lH
a

 IM
a

G
eM

Jo
SÉ

 C
Ru

Z/
a

BR

nizou as políticas do Ministério 
da Educação como um conjun-
to inseparável – ao que se refere 
como visão sistêmica. Cresci-
mento acima de 40% nos recursos 
repassados a estados e municípios 
pelo Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE), 
aumento de 30% nas verbas para 
o ensino superior, triplicação dos 
recursos para construção de es-
colas e qualificação dos profes-
sores, crescimento de 400% nos 
repasses para transporte escolar, 
descongelamento e aumento de 
36% do volume de recursos para 
merenda escolar, duplicação do 
número de municípios beneficia-
dos com repasses para a educação 
de jovens e adultos.

A disputa espreme o ex-minis-
tro Cristovam Buarque, que foi 
o primeiro governante a colocar 
em prática um programa vincu-
lando renda para famílias pobres 
à exigência de manter filhos na 
escola: o Bolsa Escola da gestão 
petista no Distrito Federal. No 
Ministério, sem alterar a receita 
de focalizar o ensino fundamen-
tal, Cristovam levantou uma 
cruzada contra o analfabetismo, 
priorizou um programa de mo-
dernização das escolas, propôs 
a federalização do ensino funda-
mental e a criação da Lei de Res-
ponsabilidade Educacional.

Mas bateu de frente com o cor-
porativismo ao reduzir investi-
mentos nas universidades federais 
para reforçar o orçamento dos 
programas pelos quais tinha mais 
carinho (padronização das escolas 
do ensino fundamental, certifica-
ção de professores, alfabetização 
de jovens e adultos). “O governo 
Lula perdeu o vigor transforma-
dor. A transformação não é vista 
por ele e pelos sindicalistas por 
meio da educação, é vista através 
da economia. Para o Brasil a Edu-
cação não é prioridade, porque a 
elite já resolveu seu problema re-
cebendo de R$ 2 bilhões a R$ 3 
bilhões de abatimento no Imposto 
de Renda”, sustenta o senador, 

Para Paulo Renato (esq.), o governo perdeu o foco no ensino 
básico. Genro considera ter aberto o sistema para os de baixo

ao buscar 
vencer as 
barreiras 
da 
qualidade, 
da evasão 
e dos 
gargalos 
nos níveis 
médio e 
superior, 
o governo 
anterior 
fez opção 
pelo 
estímulo 
a cursos 
privados
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que é candidato à Presidência 
pelo PDT.

Ao assumir o Ministério da 
Educação no lugar de Cristo-
vam, Tarso Genro reorganizou 
a estrutura interna conforme sua 
concepção de articulação sistê-
mica, pacificou a relação com 
as corporações educacionais e 
começou a ganhar os embates 
com a equipe econômica. Gen-
ro, que hoje ocupa a Secretaria 
de Assuntos Institucionais da 
Presidência da República, consi-
dera que a “visão sistêmica” deu 
visibilidade às políticas de Edu-
cação. O acompanhamento da 
freqüência dos alunos beneficia-
dos pelo Bolsa Família se integra 
aos programas do ensino básico, 
que interagem com a educação 
de jovens e adultos, que é um 
caminho para a continuidade dos 
estudos dos recém-alfabetizados 

e também uma passagem para o 
ensino médio, que está articulado 
com os cursos profissionalizantes 
das escolas técnicas federais e, 
por intermédio do Enem, possi-
bilita o ingresso na universidade, 
seja pelas cotas criadas nas insti-
tuições federais ou pelo ProUni. 
“Nós abrimos o sistema para os 
de baixo”, sustenta Genro.

 “Se tivesse que destacar uma 
só área de prioridade máxima 
para um próximo governo, eu 
citaria a Educação”, disse Lula 
ao oficializar sua indicação para 
disputar novo mandato. O candi-
dato Geraldo Alckmin também 
prometeu priorizar a Educação.
O que diferencia os projetos é 
o como fazer. Pelo modo como 
tratou da Educação no governo 
paulista, a tendência do tucano é 
recuperar o programa que vinha 
sendo tocado pelo ministro Paulo 

Renato. No caso do presidente, a 
ordem é radicalizar na visão sis-
têmica de que o cidadão tem di-
reito a chegar ao topo da escada 
pela via pública. “A ampliação 
dos recursos da Educação para 
7% do PIB continua uma utopia 
que pode ou não ser realizada; 
depende da correlação de forças 
do próximo governo”, sinaliza 
Genro, observando que o presi-
dente Lula pretende assentar um 
possível segundo mandato no 
tripé crescimento econômico, 
Educação e Bolsa Família.

A empregada doméstica Hilma 
Maria de Souza também espera 
que essa utopia se realize. Assim, 
Maria Yara poderá alcançar o en-
sino superior com mais facilida-
de que Layse.  

colaboraram: maiana diniz e 
maurício hashizume, da carta maior

educação é 
tida como 
prioridade 
por todos. as 
famílias que 
têm filhos 
nas escolas 
estaduais da 
periferia de 
são Paulo e 
se reúnem 
em mutirões 
para limpar e 
consertar as 
salas de aula 
sabem o que 
isso significa
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cidadaNia

 Por Xandra stefanel 
    Fotos de Gerardo lazzari

O Brasil celebrou no último dia 
13 de julho os 16 anos do Es-
tatuto da Criança e do Adoles-
cente, o ECA. A lei nº 8.069, 
de 1990, reuniu experiências da 

sociedade civil e botou no papel desafios que 
deveriam ser as ambições de qualquer nação 
civilizada que pretenda tornar-se socialmen-
te justa e desenvolvida quando crescer. Um 

de seus artigos-chave estabelece que “é de-
ver da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissiona-
lização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comuni-
tária” para todas as crianças (até 12 anos de 
idade) e adolescentes (até 18) – faixa etária 
em que se encontra menos de um terço da 
população brasileira.

o eCa surgiu há 16 
anos e colocou os 
direitos das crianças e 
dos adolescentes na 
agenda nacional. Mas 
só com atenção da 
sociedade e do poder 
público vai ser, quando 
crescer, uma lei que 
pegou

Um 
Brasil 
para 
os
pequenos
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Não é preciso andar muito pelas 
cidades para encontrar trabalhando 
ou pedindo esmola jovens que de-
veriam estar na escola ou brincan-
do; ou que se sentem mais seguros 
expostos aos riscos da vida nas 
ruas do que dentro de casa junto 
da família. São sintomas evidentes 
de que o ECA ainda é uma criança 
frágil, que tem um longo caminho 
para atingir a maioridade e se tor-
nar uma lei que pegou.

Esse foi um dos alertas feitos 
por manifestações em diversos 
cantos do país para “comemorar” 
o aniversário da lei e lembrar que 
ela existe. Na praça da Sé, em São 
Paulo, dezenas de entidades pro-
moveram a Jornada Cidadã 2006 
contra o abuso e a exploração se-
xual, o uso de drogas e o trabalho 
infantil. Enquanto batucavam e 
dançavam, centenas de crianças 

e adolescentes em situação de 
risco social carregavam uma 
enorme bandeira brasileira e 
faixas pedindo respeito aos 

seus direitos.
O Brasil tem uma das leis 
mais avançadas do mundo. 

Pena que, ao longo 
dos anos 1990 e 
início da década 
atual, enquanto go-

vernos prioriza-
ram uma agenda 
que propunha um 

Estado mínimo, au-
sente e socialmente 

omisso, esse con-
junto de normas não 

conseguiu se estabelecer 
como deveria. “Infeliz-
mente, não temos muita 
coisa para comemorar e 
a lei não saiu do papel. 

As políticas públicas pri-
márias voltadas para essa 

área não têm avançado e, 
quanto mais para a periferia 
seguimos, mais sentimos falta 
delas”, lamenta Lúcia Pinhei-
ro, coordenadora da Fundação 
Projeto Travessia, ONG que 
trabalha ações educativas 
e de reintegração familiar 

crianças e 
crianças: 
enquanto 
algumas 
brincam 
durante a 
passeata para 
“comemorar” 
os 16 anos 
do eca, outras 
atravessam a 
infância trabalhando 
pelas ruas das cidades

com crianças e adolescentes que 
moram nas ruas da região central 
de São Paulo. Para melhorar essa 
situação, Lúcia acredita que as 
políticas voltadas para esse públi-
co deveriam ser municipalizadas.

apesar das dificuldades 
Para o coordenador da Pastoral 

do Menor, padre Júlio Lancelotti, 
apesar das dificuldades, há moti-
vos, sim, para comemorar a data: 
“Com o Estatuto, nós temos uma 
ferramenta para exigir e traba-
lhar. Hoje há conselhos tutelares 
espalhados pelo Brasil, temos os 
conselhos nacional e estaduais, 
quase todas as maternidades têm 
alojamentos conjuntos, combate-
mos mais intensamente a pros-
tituição infantil, há uma grande 
movimentação para que todas 
as crianças tenham certidão de 
nascimento e também uma maior 
conscientização da população no 
que se refere à cidadania e prote-
ção integral”, avalia.

Lancelotti afirma que é preciso 
que todos – governos, socieda-
de e família – trabalhem de fato 
para que crianças e adolescentes 
tenham oportunidades como es-
cola, lazer, cultura, saúde e ca-
pacitação para o trabalho. “Não 
adianta fazer como a Prefeitura 
de São Paulo, que gastou um 
dinheiro enorme com uma cam-
panha que diz ‘não dê esmola, 
dê futuro’.” Para ele, esmola é 
o que o poder público destina ao 
assunto. “A Lei Orgânica do Mu-
nicípio e a Constituição Federal 
dizem que a criança e o adoles-
cente são prioridade absoluta, 
quer dizer, precisam ter grande 
parte do orçamento, mas isso não 
acontece”, critica o padre.

A fundadora e coordenadora 
nacional da Pastoral da Criança, 
Zilda Arns, afirma que o Estatuto 
trouxe um grande benefício ao 
Brasil, pois colocou em pauta o 
assunto. Mas também conside-
ra que falta ênfase nas políticas 
públicas para aquela faixa etária. 
“Para haver paz no mundo, te-



24 )   Revista do Brasil   )   agosto    )   2006

mos de cuidar das crianças desde 
a gestação. O Brasil é o país que 
mais reduziu a mortalidade in-
fantil nos últimos 15 anos, a des-
nutrição mata menos hoje do que 
anos atrás. Mas temos de come-
çar a controlar a anemia e a obe-
sidade nas crianças e melhorar a 
qualidade da alimentação delas.”

Segundo a Fundação Abrinq 
pelos Direitos da Criança e do 
Adolescente, quase 40 mil jovens 
entre 12 e 18 anos estão cum-
prindo medidas sócio-educativas 
e mais de 20 mil crianças vivem 
em abrigos, privados da vida em 
família; 17,4% vivem em domi-
cílios sem abastecimento interno 
de água; e 18,7% não têm acesso 
à rede geral de esgoto, fossa sép-
tica ou rudimentar. Apesar dessa 
situação, a mortalidade infantil 
teve queda significativa nos últi-
mos anos, mas seus indicadores 
ainda não são bons. 

Dados do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef) 
mostram que, entre 1994 e 2004, 
o Brasil registrou queda de 32,6% 
na mortalidade infantil, chegando 
a 26,6 por mil nascidos vivos, o 
que corresponde a 100 mil crian-
ças mortas antes de completarem 
um ano. É a terceira maior taxa 
da América do Sul, atrás apenas 
da Bolívia e da Guiana. 

O número de crianças com até 
três anos que freqüentam creches 
também não é satisfatório: ape-
nas 13%, de acordo com a Sín-
tese de Indicadores Sociais de 
2005 do IBGE. Já a freqüência 
escolar mostrou-se mais signifi-
cativa para a faixa de 4 a 6 anos 
(70,5%) e no grupo etário de 7 a 
14 anos, que tem 97% das crian-
ças na escola.

Zeladores do estatuto
As dificuldades para cuidar da 

infância e adolescência no país 
atingem muito duramente as orga-

Procure o telefone do 
Conselho Tutelar mais próximo 
e denuncie a violência 
doméstica ou exploração 
sexual infanto-juvenil discando 
apenas o número 100.

