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n
ão poderia ter sido mais infeliz o exemplo negativo da mineradora Vale ao 
anunciar a demissão de 1.300 trabalhadores em todo o mundo tendo como 
explicação os ajustes diante da recessão provada pela crise financeira dos ban-
cos dos Estados Unidos e da Europa. Deve também ser repudiada a atitude dos 
bancos Santander e Itaú de aproveitar o momento para demitir funcionários, 

o que nada tem a ver com a crise, mesmo quando megafusões – do primeiro com o Real e 
do segundo com o Unibanco – geram sinergias bilionárias, cujos dividendos vão acabar no 
bolso de poucas famílias no Brasil e no exterior.

Como reage o pequeno empreendedor quando vê uma corporação gigantesca anunciar 
ou ameaçar demissões e num momento de tanta apreensão e incerteza? Faz o mesmo e, em 
escala, os efeitos são devastadores para a economia e para a autoestima da população. Nada 
pior para todos que uma onda de demissões ou, numa hipótese menos ruim, a não-geração 
de novos postos de trabalho.

Não é possível que as gorduras acumuladas pelos mais diversos setores da economia não 
sirvam agora para fazer com que suportem o susto até que os mercados se normalizem, ainda 
mais no Brasil, onde o impacto da crise é diferenciado dos demais países e onde as decisões 
do governo central apontam na direção de aplicar reservas e esforços para evitar que o ritmo 
de crescimento seja afetado de forma a comprometer todo o esforço dos últimos anos.

De que adianta o governo federal, por intermédio das empresas estatais e das diretrizes 
de seu orçamento, sinalizar que continuará pondo o pé no acelerador, se o setor privado 
pisar no freio? Ao anunciar uma nova mexida na tabela do Imposto de Renda, que alivia 
a mordida nos salários, a redução do IPI no setor automotivo, do IOF dos empréstimos, 
a manutenção dos investimentos no PAC, o governo dá sinais das melhores intenções 
aos empresários. Mas os apelos em defesa dos empregos e dos investimentos não podem 
ficar no discurso. É preciso em toda lei, medida provisória ou resolução que represente 
injeção de recursos ficar bem claro aos setores beneficiados – bancos, agricultores, in-
dústrias, construtoras etc. – que deles se exigirá, como nunca antes se exigiu neste país, 
garantias de retorno social para cada medida de incentivo. Caso contrário, o ano prome-
te ser agitado. 

Como nunca na história
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Colômbia
Quero manifes-
tar o apreço que 
tenho por esta 
publicação. A re-
portagem “A ou-
tra guerra da Co-
lômbia” (edição 30) 
é da maior im-