Algumas unidades regionais 
do Ministério Público do 
Trabalho dispõem de serviço 
de discagem gratuita para 
receber denúncias de trabalho 
infanto-juvenil: RJ - 0800-
221331; SP - 0800-111616; 
MG - 0800-313800; e PA 
0800-916060. Veja relação 
completa das 24 Procuradorias 
Regionais do Trabalho em 
www.prt9.mpt.gov.br/
denuncia/telefones.htm.

Acompanhe a execução das 
ações voltadas para crianças e 
adolescentes previstas nas leis 
orçamentárias pela internet: 
www.orcamentocrianca.org.br
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nizações sociais e os “zeladores do 
Estatuto”, os conselheiros tutelares 
que são eleitos por voto direto para 
cuidar dos casos de violação dos 
direitos dos menores de 18 anos. 
Leni Rita Brito da Costa é uma 
dos cinco conselheiros que traba-
lham na região da Subprefeitura 
da Vila Maria/Vila Guilherme, na 
zona norte de São Paulo. Ela está 
em seu segundo mandato, mas não 
sabe se conseguirá terminá-lo. “Eu 
pensava que conseguiria mudar a 
situação pelo menos das crianças 
da nossa comunidade, mas é mui-
to difícil conseguir os serviços. Os 
órgãos públicos não têm recursos 
para a saúde, não têm vagas nas 
creches e escolas. Muitas vezes 
só conseguimos as coisas quando 
encaminhamos por via judicial e, 
mesmo assim, nem sempre resol-
ve”, lamenta.

O coordenador-geral dos con-
selhos tutelares de Porto Alegre, 
André Severo, tem a mesma sen-
sação de frustração. “A gente 
participa, cobra, fiscaliza, mas 
na maioria das vezes não adianta. 
Você tira um menino da rua e no 
outro dia lá está ele de novo. Se 
os municípios não se prepararem 

para enfrentar as demandas dos 
problemas que a infância e a ju-
ventude enfrentam, o ECA ficará 
banalizado. Os conselheiros bri-
gam para isso não acontecer.”

O Comitê Betinho dos Fun-
cionários do Santander Banespa 
também comprou a briga para ti-
rar o ECA do papel e integra um 
pool de entidades que conseguiu 
apoio da Secretaria Nacional de 
Direitos Humanos para relançar 
exemplares do documento em 
formato de gibi, concebido pelo 
desenhista Mauricio de Souza 
assim que a lei foi promulgada. 
“Somos um band-aid”, diz o coor-
denador do comitê, José Roberto 
Barbosa. “Quem tem de fazer o 
ECA avançar são os governos, 
por meio de políticas públicas. 
Por outro lado, não dá para ficar 
esperando por elas, precisamos 
lutar. O Betinho nos ensinou que 
este é um processo de construção 
do qual somos coadjuvantes.” 

O padre Júlio Lancelotti afirma 
que é preciso saber usar essa im-
portante ferramenta na defesa da 
vida de crianças e adolescentes: 
“Tem que saber acionar o Minis-
tério Público, o conselho tutelar 
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da sua cidade, cobrar os direitos 
difusos e coletivos e denunciar 
abusos e maus-tratos. Somos to-
dos responsáveis pela situação 
que temos hoje”, garante. 

Lúcia Pinheiro, do Projeto Tra-
vessia, considera importante que 
as organizações da sociedade ci-
vil se fortaleçam e unam esforços 
para pressionar o poder público. 
“Nossas crianças ainda crescem 
sabendo que não terão boa esco-
la, que não entrarão em faculdade 
pública ou particular nem terão 
emprego digno. E quando não tem 
aumento do emprego formal e in-
formal, há o aumento do emprego 
ilegal, e vemos nossas crianças 
e jovens serem organizados pelo 
crime. É esse o futuro que quere-
mos para o nosso país?”

Para a superintendente da 
Fundação Abrinq, Sandra Faria, 
o Estatuto ajudou o país a tirar 
essa fatia da população do es-
quecimento. “Eles entraram para 
a agenda nacional. Nós percebe-
mos que todos estamos devendo 
um pouco para eles, até a própria 
família, que precisa se responsa-
bilizar mais por seus 
filhos”, opina. 
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eNTReVisTa

 Por Karen santos

Q
uem ronda a fase quarentona da vida co-
nheceu Sônia Braga como Ana Maria, 
do programa infantil Vila Sésamo, no 
início dos anos 70. Foi crescendo com 
ela vendo A Moreninha, depois Gabrie-

la, Cravo e Canela – primeiro a novela, depois o 
filme –, Dona Flor e Seus Dois Maridos... De repen-
te, sumiu. Foi viver nos Estados Unidos e só voltou 
agora, duas décadas e duas dezenas de filmes depois, 
aos 55 anos, em mais uma novela global. Antes de 
conhecer o estrelato, Sônia viveu de perto no final 
dos anos 60 o mundo sexo-drogas-e-rock’n’roll. 
“Salvou-se” aos 18 anos, quando foi parar no elenco 
da peça Hair e não largou mais a vida de atriz. Virou 
musa de Caetano Veloso, na música Tigresa – mas na 
entrevista por telefone não deu tempo de perguntar 
por que ela tinha muito ódio no coração. Na poesia, a 
personagem de Gabriela, de Jorge Amado, encontra 
sua mais perfeita definição num verso de Vinicius de 
Moraes – “uma mulher que é como a própria lua: 
tão linda que só espalha sofrimento, tão cheia de pu-
dor que vive nua”. Na vida real, segundo o próprio 
Amado, Gabriela só podia ser Sônia Braga. É a ele 
e a Zélia Gattai – antes de Ivo Pitanguy – que Sônia 
atribui a sua beleza. Trata-se, portanto, não de um 
produto fabricado pela mídia televisiva, mas antes, 
de uma obra da literatura brasileira.

obrigado,
Sônia Braga se considera uma colagem das mulheres do escritor baiano 
– Gabriela e Dona Flor – e se diz grata a elas: “Se algum dia me viram como 
mulher bonita, a culpa é do Jorge amado”

depois de tantos convites, por que só agora 
você aceitou voltar a trabalhar no Brasil?
Eu sempre estive aberta à possibilidade de voltar. 
O que aconteceu é que esses convites coincidiram 
com outros projetos meus lá fora. Sempre tinha um 
contrato, alguma coisa que emperrava. Desta vez, 
calhou de dar certo. Foi o destino. Parece que decidi 
de repente, mas não foi. Essa volta demorou quase 
dez anos para se concretizar. Meu manager estava 
negociando isso há tempos. 

havia muita cobrança do público para o seu 
retorno?
Muita. E que responsabilidade voltar em uma novela 
(risos)! Estou feliz por essa volta ser na Globo, que 
faz parte da história do que eu sou. Agora sou eu que 
estou andando pelas ruas falando: “Gente, voltei, sou 
a Sônia Braga, lembram de mim?” (risos).

como lida com a ciumeira dos outros autores 
brasileiros que a convidaram para voltar e ou-
viram “não” como resposta?
São todos amigos queridos. Já avisei que eles não 
escapam de mim agora (risos).

mas retornar agora é apenas uma escolha pro-
fissional? ou não estavam rolando trabalhos 
legais nos eua? 
Já existia uma intenção minha de voltar fisica-

sônia Braga
em Gabriela, 
de 1��5

jorge amado
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mente para o Brasil, tanto é que arrumei uma casa 
em Niterói (Rio). Mas não quero deixar os EUA. 
Gosto muito do meu estilo de trabalho lá. Sempre 
escolhi o que fazer, desde os filmes às pequenas 
participações. Se me apaixono por filmes simples, 
independentes, vou lá e faço. Fiz muitos projetos 
assim, coisas que não chegaram na tela grande, 
mas correram festivais, ganharam prêmios. O Bei-
jo da Mulher Aranha era um filme experimental. 
Fiz seriados como Sex and The City. É uma hon-
ra ser convidada para séries assim lá. É como ser 
convidada vip em uma superfesta. Só não fiz teatro 
lá... Não sei o que acontece, não tenho essa rela-
ção com teatro. Recentemente filmei um projeto 
independente, The Hottest State, do Ethan Hawke, 
baseado em um livro dele. Acho que ainda não es-
treou por lá. 

Você acha que o Brasil está muito diferente de 
quando mudou para os eua?
Não me sinto como alguém que ficou muitos anos 
longe. Sempre estive passando por aqui, acom-
panhando o que acontece no país. Tenho família, 
amigos aqui. É onde tenho minhas raízes. Não 
consegui me desligar nunca. O que sei é que con-
tinuo com os mesmos sonhos de antes em relação 
ao povo brasileiro: que eles tenham a sorte de ter 
um destino como eu tive.

de suas personagens de novela qual te mar-
cou mais? 
Gabriela é uma das novelas mais importantes da 
minha vida, é a que fez a minha imagem.

isso é o que ficou das personagens de jorge 
amado em você? 
Se algum dia me viram como uma mulher bonita, 
a culpa é da Gabriela, do Jorge Amado (risos) e da 
Zélia Gattai. A brasileira não se achava tão boni-
ta antes de Gabriela, não nos encaixávamos nes-
se “padrão de beleza” do mercado. Foi a Gabriela 
que abriu as portas para mim. Mas sou uma cola-
gem de todas essas mulheres que fiz, das mulheres 
do Jorge Amado: Gabriela, Dona Flor... Sou grata 
a elas.

É verdade que quando foi fazer a júlia mattos 
de Dancin’ Days você pediu ao autor (Gilberto 
Braga) para inserir algumas frases piegas que 
você sonhava em dizer na TV?
É sim (risos). Eu pedi para dizer: “A porta de sa-
ída é a serventia da casa” e a outra era: “Veja só 
a pocilga onde vivo” (risos). Terríveis clichês que 
o Gilberto não queria de jeito nenhum colocar na 
novela. Insisti tanto que ele colocou e foi uma cena 
linda com a Joana Fomm. Um dramalhão (risos). 

Uma fala não vira clássica em uma novela até que 
você a fale.

É verdade que você decora o texto minutos 
antes de gravar?
É verdade. Leio e decoro palavra por palavra na 
hora de gravar. Não consigo fazer isto antes. Eu não 
falo direitinho o que estava escrito no texto. O Juca 
de Oliveira brinca que podiam emoldurar meus 
scripts, pois saem como obras-primas. Ainda mais 
um texto de novela, que te consome muito. É como 
um tsunami para o ator: passa e leva tudo (risos).

como é carregar a imagem de sex symbol aos 
55 anos? 
Tomara que ainda me vejam assim, não é (risos)? 
Existem dois tipos de mulher bonita: a que sai para 
caminhar, chega no topo de uma montanha suada e 
com sua missão cumprida, e é linda, linda de viver. 
A outra é a que as pessoas acham bonita, uma ima-
gem criada. Esta segunda é o que ofereço. Esta é a 
minha imagem.

e para manter essa imagem, valeu fazer plás-
ticas? 
Não tinha idéia de fazer, mas aí começou a crescer 
algo em minha pálpebra e procurei o Pitanguy. Ima-
gine: queria alguém para mexer em meu olho e só 
podia procurar ele, não é? Ele disse: “Sônia, sabe o 
que eu faria? Faria algo para mudar essa sua fisio-
nomia cansada”. Pensei um pouco, pois tinha medo 
de mudar meu rosto, deixar de ser a Sônia Braga. As 
pessoas te conhecem de um jeito e um dia você volta 
e é outra pessoa. Fiz um lifting e fui logo contando 
para todas, parece traição não contar (risos). Aí, parei 
de fumar, voltei a malhar, mas engordei muito. Fiz 
plástica de novo e comecei a fazer escalada. 

ser um símbolo sexual não aumenta o medo 
de envelhecer? 
Não. Por incrível que pareça não me sinto diferen-
te de quando tinha 30 anos. As mulheres estão en-
velhecendo com menos medo, estão mais seguras, 
poderosas. Agora são os homens que estão correndo 
atrás, estão mais vaidosos, mais ligados no mundo 
para poderem acompanhar as mulheres. Quando en-
trei na menopausa, fiquei feliz com aqueles calores 
(risos). Eu pensava: “Nossa, se de repente me der 
aquele calor, e eu ficar ensopada de suor, será legal, 
vai parecer que saí de uma aula de ginástica sem ir 
a lugar algum”. Chega desses preconceitos. É assim 
que a gente tem de lidar com a vida e com a morte, 
com tranqüilidade. O que importa é como a gente 
leva o cotidiano. Só isso. 

colaborou: Paulo donizetti de souza

Dancin’ 
Days, de 
1��8
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mídia

 Por Venício a. de lima

A significação de espetáculo 
remete para tudo o que cha-
ma a atenção, atrai, prende 
o olhar. Ao espetacularizar 
as coberturas jornalísticas, a 

mídia – a televisão, sobretudo – busca 
garantir a atenção do seu telespectador, 
mantê-lo atento, preso à revelação da 
tragédia humana com sua dramaticidade 
potencializada pelo mix de sons e ima-
gens multicolorido. Só que, ao cumprir 
o papel a que foi reduzida – oferecer ao 
anunciante audiência para exposição da 
sua mercadoria –, a grande mídia trans-
forma o seu jornalismo também em 
mercadoria espetacularizada.

Exemplo recente foi a cobertura da 
Copa do Mundo. A não ser o cidadão 
mais desavisado, poucos deixam de 
perceber que o futebol profissional en-
volve vultosos interesses financeiros 
– da mídia, dos clubes-empresa, dos 
agenciadores de atletas, dos fabricantes 
de equipamentos esportivos, dos países 
envolvidos etc. etc. Foram esses inte-
resses que praticamente transformaram, 
durante cinco semanas, o nosso princi-
pal telejornal – o Jornal Nacional, da 
Rede Globo – em noticiário esportivo.

A associação de empresas de mídia 
com grupos comerciais globais consti-
tui um dos temas mais relevantes na dis-
cussão contemporânea sobre os rumos 
do jornalismo. Essa questão tem sido 
identificada como “jornalismo sitiado”, 
sobretudo depois que o acelerado pro-
cesso de concentração da propriedade 
no setor transformou muitos grupos de 
mídia – inclusive no Brasil – em apenas 
parte de imensos conglomerados que 
não necessariamente têm compromisso 
com a atividade jornalística.

Há diversos casos documentados de 
maior ou menor interferência direta 
desses conglomerados no jornalismo 
de suas empresas de mídia. Um deles 
virou sucesso, em 1999, no filme O 
Informante (The Insider), com Al Pa-

cino e Russell Crowe, que dramatiza o 
jogo de interesses entre a indústria de 
tabaco e a rede americana de televisão 
CBS (Westinghouse) para evitar a di-
vulgação de matéria comprometedora 
na revista noticiosa 60 Minutes.

Situações como essas é que fazem 
emergir os determinantes reais de cober-
turas espetaculares tanto no esporte como 
em crimes e escândalos. Isso se confir-
mou agora na cobertura dos júris dos as-
sassinatos do casal Richthofen e dos jo-
vens Felipe Caffé e Liana Friedenbach.

Há pouco mais de dois anos, em um 
Encontro Internacional pela Paz e contra 
a Guerra, realizado em Porto Alegre, o 
jornalista francês Bernard Cassen adver-
tiu que entre aqueles que acreditam que 
“um outro mundo é possível” ainda há 
ilusões em relação à grande mídia – es-
quecem-se que ela é peça central do pro-
cesso de globalização e que, portanto, a 
crítica à globalização deveria se dirigir 
igualmente aos meios de comunicação 
de massa.

A ilusão com os pequenos e ocasionais 
espaços oferecidos faz com que se dei-
xe de investir naquilo que é de fato im-
portante e estratégico: a criação de um 
sistema alternativo de comunicações, 
minimamente eficaz, que pudesse fazer 
frente à grande mídia na batalha diária 
pela conquista da opinião pública.

Essa é, certamente, tarefa prioritária 
para os movimentos sociais. É preci-
so, pelo menos, fazer cumprir a norma 
que já está na Constituição de 1988 e 
que fala em complementaridade entre 
os sistemas privado, público e estatal 
(artigo 223). O que temos no Brasil é a 
hegemonia de apenas um dos possíveis 
sistemas de mídia. E é esse sistema do-
minante que tem priorizado historica-
mente – como agora – seu compromis-
so privado comercial em detrimento do 
interesse público. 

Venício a. de lima é jornalista e 
pesquisador sênior do Núcleo de  
estudos sobre mídia e Política (Nemp)  
da universidade de Brasília

o espetáculo na notícia
a cobertura maciça 
dada pela grande mídia 
privada comercial ao 
júri do caso Richthofen 
vem confirmar, mais uma 
vez, a transformação da 
violência em espetáculo 
e do jornalismo em 
entretenimento
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PeRFil

 Por Glauco Faria

C
oisas que fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, 
como dar um pulo no bar com os amigos, fazer compras 
no supermercado, ir a uma festa, para ele tornou-se motivo 
de tensão. Desde o início da onda de violência que tomou 
conta do estado de São Paulo, Luiz Antonio Ribeiro dos 

Santos, 43 anos, viu colegas de profissão serem mortos e feridos. Ser-
vidor do sistema penitenciário, Luiz, como os demais companheiros, 
tornou-se um alvo em potencial de organizações criminosas. E não 

Há 20 anos, a carreira de agente 
penitenciário era apenas mais um 
emprego dentro do serviço público. 
Hoje, é uma das vítimas mais frágeis 
do estado de abandono, cercada de 
inimigos por todos os lados

Trancado por dentro
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capacidade para até 12 detentos. “Mas nunca tinha 
menos de 30”, constata. “Até então, só os presos com 
pelo menos oito anos de condenação iam para as pe-
nitenciárias. Depois, com dois eles já vinham.” Esse 
aumento da população carcerária aconteceu sem que 
houvesse o correspondente no número de funcioná-
rios. Em 1987, segundo dados do Sindicato dos Fun-
cionários do Sistema Prisional do Estado de São Pau-
lo, havia 15 mil servidores para 38 mil detentos. Hoje, 
são 23 mil funcionários para 140 mil presos.

missão impossível
A jornada imposta aos agentes penitenciários é de 

12 horas por 36, o que implica passar boa parte do 
tempo “emparedado”, inviabilizando também que a 
pessoa possa participar de atividades que exijam fre-
qüência diária, como cursos universitários. A rotina 
massacrante leva o trabalhador ao encontro de dis-
túrbios como síndrome do emparedamento (medo de 

freqüentar lugares abertos) e síndrome 
de perseguição. “Conheço pessoas que 
tiveram doenças sérias e comprome-
teram suas vidas”, comenta Luiz. “De 
alcoolismo, estresse e depressão a com-
portamentos agressivos. O lazer para a 
maioria é a cachaça.” Ele mesmo conta 
que teve a vida pessoal prejudicada pelo 
trabalho. “Tive problemas no meu pri-
meiro casamento por conta disso. Quan-
do me separei, em 1990, percebi que ia 
me prejudicar ainda mais se não tivesse 
outras atividades fora do trabalho.”

A partir dessa constatação, ele come-
çou a participar de forma ativa do mo-
vimento negro, a freqüentar seu sindi-
cato e pastorais da Igreja Católica. Fez 
durante três anos o curso de Sociologia 
na Universidade Paulista de Assis e 
completou a graduação em Letras na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras de Presidente Venceslau. Aos pou-
cos, passou a entender a realidade que 
cerca seu dia-a-dia. “O agente tem a 
mesma origem do detento, sai da fave-

la, da periferia. Quem é de classe média alta não vai 
trabalhar com preso de jeito nenhum”, esclarece. 
“Quando entra nesse trabalho, a pessoa abdica da 
escola, não tem motivação para entender o processo 
da criminalidade.”

Aos 23 anos de profissão, Luiz não recomenda a 
ninguém que siga a carreira de agente penitenciário 
e diz que seu principal objetivo hoje é a sobrevi-
vência. “Não projeto nada para amanhã, meu futuro 
é me proteger. Ajudar a organizar a categoria para 
modificar essa realidade. Isso tem vários tipos de 
inimigos.” O estado omisso é um deles. 
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a jornada 
imposta 
aos agentes 
penitenciários 
é de 12 horas 
por 36, o que 
implica passar 
boa parte 
do tempo 
“emparedado”, 
inviabilizando 
também a 
participação 
em atividades 
que exijam 
freqüência 
diária, como 
cursos

pode mais levar uma vida normal.
Luiz começou a trabalhar aos 12 anos, no balcão 

de um armazém de sua cidade, a pequena Piquerobi 
– no extremo oeste do estado. Mais tarde, conse-
guiria emprego como desossador de frango em um 
frigorífico. Foi onde conheceu colegas que tinham 
prestado concurso público e conseguido emprego 
na Casa de Detenção, em São Paulo. Ficou anima-
do. “No interior, poucos tinham oportunidade de 
subir na vida”, relembra.

Assim, em 1983 resolveu prestar concurso para 
guarda presidiário. No ano seguinte, estava traba-
lhando na capital, na Penitenciária do Estado. “O 
concurso exigia formação mínima de oitava série 
e tinha também teste de personalidade”, lembra. 
Uma vez convocado, o servidor já entrava em con-
tato com a realidade carcerária, sem nenhum tipo de 
preparação anterior. “Depois de admitidos, tínha-
mos que fazer um curso de capacitação de 21 dias, 
mas já trabalhando com os detentos e 
com os funcionários mais antigos.”

Por conta disso, Luiz relata que seu 
primeiro contato dentro da penitenciá-
ria foi impactante. “Fiquei assustado. 
Parte dos sentenciados encarava o 
crime como verdadeira profissão. Já 
havia uma hierarquia conforme o de-
lito praticado – assalto a banco, rou-
bo de carros, batida de carteira...” No 
entanto, o agente assinala que naquela 
época, quando havia manifestações 
coletivas por parte dos detentos, eram 
focadas basicamente na questão da 
ampliação de direitos. “Eles pediam 
visita íntima, permissão para ouvir rá-
dio ou para poder assistir à televisão.”

A estada de Luiz em São Paulo du-
rou até 1987, quando conseguiu trans-
ferência para o presídio de Presidente 
Venceslau, na macro-região de Pre-
sidente Prudente, também conhecida 
como “pontão” de São Paulo. “A mo-
radia e o custo de vida na cidade eram 
menores, era mais vantajoso ir pra lá”, 
justifica. Àquela altura, ele já sentia a situação da 
carceragem se deteriorar. “Foram construídas 22 
unidades prisionais na gestão do (Orestes) Quércia 
(1987-1990), mas o governo do estado passou a não 
garantir mais condições para a manutenção das pe-
nitenciárias. Antes, forneciam material de higiene, 
cobertores, uniforme e ali já começou a faltar para 
todos os detentos.”

As novas unidades já não seguiam o modelo que o 
agente penitenciário conheceu quando ingressou no 
serviço público, com celas individuais. Os espaços 
passaram a ser compostos de células coletivas, com 
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saúde
 Por Krishma carreira

G
eraldo mal abre os 
olhos pela manhã e 
com a luz do dia vem 
uma vontade visce-
ral: bebida! Quando 

menos espera está com o copo 
de cachaça na mão trêmula. Sem 
fome, segue para a fábrica. De vez 
em quando, corre para o armário 
onde esconde uma garrafa. Um 
gole, outro, e volta ao trabalho. 
Na saída, mais um trago. Por dia, 
enxuga duas garrafas e, por causa 
disso, chega a dar o cano quinze 
dias por mês. Geraldo está com 
32 anos e começou a beber aos 
18. Na época, arrumou emprego 
de instalador de cortinas. “No fi-
nal do serviço, o cliente pagava 
uma bebidinha.” Logo começou 
a tomar cerveja todos os dias. 
Um dia, a situação saiu de con-
trole. Depois de beberem umas e 
outras, Geraldo e o companheiro 
de trabalho começaram a trocar 
socos enquanto o amigo dirigia, 
por causa da divisão da gorjeta. 
Saldo: um acidente de trânsito, 
ferimentos e demissão. O patrão 
toleraria um acidente de trânsito, 
mas não um empregado bêbado. 

Esta história já está no passado 
de Geraldo de Souza, hoje com 
45 anos e há 13 sem beber. “An-
tes, eu não tinha identidade. Eu 
nem me olhava no espelho.” Ele 
atribui à conquista da abstinência 
a realização de antigos sonhos. 
Fez curso de fotografia. Com-
prou apartamento, onde vive 
com a mulher e dois filhos – que 
temeu perder durante a era dos 
porres. E virou atleta. Daqui a 
dois meses, vai pedalar 535 qui-
lômetros até Belo Horizonte, sua 
cidade natal. 

Geraldo ainda vive uma luta 
diária contra o vício. “Quando 
vejo alguém tomando uma cer-
vejinha me dá vontade, mas eu 
resisto.” Ele é dependente quí-
mico. A Organização Mundial de 
Saúde considera que o alcoolis-
mo é doença – que não tem cura, 

Alcoolismo é doença, pode ser 
controlado e, muitas vezes, 
é favorecido pela atividade 
profissional. Para a empresa, 
amparar é melhor do que punir. 
Antes, como o alcoólatra, 
ela precisa admitir que tem 
problemas

Sóbria 
decisão



  2006   )   agosto   )   Revista do Brasil   ( 33 

mas tem controle. Está em quarto 
lugar na lista das doenças que 
mais incapacitam os trabalhado-
res. Pode ter causa hereditária, 
psicológica, sociocultural ou 
todas juntas. Segundo o Centro 
Brasileiro de Informações sobre 
Drogas Psicotrópicas (Cebrid), 
11,2% dos brasileiros são alcoóla-
tras. No Nordeste, a média chega 
a 16,9%. Quem começa a be-
ber com menos de 15 anos tem 
quatro vezes mais chances de se 
tornar dependente do que quem 
começa entre os 15 e os 21.

muito a oferecer
Antônio Ribeiro Santos tomou 

a primeira pinga aos 10 anos, 
em casa, com o pai. “Disseram: 
‘este é homem pra valer’”, lem-
bra. Antônio é alcoólatra em re-

cuperação há 15 anos. Parou de 
beber com terapias em grupo e 
com o apoio dos amigos, e ain-
da faz parte do programa de aju-
da aos dependentes químicos da 
Ford, onde trabalha há 13 anos. 
O grupo, de 24 pessoas, reúne-se 
a cada quinze dias durante duas 
horas para apoio mútuo e troca 
de experiências.

“O grupo está mais forte a cada 
dia. Aqui é uma família”, diz Ana 
Maria Feliciano, assistente social 
da companhia, que lembra casos 
de recuperação, como o de um 
funcionário que pegou um carro 
na linha de produção para beber 
na portaria. “A pessoa em recupe-
ração tem muito a oferecer para a 

firma. Depositaram confiança em 
mim e me deram até função com 
maior responsabilidade”, diz um 
integrante do grupo, que chegou 
a ficar internado por um mês e 
em cujo tratamento a fábrica em-
pregou 7 mil reais.

Programas de prevenção e de 
recuperação de dependentes quí-
micos dentro das empresas – pú-
blicas e privadas – são cada vez 
mais comuns, ainda que a em-
briaguez habitual ou em serviço 
possam levar à demissão por jus-
ta causa. Edson Lisboa, superin-
tendente regional do Sesi do Rio 
Grande do Sul, acompanhou de 
perto uma experiência de suces-
so que tem 11 anos e beneficiou 
mais de 100 mil trabalhadores. 
Com orçamento de 30 mil reais, 
o Sesi faz durante um ano e meio 
um mapeamento sobre os proble-
mas de uma empresa em relação 
ao álcool e outras substâncias 
químicas. Com o levantamen-
to em mãos, são traçadas ações 
específicas para cada fábrica. 
A identidade dos dependentes é 
preservada.

“levei um choque e decidi me tratar”
antônio Ribeiro Santos tem 52 anos e, hoje, 

considera-se um vencedor. “eu gosto de viver 
intensamente...” Chefe do serviço do departamento 
de trânsito da prefeitura de Diadema (Sp), antônio 
conseguiu comprar uma casa para viver com os pais. 
Foi uma conquista para quem chegou a morar em um 
porão e até mesmo a dormir no local de trabalho após 
se separar da mulher. antônio bebia quando acordava. 
Bebia no almoço. antes de chegar em casa. antes de 
dormir... perdeu o controle e três empregos. “Fiquei 
displicente, chegava ao trabalho com ressaca... em 
um deles eu analisava projetos, mandava executar e 

dava problema porque eu não tinha raciocinado direito. 
Depois que me separei, fui chamado na escola do 
meu filho porque ele estava com problemas. perguntei 
para a psicóloga qual era o problema dele e ela disse 
que era eu. levei um choque e decidi me tratar. estou 
sem beber há 15 anos. No começo foi muito difícil; 
hoje me acho importante. Vou em festa e me policio 
diariamente. parei de beber com ajuda de terapia e não 
precisei tomar medicamento.” antônio pode não ter 
decifrado os motivos da dependência, mas o conforto 
dos amigos e o sorriso dos filhos foram bons motivos 
para se livrar dela.

Fo
To

S:
 p

a
u

lo
 p

ep
e

Geraldo 
virou atleta 
e hoje só 
toma água 
e isotônico



34 )   Revista do Brasil   )   agosto    )   2006

Esta tabela foi elaborada com base em critérios 
propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 
A pessoa passa a ser dependente caso apresente, no 
mínimo, três dos critérios apresentados

TesTe do BaFômeTRo

Sintomas relatados no livro O Alcoolismo, de Ronaldo laranjeira e de Ilana pinsky

sintomas da síndrome 
de dependência do Álcool

explicação

Estreitamento do  
repertório de beber

No início, a pessoa bebe alguns dias, em outros não. Com o aumento 
da dependência, começa a beber todos os dias, principalmente à 

noite. Depois, passa a ingerir bebidas no almoço até chegar a beber 
ao acordar. No auge, bebe de hora em hora.

Priorização do comportamento  
da busca do álcool

a pessoa passa a beber até nas situações socialmente inaceitáveis 
(no trabalho, no carro etc).

Aumento da tolerância 
ao álcool

o dependente passa a beber mais para ter o mesmo 
efeito e consegue fazer tarefas com altas concentrações 

de álcool no sangue.

Sintomas repetidos  
de abstinência

No começo, os sintomas são leves e incapacitam pouco.  a inten-
sidade deles aumenta com o tempo. exemplos: tremores, náusea, 

cãibras, inquietação, depressão e pesadelos.

Consumo de álcool para  
aliviar ou evitar os sintomas  

de abstinência

Nas fases mais severas, o dependente bebe pela manhã para 
sentir-se melhor. Mas este sintoma também está presente nas fases 
iniciais: a pessoa pode sentir a ansiedade diminuir após beber, sem 

atribuir isso à abstinência.

Num universo de 73 firmas aten-
didas, o consumo de álcool dimi-
nuiu, em média, 13%. As faltas, 
8%. Os atrasos, 32%. E os aciden-
tes de trabalho, 34%. Para 70% 
dos alcançados pelo programa, o 
ponto de partida para enfrentar a 
dependência foram as empresas, 
que deixaram de perder 50 milhões 
de reais com os impactos da doen-
ça – de gastos com atendimento a 
perda de produtividade.

O Sesi do Rio Grande do Sul 
oferece selo de qualidade às com-
panhias que atuam na prevenção 
de dependência. A experiência 
gaúcha foi copiada pelo Sesi em 
outros 14 estados. Para Maria Irani 
Macedo, analista de estudo e de-
senvolvimento do Sesi, as empre-
sas chegaram à conclusão de que 
reabilitar compensa mais do que 
passar por todas as etapas negati-
vas que culminarão com a dispensa 
do dependente. “O funcionário não 
pode ser responsabilizado porque é 
doente. E geralmente ele retribui”, 
diz Maria Irani.

O Sesi vai capacitar neste ano 
3 mil trabalhadores. A idéia é ha-
bilitá-los a desenvolver funções 
preventivas em seu local de tra-
balho e a identificar problemas 
com álcool e outras drogas. O 
público-alvo são membros de co-
missões internas de prevenção de 
acidentes (Cipas) e das áreas de 
Recursos Humanos (RH), saúde 
e segurança do trabalho.

Ver o fundo
O programa de controle e recu-

peração de dependência química 
desenvolvido pela Embraer detec-
tou que o álcool aparece em quarto 
lugar na lista de drogas mais con-
sumidas e que aproximadamente 
13% dos 14 mil funcionários da 
empresa têm relação problemá-
tica com a bebida. “Nos últimos 
seis anos, houve uma redução de 
53% no número de faltas na em-
presa”, comemora Carmine Sa-
rao, diretor de RH da Embraer. A 

companhia estende ações de recu-
peração à participação da família, 
faz exames toxicológicos e usa 
bafômetros periodicamente nos 
funcionários. “Desde 2000, para 
cada trabalhador identificado no 
exame toxicológico, outros dois 
procuraram ajuda voluntariamen-
te”, completa Carmine.

O exame é polêmico. O médico 
João Carlos Dias, da Associação 
Brasileira de Psiquiatria, diz que 
o exame só pode ser realizado se 
for consentido pelo trabalhador ou 
por acordo coletivo, e não pode 
ser usado de forma punitiva. “Tem 
que fazer parte de um programa de 
prevenção e dar direito ao contradi-
tório. O exame mostra que o traba-
lhador usa uma substância química, 
mas não indica se ele é dependente. 
Ele pode ser útil em profissões cujo 
erro pode prejudicar seriamente ou-
tras pessoas, como no caso de um 
piloto de avião”, explica Dias.

Jefferson Luiz da Silva era fun-
cionário da Embraer, trabalhava 
na administração do aeroporto de 
São José dos Campos (SP) e várias 
vezes chegou bêbado ao trabalho. 
“Eu maltratava as pessoas, assus-
tava. Como conseguia ficar algum 
tempo sem beber, até um ano, eu 
achava que não era alcoólatra. Mas 
bastava começar. Quando eu abria 
a garrafa tinha que ver o fundo. Saí 
da casa da minha mãe por causa 
do descontrole”, descreve. Aos 31 
anos, Jefferson procurou ajuda na 
empresa. “O tratamento é excelen-
te porque o alcoólatra conta com 
uma estrutura e tem motivação.” 
Ele não bebe há 15 anos e mudou 
de atividade: hoje, é consultor de 
empresas que desejam implantar 
programas de prevenção e recupe-
ração de dependentes.

empresa lúcida
Para a médica e professora da 

Fundação Getúlio Vargas, Edith 
Seligmann, ajudar funcionários 
em vez de punir é, além de in-
teligente por parte da empresa, 
uma questão de justiça, já que 
algumas atividades favorecem o 
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alcoolismo. Quem exerce um tra-
balho muito perigoso, por exem-
plo, pode passar a beber com-
pulsivamente para “anestesiar”. 
O agente penitenciário Luiz da 
Silva Filho, diretor de saúde do 
sindicato da categoria em São 
Paulo, reitera a explicação da 
professora. “Em geral, após seis 
meses de trabalho como agente 
penitenciário a pessoa começa a 
ter problemas com drogas; é es-
tressante demais suportar tanta 
pressão. Temos muitos proble-
mas com agentes alcoólatras.”

As profissões monótonas tam-
bém podem gerar problemas com 
álcool, pois a bebida passa a ser 
usada como recurso compensató-
rio que gera euforia e prazer. Ati-
vidades que causam afastamento 
prolongado do lar também podem 
ajudar no desenvolvimento de de-

pendência. O Itamaraty mantém 
um programa dirigido a diploma-
tas que abusam do álcool. Médicos 
são também grandes vítimas da 
doença. A proximidade constante 
da morte e a exigência de autocon-
trole convidam para um drinque.

“Os programas de prevenção que 
podem efetivamente apresentar re-
sultados são aqueles que primeiro 
vão estudar, com participação de 
especialistas e dos próprios funcio-
nários, as condições do ambiente 
de trabalho e as relações que ele 
proporciona”, alerta a professora 
Edith. “A partir daí, identifica-se 
como surge o risco. O segundo pas-
so é desenvolver as transformações 
dos aspectos nocivos do trabalho.” 
Para isso, a empresa também pre-
cisa empreender um esforço seme-
lhante ao do dependente: admitir 
que tem problemas. 

jefferson não bebe há 15 
anos, hoje é consultor de 

empresas que desejam 
implantar programas de 

prevenção e recuperação 
de dependentes
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profissões de alto risco
edith Seligmann Silva, professora da Fundação 
Getúlio Vargas, médica e especialista em psiquiatria 
e saúde pública, aponta as profissões nas quais há 
maior ocorrência de alcoolismo:
1) atividades socialmente desprestigiadas por 
envolverem atos ou materiais considerados 
desagradáveis ou repugnantes;
2) Situações em que a tensão gerada é constante e 
elevada, especialmente quando não ocorrem apoio 
social ou reconhecimento:

 Trabalho perigoso;
 Trabalho mental intensivo sob altas exigências de 

desempenho e rapidez;
 Trabalho que exige auto-controle emocional 

intenso e constante (exemplos: funcionários 
públicos que atendem o público, bancários, 
vendedores etc.);

 Trabalho monótono, que gera tédio e 
insatisfação;

 Trabalho em situação de isolamento (como 
vigias, maquinistas de trem etc.);

 atividades que envolvem afastamento 
prolongado do lar (mineração, viajantes 
comerciais).
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ciêNcia e TecNoloGia

um olho 
no espaço, 
outro no 
cotidiano
Jóias da ciência brasileira, pontas de diamante 
sintético criado no laboratório do Inpe, em São 
José dos Campos (Sp), têm tudo para revolucionar 
o tratamento dentário. Como tantas outras 
invenções que nasceram das pesquisas espaciais 
e acabaram facilitando nosso dia-a-dia

 Por cida de oliveira 
   Fotos de jailton Garcia

T
udo bem que a ida do brasileiro Marcos 
Pontes ao espaço este ano tenha suscitado 
de orgulho a revolta. Política, economia e 
estratégias à parte, o fato é que poucos se 
dão conta do quanto o cotidiano terrestre 

já mudou graças à tecnologia que começou voltada 
à exploração espacial. Nem é preciso ir às agências 
dos Estados Unidos (Nasa) e da Europa (ESA). Em 
São José dos Campos (SP), pesquisadores do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), ligado 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalham 
no desenvolvimento e aperfeiçoamento de diversos 
equipamentos e dispositivos. Entre eles estão as 
pontas de diamante ultra-sônicas CVDentus, já usa-
das por muitos dentistas no Brasil, México e Israel, 
entre outros países.

O acessório, inédito no mundo e vencedor de vá-
rios prêmios nacionais e internacionais, ajusta-se 
ao ultra-som, um aparelho vibratório comum em 
muitos consultórios, porém usado basicamente na 
limpeza dentária. Como o atrito pela vibração de 
alta freqüência com o dente gera menos calor que as 
brocas convencionais, que funcionam por rotação, 
a dor é menor e a anestesia torna-se dispensável na 
maioria dos casos. O ruído é mais discreto, deixan-
do o paciente menos tenso. “O diamante puro tem 
corte seletivo. Fura tecidos duros, como o dente e o 

osso, mas não afeta gengiva, língua ou lábios”, ex-
plica o dentista Roberto de Paula Macedo, que fez 
mestrado na Universidade de São Paulo sobre essas 
pontas de diamante. Com tudo isso, o profissional 
trabalha mais tranqüilo, seguro, rápido e melhor.

No Departamento de Clínica Infantil da Facul-
dade de Odontologia da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), campus de Araraquara, a ferra-
menta tem sido usada e estudada há três anos na 
pós-graduação. A professora Rita Cordeiro diz que, 
por serem construídas com diamante maciço, a du-
rabilidade é maior que a das brocas convencionais, 
feitas com uma mistura de diamante e metal. “Além 
disso, suas hastes longas e as pontas anguladas per-

Vladimir 
trabalhou 
na Nasa e 
se dedica 
no inpe à 
produção 
de diamante 
sintético, 
que, além 
de outras 
utilidades, 
pode ser 
usado como 
lubrificante 
sólido
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o dentista Roberto usa as brocas de 
diamante: “elas têm corte seletivo e 
não afetam a gengiva” 

mitem maior visão da área que está sendo tratada”, 
diz. Aparentemente revolucionárias, substituirão as 
brocas comuns?

“Não. É uma tecnologia alternativa, que propor-
ciona um tratamento mais agradável. Só que, para 
preparar dentes que receberão próteses, a alta rotação 
corta mais rápido e desgasta mais, sendo, portanto, 
mais indicada”, explica a professora Lourdes dos 
Santos Pinto, do mesmo departamento na Unesp. Já 
a Faculdade de Odontologia de Bauru, ligada à USP, 
adquiriu os equipamentos para serem usados na gra-
duação. “No quarto semestre do curso os alunos já 
aprenderão a manuseá-los”, afirma Rafael Mondelli, 
professor de dentística, endodontia e materiais.

A história da CVDentus começou em 1989, quan-
do o físico Vladimir Jesus Trava Airoldi, pesqui-
sador do laboratório associado de sensores e ma-
teriais, do centro de tecnologias espaciais do Inpe, 
trabalhou na Nasa. Airoldi integrava um grupo que 
pesquisava lubrificantes sólidos capazes de manter 
tinindo dobradiças de satélites e outros aparatos es-
paciais e acabou descobrindo outra maneira de tirar 
proveito das propriedades físicas e químicas do dia-
mante. Voltou ao Brasil um ano depois e deu conti-
nuidade aos estudos sobre o diamante sintético. Daí 
a constatar a utilidade do material para a odontolo-
gia foi um pulo. Afinal, uma dessas características 
é cortar apenas tecidos duros, como dentes, ossos e 
rochas, poupando os moles, como pele, músculos e 
vasos sanguíneos.

Os testes prosseguiram, o produto foi criado e 
patenteado. No entanto, por diversos interesses, ne-

Broca de 
diamante 
desenvolvida 
pelo inpe: 
ruído mais 
discreto 
deixa o 
paciente 
menos 
tenso. ao 
lado, o 
reator de 
carbono que 
produz os 
diamantes
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Na medicina
 Sistemas de medição 

automática da pressão 
sangüínea - desenvolvidos nos 
programas de vôos tripulados;

 Ergonomia - baseada em 
investigações sobre o efeito 
da microgravidade;

 Imagens para a 
monitorização do coração 
- desenvolvidas para 
astronautas;

 Estimulação muscular- 
para pacientes com lesões 
neuromusculares e na 
coluna vertebral, nasceu da 
necessidade de tratar a atrofia 
muscular dos astronautas 
gerada pela falta de gravidade. 
acabou adaptada também 
para clínicas estéticas, com o 
nome de estimulação russa;

 Marca-passo - para 
proteger o astronauta dos 
efeitos nocivos ao coração 
causados pela deslocação de 
fluidos no corpo, comum na 
gravidade zero;

 Angioplastia - baseado na 
monitorização da camada 
de ozônio terrestre, hoje 

desentope vasos sangüíneos;
 Nitinol - liga metálica usada 

em aparelhos ortodônticos. 
Concebida para a construção 
de satélites;

 Válvula cardíaca artificial-  
inspirada em motores de 
naves espaciais;

 Roupas para pessoas 
alérgicas à luz - criadas pela 
Nasa para as caminhadas pelo 
espaço;

 Material para próteses 
ortopédicas - mais leve e 
resistente, é uma adaptação 
do revestimento externo das 
naves.

Na indústria 
 Robôs para exploração de 

minérios - inventados para 
procurar água em outros 
planetas;

 Revestimento antiaderente, 
conhecido como Teflon - foi 
fabricado originalmente para 
a durabilidade das naves 
espaciais;

 Materiais resistentes a 
altas temperaturas - usados 
em carros de corrida, são 
frutos da pesquisa para 
evitar a explosão das naves 
pelo atrito com a atmosfera 
terrestre.

Nas comunicações
 Internet - criada durante a 

corrida espacial entre a antiga 
união Soviética e estados 
unidos;

 Fibra ótica - desenvolvida 
em projetos do motor dos 
lançadores de satélite;

 Sistemas de controle de 
tráfego - inspirados em testes 
para lançamento de satélites 
na Base de alcântara, no 
Maranhão.

Na segurança
 Airbag - como a asa delta, 

foi pensado para suavizar a 
aterrissagem de sondas e 
cápsulas espaciais;

 Tecidos à prova de fogo, 
altíssimas e baixíssimas 
temperaturas - pesquisados 
para os trajes espaciais, 
beneficiam bombeiros, pilotos 
de automobilismo e muitos 
outros profissionais;

 Óculos escuros, que 
protegem da radiação solar- 
em princípio eram exclusivos 
dos trabalhadores da área 
aeroespacial durante o 
lançamento de um foguete;

 Sondas para localização 
de minas terrestres - capazes 
de detectar minas enterradas 
a mais de 40 centímetros do 
chão, foram pensadas para 
explorar o subsolo lunar;

 Pijamas espaciais, que 
monitoram a atividade 
cardíaca e respiratória de 
bebês durante o sono - são 
uma novidade para evitar a 
morte súbita noturna. Também 
pensados para astronautas.

nhum fabricante brasileiro do setor odontológico se 
interessou pela idéia. “Como ninguém quer fabri-
car, o faremos nós”, diz o inventor Vladimir Airol-
di. Com recursos obtidos inicialmente na Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fa-
pesp), na Financiadora de Estudos e Projetos (Fi-
nep) e no Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) – esses dois últi-
mos ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia 
–, em 2003 foi criada a CVDVale. Instalada em São 
José dos Campos, a empresa hoje busca financia-
mento do BNDES para crescer e negocia investi-
mentos por intermédio de uma empresa nacional 
da área odontológica. Como já produz e exporta, 
gera empregos diretos e indiretos, recolhe impostos 
municipais, estaduais e federais. Além disso, paga 
royalties à Fapesp e brevemente recolherá também 
ao Inpe. “Acredito que a ciência espacial deva ser 
também uma alavancadora de pequenas empresas 
de alto valor agregado”, diz Airoldi.

Hoje a transferência de tecnologia é uma questão de sobrevivência e de manutenção da excelência técnica da indústria espacial. 
Seja como for, pare e pense: já imaginou o mundo sem celular, forno de microondas, previsão do tempo, controle da poluição, 
estudo do clima, sistema de controle e segurança de vôo para a aviação civil e militar, monitoramento do desmatamento da 
Amazônia e de focos de incêndio em várias regiões do país? Se você acha que isso é pouca coisa, veja outras realizações brotadas 
das mentes brilhantes de quem vivia – e vive – com a cabeça no mundo da lua e os pés no chão.

coNTRiBuições da PesQuisa esPacial

Os reatores onde crescem as películas de diamante 
sintético não param. Para revestir uma ponta ultra-
sônica é necessário um dia e meio de reações contí-
nuas e controladas entre o gás metano, uma fonte de 
carbono, e o hidrogênio, também no estado gasoso. 
Já a obtenção de uma película de um milímetro de 
espessura, capaz de revestir diversos equipamen-
tos, requer dez dias de trabalho ininterrupto. Assim 
como a produção de diamantes no laboratório, as 
idéias de Airoldi e sua equipe fluem sem cessar.

Eles já estudam o revestimento de engrenagens. 
Apesar de incipientes, os testes indicam a possibi-
lidade de, num futuro próximo, todas as peças dos 
motores de carros virem a ser revestidas, eliminando 
assim a necessidade de lubrificantes líquidos. Achou 
pouco? Como não corta tecidos moles, as pontas co-
meçam a ser estudadas por neurocirurgiões da USP. 
Os experimentos com ratos, em fase inicial, mostram 
maior facilidade e segurança no corte do osso da ca-
beça, sem atingir a massa cerebral. 

Frigideira com 
Teflon e óculos de 
sol com proteção 
uV existem graças à 
exploração espacial
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Seguro para não pescar

Retrato

S
alomão Sousa Oliveira tem 66 anos. Filho de 
pescador, começou a ajudar o pai ainda menino. 
Sua mulher, Maria Dolores, 60 anos, é também 
companheira de pescaria no rio Jacuí, na bacia 
do Guaíba, em Porto Alegre. Em breve, eles fa-

rão uma pausa de três meses na pesca. É a piracema. No 
passado, o período da reprodução das espécies era um pro-
blema para os pescadores. Agora, dá para esperar.

Ambos têm direito a um salário mínimo por mês até o 
fim do defeso – quem determina o tempo necessário de 
espera é o Ibama. A lei que instituiu o seguro-desemprego 
para o pescador artesanal é de 1991. Mas foi reformulada 
em 2003 para ampliar o acesso, melhorar a proteção de 

quem pesca e também da fauna aquática.
Entre janeiro de 2000 e dezembro de 2002, o seguro foi pago 

para, em média, 6,3 mil pescadores por mês, e o desembol-
so do governo foi de R$ 133 milhões (média mensal de R$ 
3,7 milhões). De janeiro de 2003 a junho de 2006, o seguro 
chegou a 15 mil beneficiários por mês, e os pagamentos a  
R$ 713 milhões (correspondente a  R$ 17 milhões por mês). Os 
recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Salomão diz que todo esforço é válido para preservar a 
reprodução das espécies, mas se não fosse o seguro teria de 
decidir entre contribuir com a preservação ou sobreviver. 
Seu sonho do momento, terminar as obras da própria casa, 
não passa do fim do ano. 
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comPoRTameNTo

 Por ederson Granetto

“N
esta vida só não 
se pede anos de 
cadeia; de resto, 
o que você con-
seguir é lucro.” A 

frase, que o comerciante Miche-
le Pizzani aprendeu com o pai, 
resume a mania que ele tem de 
pechinchar: “O consumidor pre-
cisa aprender a pedir descontos. 
Todo preço é supervalorizado e, 
por isso, sempre dá para baixar 
um pouco. Se o vendedor está 
cobrando 20 reais, é porque com 
15 já está ganhando”. 

O empresário Carlos Orlando 

pensa da mesma maneira e ga-
rante que quem vende um produ-
to guarda alguma coisinha para 
oferecer e agradar ao cliente: “Se 
a gente não pedir, não leva”. Esse 
prazer que os homens têm de pe-
chinchar é uma das constatações 
de uma pesquisa sobre padrões 
de consumo que está sendo feita 
pelo psicólogo Everson Meire-
lles, da Universidade de Brasília 
(UnB), e que pode até mudar a 
relação entre empresas e consu-
midores – tanto que ganhou prê-
mio do 2º Congresso Brasileiro 
de Psicologia Organizacional e 
do Trabalho, no final do mês de 
julho, no Distrito Federal.

Meirelles, que também é pro-
fessor universitário, descobriu 
que os homens se empenham 
mais que as mulheres em levar 
vantagem nas compras com a 
negociação, principalmente nos 
produtos e serviços que trazem 
a eles experiências inovadoras 
de consumo. Nesses casos, eles 
têm mais prazer em pechinchar. 
Como essas constatações surgi-
ram numa pesquisa, não são re-
gras, mas tendências. Nem todo 
homem se dá ao trabalho.

Roberto Brienza, que também é 
professor e faz compras regular-
mente no Mercado Municipal de 
São Paulo, é um dos que não bri-

estudo da unB aponta que negociar preços é tática predominantemente masculina. Mas 
será que pesquisar, como fazem as mulheres, não é mais econômico?

entre a pechincha e a pesquisa

Roberto 
contraria a 
tendência: 
“eu faço uma 
pesquisa e 
compro o 
que estiver 
mais barato, 
não negocio”

Fo
To

S 
D

e 
Ja

IlT
o

N
 G

a
RC

Ia



  2006   )   agosto   )   Revista do Brasil   ( 41 

gam por preços menores. “Eu faço 
uma pesquisa e compro o produto 
que estiver mais barato, não nego-
cio com os comerciantes.”

A pesquisa do professor Ever-
son Meirelles ainda está em an-
damento e pretende ouvir 1.800 
pessoas. Por enquanto, estão 
concluídas 1.002 entrevistas com 
moradores do Distrito Fede-
ral. A idéia é identificar razões 
que determinam o consumo e 
orientar não só as campanhas 
de marketing como também as 
empresas sobre meios de agra-
dar aos consumidores. “Além 
de acertar na hora de oferecer 
um produto, as indústrias po-
dem economizar com maté-
rias-primas se souberem o que 
os consumidores não querem”, 
explica o pesquisador. 

A constatação de que os ho-
mens pechincham mais que as 
mulheres surpreendeu Flavia 
Coutinho. “Eu achava o contrá-
rio, que a mulher brigava mais 
pelo preço que os homens. Mas, 
pensando bem, não sou mesmo 
de pechinchar. Eu procuro ver 
onde está o melhor preço e com-
pro onde estiver mais adequado.” 
A mãe de Flavia, Maria das Gra-
ças, garante que sempre procura 
reduzir o preço dos produtos na 
hora da compra: “Não tenho nem 
um pouco de vergonha”.

O motorista Messias Bacha Fi-
lho acredita que as mulheres sem-
pre vão a mais lugares para saber 
onde está o melhor preço. “Os 
homens fazem a compra mais 
rapidamente e talvez por isso bri-
guem mais – e, mesmo brigan-
do, geralmente pagam mais que 
a mulher, pois não fazem tantas 
pesquisas de preços.” 

O estudo também aponta que o 
sexo masculino quer levar vanta-
gem principalmente ao adquirir 
novidades, como um carro, com-
putadores e equipamentos que 
incorporem novas tecnologias. 
Idade, renda e escolaridade pou-
co importam neste caso. As infor-
mações da amostragem induzem 

iNdicadoRes

A amostra inicial da 
pesquisa do psicólogo 
Everson Meirelles, da UnB, 
reúne pessoas entre 14 e 57 
anos, a maioria estudantes 
universitários. Nesse universo, 
79,3% são moradores do 
Plano Piloto e das cidades-
satélites de Brasília e 20,7% 
das cidades do Entorno. As 
mulheres são 59,4% dos 
entrevistados e os homens, 
40,6%. O pesquisador alerta 
que essa amostra não 
representa a população 
brasileira e, portanto, os 
resultados têm de ser vistos 
apenas como indicadores.

a constatações de como o padrão 
social, a cultura e a formação 
das pessoas influenciam na hora 
da compra: o homem gosta mais 
de barganhar nas compras que 
considera mais desafiadoras – o 
desafio do provedor, papel que 
há séculos faz parte do universo 
masculino.

Na loja de tecidos em que tra-
balha na região da Rua 25 de 
Março, em São Paulo, o gerente 
Vagner Coimbra dos Santos usa 
seus 32 anos de experiência em 

vendas para afirmar que os ho-
mens negociam mais e melhor 
na hora de comprar no atacado. 
“Choram pelo melhor preço e 
brigam por melhores condições 
de pagamento. Mas quando a 
compra é no varejo a mulher dá 
as cartas. É imbatível”, afirma.

Outra revelação importante da 
pesquisa é que as mulheres estão 
mais preocupadas que os homens 
com as responsabilidades sociais 
das empresas. Na hora de com-
prar, se tiverem informações, 
podem rejeitar produtos que por-
ventura tenham prejudicado pes-
soas ou grupos – por exemplo, os 
feitos por indústrias que explo-
ram mão-de-obra infantil. 

Meirelles assinala que a pre-
ocupação social dos consumi-
dores é menor entre os mais 
jovens, os mais ricos e com 
menor escolaridade. Isso indica 
que, quanto mais a pessoa sobe 
degraus na escala social, menos 
se preocupa com as questões hu-
manitárias. Dessa forma, dá para 
aferir a influência da formação 
na hora da compra. As mulheres 
se valem da carga cultural que 
trazem através dos séculos. São 
mais protetoras – dos filhos, da 
família e, por conseqüência, da 
sociedade. 

comerciante 
da 25 de 
março, 
Vagner 
revela: 
homem 
gosta mais 
de negociar 
no atacado
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liTeRaTuRa

 Por Flávio aguiar,  
   da carta maior

P
aira no ar a ameaça de 
um crime. Não, pre-
zada leitora, prezado 
leitor: desta vez não 
é mais um ataque do 

PCC nem outra chacina praticada 
por policiais. A vítima é você. Sua 
existência está ameaçada. Você 
olha para o futuro e nada vê. Ou 
se percebe num caminho cober-
to pela neblina: o alcance de sua 
visão não vai longe. Essa perda 
de contato com o futuro também 
faz você sentir uma ruptura com 
o passado. Não que você tenha 
esquecido quem é, onde nasceu, 
como cresceu, o que estudou, o 
que trabalhou até aqui. Mas lem-
brar isso não significa mais nada, 
não garante nada. Numa palavra, 
você e os seus ficaram sós, e a 
qualquer momento podem cair no 
vácuo, no abismo, sejam pobres, 
remediados ou até mesmo ricos. 
Não importa. Você se sente como 
um antigo habitante das cavernas 

os romances policiais 
contemporâneos 
aposentam Sherlock 
Holmes e entram na 
escola de Indiana 
Jones. Fáceis de ler e 
campeões de bilheteria, 
eles se metem em algo 
escondido num tempo 
remoto a ser decifrado

nos tempos pré-históricos: obri-
gado a ganhar a vida a cada dia, 
sem compromisso com o passado, 
sem garantia de futuro. Não, isso 
não é um pesadelo: é a percepção 
real do seu dia-a-dia.

Os anos de neoliberalismo, a 
pulverização de direitos, de ex-
pectativas de direitos, esboro-
aram sua percepção do tempo. 
Você vive enclausurado num 
presente contínuo, numa bolha-
sem-saída, o tempo é a repetição 
do mesmo, todo o tempo o tempo 
todo. Tudo está perdido? Não!

Pelo menos durante algumas 
horas, alguns dias, que podem se 
prolongar se sua capacidade de 
leitura for calejada. Vêm aí – para 
salvá-lo – não da vida, é claro, mas 
do desânimo, talvez do pânico, os 
novos heróis dos romances poli-
ciais! À frente, os heróis do novo 
mega-herói Dan Brown. E em pri-
meiro lugar desfila, neste cordão 
de salvadores da pátria – ops, de 
você – Robert Langdon, professor 
de simbologia da Universidade de 
Harvard, nos Estados Unidos. Na 
adaptação para o cinema do livro 

o 
código 
da 
venda

Tom hanks 
pelas ruas 
de londres 
na pele 
de Robert 
langdon
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O Código Da Vinci, ele foi vivido 
pelo simpático Tom Hanks – ali-
ás, herói de um outro filme emble-
mático destes tempos neoliberais: 
O Náufrago.

Antes de mais nada, um lembre-
te: aparentemente, o livro de Dan 
Brown “trouxe à luz” a versão “es-
quecida” de um caso amoroso entre 
o Messias cristão e Maria Mada-
lena. Mas essa história ou estória, 
como se queira, não é novidade. 
Sua versão primeira está num dos 
Evangelhos chamados “apócrifos” 
– O Evangelho Segundo Maria 

Madalena – em que ela reproduz os 
ensinamentos de Cristo pela ótica 
feminina. No Brasil, essa paixão da 
Paixão foi tema de um poema mu-
sicado de Catulo da Paixão Cearen-
se (autor de Luar do Sertão), A Dor 
da Paixão, que terminava cantando 
que a dor maior do crucificado não 
era a de não poder salvar a huma-
nidade “da eterna atrocidade do 
sofrer”, mas sim “a crucial pena / 
de sentir por Madalena / o coração 
desfalecer”.

Mas quem é, afinal, esse nos-
so “herói” pós-moderno? É um 

professor universitário, sofisti-
cado, conhecedor dos signos do 
tempo. Ele decifra pergaminhos 
perdidos, mensagens cifradas há 
séculos, previsões sobre o futuro 
enigmático. Em suma, ele restau-
ra a sensação do tempo, de algum 
tempo, seja ele qual for.

O velho detetive Sherlock Hol-
mes, ainda o mais famoso do 
mundo, decifrava os crimes por-
que conhecia o mapa territorial e 
social de sua nevoenta Londres: 
por uma mancha de barro num 
sapato ele sabia por onde o sus-
peito (ou a vítima) tinha andado 
e o que tinha aprontado. Os tem-
pos neoliberais borraram este 
mapa social, transformando sua 
percepção numa mixórdia mais 
confusa do que o trânsito em São 
Paulo às seis da tarde.

Mas o herói pós-moderno, Ro-
bert Langdon como modelo, é um 
leitor exímio do mapa das lingua-
gens, sejam elas verbais ou outras. 
É, portanto, conhecedor de tecno-
logias (sendo a língua uma primei-
ra tecnologia, nessa visão com-
pletamente utilitária do mundo), 
e emprega o conhecimento como 
principal arma de sobrevivência. 
Ele é, de fato, o herói-mercadoria 
desse tempo do império dos mer-
cados e das mercadorias.

Robert Langdon, curiosamente, 
é herdeiro de uma recente tradi-
ção cinematográfica, a de India-
na Jones, inaugurada por Steven 
Spielberg, também professor uni-
versitário. E sua fórmula se repe-
te, primeiro, em outros romances 
do próprio Dan Brown: Anjos e 
Demônios, o mais antigo, Ponto 
de Impacto, Fortaleza Digital. E 
há outras obras, de outros autores, 
em que esses heróis do conheci-
mento comparecem. Num deles, 
até o poeta Dante foi convocado, 
na Florença medieval: Os Crimes 
do Mosaico, de Giulio Leoni. 

Uma coisa é certa: eles garan-
tem absorção do leitor e são, de 
fato, de fácil leitura e interpre-
tação. E são, de fato, heróis das 
vendas. 

leituras 
sugeridas
O Código da 
Vinci, Anjos 
e Demônios, 
Ponto de 
Impacto e 
Fortaleza 
Digital, de 
Dan Brown, 
são todos 
da Editora 
Sextante. Os 
Crimes do 
Mosaico é 
da Editora 
Planeta. Há 
ainda, e pelo 
menos, O 
Enigma do 
Quatro, de 
Ian Caldwell 
e Dustin 
Thomason 
(Planeta) e 
O Enigma 
Vivaldi, de 
Peter Harris 
(Editora 
Relume 
Dumará). 
Todos eles 
remetem, 
de algum 
modo, a um 
conhecimento 
de algo que 
se passou 
num tempo 
remoto e 
que deve ser 
decifrado.
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Por cláudia motta (claudia@spbancarios.com.br)Curta essa dica

Ouça os clássicos da MPB e da 
célebre geração de compositores 
dos anos 60 enquanto lê as 
histórias dos festivais, época 
em que a música brasileira 
era alvo de paixões mais do 
que inflamadas. O livro A Era 
dos Festivais - Uma Parábola 
(Editora 34, 528 páginas), de 
Zuza Homem de Mello, e o CD 
homônimo, com 28 sucessos 
selecionados pelo musicólogo, 
trazem de volta o ambiente  
cultural brasileiro de 1960 a 
1972. Na internet, de R$ 38 a R$ 
58 (livro) e R$ 29 a R$ 40 (CD).

Festival para  
rever e ouvir

Geraldo Vandré, elis Regina e 
chico Buarque, ícones da era 
dos festivais. aqui, em 1�66

O aplaudido diretor de cinema Fernando Meirelles, de Cidade de Deus e O Jardineiro 
Fiel, fez em 2001, ao lado de Nando Olival, Domésticas, O Filme, história de cinco 
mulheres, todas elas empregadas domésticas. Cida, Roxane, Quitéria, Raimunda e 
Créo alimentam, cada uma, um sonho diferente. Todas querem, mesmo, é mudar de 
vida. O filme, ousado e bem-humorado, mostra com seriedade a realidade dessas 
guerreiras. Pode ser locado ou adquirido (R$ 35 a R$ 42).

sonhos domésticos

A Editora Desiderata lançou 
o livro O Pasquim: Antologia 
Volume 1 1969-1971, 352 
páginas, com a seleção do 
melhor das 150 primeiras 
edições do jornal e altas 
doses de um humor corajoso, crítico e anárquico 
com que Millôr Fernandes, Ziraldo, Henfil, 
Claudius, Paulo Francis, Tarso de Castro, Sérgio 
Cabral, Ivan Lessa, Luiz Carlos Maciel, Sérgio 
Augusto e Jaguar fizeram história. Criado em 
1969, auge da ditadura e da censura, O Pasquim 
tinha colaboradores como os Chicos Anysio 
e Buarque, Carlos Heitor Cony e Vinicius 
de Moraes. Organizado por Jaguar e Sérgio 
Augusto, fundadores do Pasquim, a antologia dá 
uma mostra de como o jornalismo independente 
cutucava com vara curta os donos do poder 
naquela época. A antologia deve ter ainda mais 
três volumes (R$ 48 a R$ 69).

a volta do Pasquim
a boa e velha Bossa
O disco Getz/Gilberto, gravado 
por João Gilberto e Stan Getz 
(1964),  foi relançado em 
CD. O LP vendeu mais de um 
milhão de cópias e ganhou 
seis prêmios Grammy. Entre 
as dez faixas estão sucessos 
como Desafinado, Para 
Machucar Meu Coração, Só 
Danço Samba, Corcovado, e a 
versão em inglês de Garota de 
Ipanema. R$ 33 a R$ 42.
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Fotos revolucionárias
O líder cubano Fidel Castro completa 80 anos de idade em 13 de 
agosto e o Senac São Paulo apresenta mostra com uma seleção 
inédita de imagens dos primeiros anos da Revolução, de 1959 a 1969. 
A exposição A Épica Revolucionária Cubana estará na Galeria do 
Senac Lapa Scipião (Rua Scipião, 67, Lapa, São Paulo, tel.: 11-
3866-2500) até 18 de agosto e a entrada é franca. Serão exibidas 
69 imagens em preto-e-branco de oito expoentes da fotografia do 
período, entre eles Alberto Díaz (Korda), Raúl Corral Corrales, 
Oswaldo Salas e Roberto Salas. A famosa foto de Che Guevara, O 
Guerrilheiro Heróico, tirada em 1960 por Korda, está lá.  

o que aconteceu 
com Bambi?
Criado 
em 1942, 
o clássico 
desenho 
animado de 
Walt Disney 
Bambi levou 
às lágrimas 
muitas 
crianças, e adultos, ao longo 
desses 64 anos. A história do 
nascimento de um filhote de 
cervo, filho do grande príncipe 
da floresta, e suas estripulias 
durante a infância ao lado de 
Tambor e Flor, termina com 
a trágica morte da mãe do 
pequeno Bambi. As últimas 
cenas mostram o cervo já adulto, 
cuidando de sua própria família. 
Agora, já é possível saber como 
foi a adolescência de Bambi, 
como ele venceu a tristeza de 
ter perdido sua mãe tão cedo e 
como foi ser criado por um pai 
que ele mal conhecia. Tudo isso 
está em Bambi 2 – O Grande 
Príncipe da Floresta, que pode 
ser visto em DVD distribuído 
pela Buena Vista. O filme já está 
nas locadoras. Para comprar, o 
preço médio é de R$ 49.

a arte do trabalho
A exposição fotográfica Trabalho e Trabalhadores no Brasil mostra 150 fotos de 
fotógrafos como Marc Ferrez, Marcel Gautherot, Juca Martins, Peter Lange, Nair 
Bendicto, João Ripper e outros. É a maior exposição fotográfica sobre o tema já 
apresentada no país. Já esteve em seis capitais e até 14 de agosto estará em Fortaleza, 
no Centro Cultural Dragão do Mar. Depois, fica até 10 de setembro no Museu de 
Artes de Belém. Em seguida, vai a Porto Alegre, até 22 de setembro, na Usina do 
Gasômetro. As imagens traçam um rico panorama da experiência do trabalho na 
sociedade brasileira e integram o Programa Memória do Trabalho, como parte 
das comemorações dos 120 anos do Primeiro de Maio, celebrados este ano. A 
organização é do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 
Brasil da FGV-RJ, Ministério do Trabalho e Petrobras.
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ViaGem

Uruguai

Chile

Lago
Titicaca

Bolívia

CubaMéxico

Peru

Argentina

Venezuela

 Por Renato Rovai

E
m 1493, Alexandre VI expediu uma bula 
papal fixando uma linha de fronteira de 
pólo a pólo do planeta a 100 léguas do 
arquipélago de Cabo Verde. A Espanha 
dominaria as terras a oeste dessa linha e 

Portugal, as do leste. Se tal recorte planetário tives-
se prevalecido, o Brasil também teria sido colônia 
espanhola. Inconformados com a divisão, em 7 de 
junho de 1494, num pequeno burgo às margens do 
rio Douro, entre Salamanca e Valladolid, no noroeste 
da Espanha, em Tordesilhas, os portugueses conse-
guiram um novo acordo que empurrou a sua faixa de 
domínio 270 léguas mais a oeste de Cabo Verde.

Há muitos outros detalhes dessa história de pos-
ses e conquistas da época das navegações, mas o 
que talvez seja determinante para o Brasil estar tão 

Viajar no continente pelos países 
vizinhos é fascinante não só pelo que se pode 
encontrar de belo e emocionante, como de 
histórico e humano

américa 
latina: conheça 
e descubra-se

lago Titicaca, 
com copacabana 

ao fundo

Praça
em la Paz
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próximo e ao mesmo tempo tão distante do restante 
da América Latina seja o fato de ser o único país a 
falar outra língua, por ter tido uma outra matriz co-
lonizadora. E isso se deve ao tal Tratado de Torde-
silhas. Além da língua, evidente, o resultado desse 
tratado produziu outro percurso histórico. Quantos 
brasileiros são capazes de dizer quem foram Simón 
Bolívar e Túpac Amaru – só para ficar em dois da-
queles que, de diferentes maneiras e em épocas dis-
tantes, lutaram contra a dominação espanhola?

Nos últimos anos, o desdém brasileiro pelo que 
acontece no resto do continente mudou. Só no quesito 
comércio exterior, em 2002 exportava-se para os vizi-
nhos latinos 60 bilhões de dólares; em 2005 foram 118 
bilhões. E as importações passaram de 47,2 bilhões de 
dólares para 73,5 bi. Mas o nosso tema é outro.

antes dos colonizadores
No dia 21 de janeiro, o boliviano Evo Morales 

chamava a atenção do mundo para um imenso vale, 
a 3.844 metros do nível do mar, onde se encontram 
as místicas ruínas de Tiwanacu. Celebrou-se ali o 
que veio a ser conhecida como a posse indígena na 
presidência de seu país. Tiwanacu é considerado um 

mercado 
em el alto, 

região da 
qual partiu o 

movimento 
popular que 

derrubou 
o governo 

boliviano no 
ano passado

dos estados de maior importância dos povos origi-
nários do continente americano. Calcula-se que te-
nha durado cinco séculos, terminando uns 300 anos 
antes da chegada dos colonizadores, em 1.180 d.C. 
Essa civilização dominava técnicas de agricultura 
com tecnologia hidráulica, o que a diferenciou de 
outros povos por permitir sua fixação num mesmo 
ponto geográfico por grande período de tempo. Há 
várias hipóteses para o fim desse império, mas ain-
da hoje é possível visitar suas ruínas. É um lugar 
mítico e próximo, bastante próximo, do lago Titica-
ca, que separa Bolívia e Peru e ocupa 8.400 km² do 
Altiplano. Há pontos em que chega a 283 metros de 
profundidade, a 176 km de comprimento e a 70 km 
de largura. Está a 3.812 metros de altitude, a maior 
do mundo para um lago navegável. 

Para se conhecer o Titicaca pelo lado boliviano, o 
lugar a ficar é a cidade de Copacabana, a 160 km de 
La Paz. Estando lá é inevitável ir à Ilha do Sol e à 
da Lua. A história indígena diz que o primeiro inca, 
Manqo Q’hapaq, e sua esposa Mama Ocllo, emergi-
ram das profundezas do lago Titicaca, por ordem do 
Deus Sol, para fundar o Império de Tawantinsuyo, 
que se estendia por toda a Cordilheira dos Andes. 

De Copacabana para Puno, a cidade mais próxi-
ma do lado peruano, vai-se em uma hora e meia, de 
ônibus. De lá, o melhor é ir a Cuzco, um povoado 
aconchegante, estilo colonial, que preserva parte da 
história inca. Templos e palácios construídos em pe-
dras milenares estão espalhados pela cidade, que foi 
a capital administrativa, militar e religiosa do Im-
pério Inca. Machu Picchu, a cidade perdida desco-
berta há menos de 100 anos, fica a aproximadamente 
112 km de Cuzco. Dá para ir de trem. Ou encarar, na 
sola, a famosa trilha de quatro dias. Quem se aven-
turar a embarcar para uma viagem por essas bandas 
do continente, deve ter consciência de que não terá 
dias fáceis nem turismo convencional. Tudo é rude, 
simples e encantador.

Na Bolívia, mesmo na capital, La Paz, a pobreza 
é companheira inseparável de viagem. Se por um 
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crianças exibem seus animais aos turistas 
no parque arqueológico, em cuzco, Peru
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lado ela constrange, por outro chama a atenção para 
o apartheid vivido nos países hermanos em relação 
às populações originárias.

O melhor exemplo dessa exclusão é El Alto, de 
onde partiu o movimento popular que derrubou o go-
verno de Gonzalo Sanchéz de Lozada e se abriu o ca-
minho para a eleição de Evo. Fica a 12 km de La Paz, 
4 mil metros acima do mar. Em El Alto, vivem 800 
mil pessoas, quase todas de origem aymara. Suas ruas 
abrigam uma das maiores feiras livres do planeta. Nas 
centenas de tendas indígenas espalhadas, encontra-se 
de tudo e ouvem-se as histórias das tradições indíge-
nas locais como em poucos cantos do mundo.

um roteiro nobre
Mas não imagine que a América Latina é só um 

passado de ricas histórias em meio a um presente 
de pobreza. Para quem não dispensa o conforto, há 
opções de roteiro onde, se a aventura é menor, o 
passeio não é menos saboroso. O roteiro mais li-
ght pode começar por Punta del Este, no Uruguai, 
e chegar a Buenos Aires; ou ir ainda mais longe, 
a Bariloche, ou quem sabe ao Chile, onde se pode 
ir até Puerto Montt, Vinã Del Mar e Santiago, por 
exemplo, onde se conhecem as casas de Pablo Ne-
ruda e se encontram pescados e frutos do mar rega-
dos aos melhores vinhos.

Punta del Este é de fato uma “praiona”, como 
gostam de dizer os que a desdenham. É repleta de 
prédios à beira-mar e tem nos cassinos o atrativo 
principal. Mas não é só. Há duas cidades distintas. 
A do verão e a da atual época do ano. Nos meses de 
inverno, a temperatura de Punta dificilmente ultra-
passa os 15 graus. O charme da cidade permane-
ce o mesmo, mas os preços de pacotes turísticos e 
hospedagens são bem menores. Além dos cassinos, 
que mesmo para quem não gosta merecem uma vi-
sita pelo que têm de glamour, a Ilha dos Lobos é 
um passeio local de respeito. É habitada pela maior 
colônia de lobos-marinhos da América do Sul, algo 
próximo a 150 mil lobos, além de uns 10 mil leões-
marinhos.

A próxima parada deve ser Montevidéu. Com po-
pulação próxima a 1,5 milhão de habitantes, a cidade 
já foi chamada de Suíça latino-americana. Depois 
de mais de uma década de dificuldades, hoje não se 
pode dizer o mesmo. Mesmo assim, ela ainda está à 
frente da quase totalidade das capitais do continente. 
É uma das menos violentas da América do Sul e de 
maiores índices de alfabetização e de expectativa de 
vida. Caminhar pelas ruas arborizadas e admirar a 
arquitetura colonial local vale a visita. De Montevi-
déu, em aproximadamente três horas de travessia de 
barco pela baía do rio da Prata, chega-se a Buenos 
Aires, muito mais cosmopolita, mas que guarda lá 
suas semelhanças com a capital uruguaia.

A capital argentina impressiona pelo charme, a or-
ganização e a limpeza. Sua região central tem ruas, 
como a Corrientes, que concentram um número de 
livrarias e espaços culturais incomparável a qual-
quer rua brasileira. E tradicionais casas de tango 
que vão da sofisticação ao discreto charme, como o 
obrigatório Café Tortoni, predileto de Garcia Lorca 
e de Borges.

Para quem vai a Buenos Aires, é praticamen-
te obrigatório comer um bife de chouriço, tipo de 
corte que pode ser descrito como um contra-filé em 
postas;  passar pela frente da Casa Rosada; visitar 
alguns museus históricos; ir a uma casa de tango, 
ao estádio do Boca Juniors e ao Caminito; esticar 
até o bairro boêmio de Palermo. E abusar de andar 
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a casa 
Rosada e 
a Praça de 
maio (no 
alto) foram 
palco dos 
momentos 
mais 
marcantes 
da argentina.
já no café  
Tortoni 
se ouve o 
tradicional 
tango 
portenho



  2006   )   agosto   )   Revista do Brasil   ( 4� 

de táxi. Embora o deslocamento de ônibus e me-
trô seja prático e barato, os táxis custam tão pouco 
que se tornam a melhor alternativa. E, acredite, os 
simpáticos argentinos que os conduzem sempre têm 
uma boa história para contar e sabem valorizar a 
importância dos visitantes.

Se for a Bariloche, vai deparar com uma cidade 
encantadora – um pouco mais cara do que os de-
mais pontos turísticos latinos, mas nada assustador. 
Mas a pérola patagônica não é próxima de Buenos 
Aires, são 1.680 km – 20 horas de ônibus ou duas 
de avião. No inverno, ela se torna cidade dos es-
quiadores. No verão, verde, rende longas caminha-
das, passeios de bike, raftings e o sempre presente 
teleférico que leva até o pico de Cerro Catedral, 
de onde o visual da Cordilheira dos Andes é ainda 
mais impactante.

Turismo e política
A história política e a formação de cada socieda-

de latino-americana são também fortes atrativos do 
continente. Nesse quesito, roteiros como Cuba, Mé-
xico e Venezuela são pratos cheios. A ida para qual-
quer um desses países é mais cara do que para os 
outros já citados. Na ilha de Fidel, que completa 80 
anos neste agosto, Havana é de longe a capital mais 
preservada da América, entre outras coisas, porque 
o “germe” capitalista foi bloqueado por lá. E muito 
de sua beleza reside nessa vista para o passado, que 
ganha ainda mais valor simbólico pela presença dos 
carros antigos que circulam por todo o país.

Ir à Venezuela é uma opção para os que querem 
entender o que é a tal revolução bolivariana. Quem 
tiver disposição para essa aventura política, e quer 
conhecer de fato o que está acontecendo por lá, pre-
cisa subir os cierros (morros) de Caracas e ouvir 
as histórias daqueles que têm garantido a alta po-
pularidade do atual presidente. Todos os projetos 
sociais bolivarianos estão nos rincões das cidades. 
De qualquer maneira, a salsa, presente nas dancete-
rias locais, vai diverti-lo mesmo quando não estiver 
fuçando a política.

E no México? No México – e só no México – o 
turista que busca a história política contemporâ-
nea poderá conhecer in loco a luta dos zapatistas. 
Foi no estado de Chiapas, em San Cristobal de Las 
Casas, que em 1º de janeiro de 1994 o subcoman-
dante Marcos liderou uma revolta indígena que até 
hoje sobrevive e chama a atenção do mundo para 
a imensa exclusão dos descendentes dos maias e 
astecas – civilizações em cujas histórias o curioso 
leitor não pode deixar de mergulhar. E aproveitar 
para tomar uma tequila ou um mescal, aquela bebi-
da produzida no estado de Oaxaca e que vem com 
um verme, o guzano, que deve ser comido quando a 
garrafa chega ao fim. a
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ter a frota de 
carros antigos 

mais charmosa 
em circulação, 
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amplie seus horizontes 
culturais no méxico (acima) 
ou conheça um pouco da 
“revolução bolivariana” em 
curso na Venezuela (ao lado) 
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Quero ser hexa 
com minha neta

C
obrir uma Copa é o sonho de todo jornalista. 
Eu já fui a seis e, confesso, cada vez mais é um 
pesadelo... Não porque se trabalha demais, no 
horário do Brasil e do país-sede, o que faz com 
que o seu dia tenha 29 horas, quando a Copa é 

na Europa, e suas noites não tenham mais que três, quatro. 
Um programa que entre ao vivo no Brasil, às oito horas da 
noite, é feito de madrugada no país anfitrião. E quase sem-
pre, às nove da manhã, no horário local, tem atividade da 
seleção brasileira, seja um treino, uma entrevista coletiva, 
uma “janela” para a imprensa. Fora os três jogos por dia na 
primeira fase. Almoçar e jantar? Nem pensar!

Mas o pesadelo mesmo é por causa das crianças. Não 
quaisquer crianças, mas as minhas, no caso, para ser mais 
exato, a minha. Uma netinha encantadora de 18 meses que 
quase me fez voltar antes da Alemanha. Sim, porque ape-
sar de toda a modernidade que temos hoje em dia para nos 
comunicar – a possibilidade, por exemplo, de falar e ver 
e ser visto sem custo pelo computador, o tal do Skype –, 
crianças são crianças, bichinhos muito sensíveis.

A Luiza, nas primeiras duas semanas, aceitou bem o jeito 
de falar com o avô. Balbuciava suas palavrinhas (“uô-uô”, 
“bejo”, “miano”, que quer dizer “te amo”) e queria entrar 
pelo computador, abraçá-lo. Mas, do 15º dia em diante a 
graça acabou. E para mostrar que estava magoada com a 
longa ausência, simplesmente virava o rostinho e não dava 
a menor pelota nem para o avô nem para o pai que, ao meu 
lado, também estava na Alemanha, pela ESPN-Brasil. Que 
sufoco! E eu que achava que era experiente na matéria, 
pensei em me “contundir”, ser “cortado” e voltar ao Brasil. 
Não há nada mais doído que saudade de criança.

Em 1982, primeira Copa que cobri, na Espanha, fiquei 
longe de meus três primeiros filhos por quase dois meses. 
O André, agora o pai da Luiza, tinha quase nove anos, o 
Daniel tinha sete e a Camila, quatro. Foi duro, duríssimo, 

mas suportável. Eles, afinal, eram capazes 
de entender e, ao menos, me viam na TV. 
Mais suportável ainda foi em 1986, no México, quando 
não só a ausência foi menor (menos de um mês), como 
também porque eles já eram maiores, o que não impediu 
que minha filha saísse alardeando para os quatro cantos 
que “odiava Copa do Mundo”. Em 1990, na Itália, então, 
nem me lembro de ter sofrido, como em 1994, nos Esta-
dos Unidos. Já em 1998, na França, tinha a raspa do tacho, 
o Felipe, e voltou a ser duro.

Por isso, mas também porque eu andava querendo ver uma 
Copa no Brasil, não fui ao Japão em 2002, com a boa des-
culpa de que seria inusitado cobrir uma Copa que, aqui, seria 
disputada de madrugada. Convenci meus chefes do jornal, 
da TV e da rádio e fiquei, com a vantagem de ter me livrado 
de uma viagem de um dia inteiro de avião, perspectiva nada 
agradável, não por medo, que não tenho, mas pelo aborrecido 
que é. Só que agora, em 2006, não tinha desculpa possível. A 
primeira Copa como avô, e de uma menininha que não tinha 
como entender o que estava acontecendo, sem pai e sem um 
dos avós – e bem o preferido, é claro...

Para piorar, sem a compensação de ver a seleção dando 
show, como na Espanha, ou, ao menos, sendo campeã, 
como nos Estados Unidos. Doeu tanto que penso desde já 
na desculpa que inventarei para ficar por aqui na Copa que 
vem, na África do Sul, em 2010.

A Luiza estará com cinco anos e meio, certamente o An-
dré irá e eu tenho de ver uma Copa ao lado dela. Porque 
não quero mais saber, à distância, que ela dizia “Basil, 
Basil” e que mudava de assunto quando alguém falava 
no pai ou no avô. E que ainda, por causa do avô materno, 
descendente de italianos, ela vestiu uma camisa “azzurra” 
depois que a Seleção Brasileira caiu.

Ou seja, ela é tetracampeã com o outro avô. E eu quero 
vê-la ser hexa comigo. Ah, se quero. E como quero! 

Por juca Kfouri

Ficar longe da neta enquanto ela é tetra ao lado do 
outro avô é demais. pensei em me “contundir” e  
voltar. Nada é mais doído que saudade de criança

Crônica

juca Kfouri é comentarista da esPN Brasil, apresentador do programa de rádio CBN Esporte Clube e colunista da 
Folha de S.Paulo. Foi diretor das revistas Placar e Playboy. Trabalhou nas tevês Globo, sBT, cultura, cNT e Rede TV!
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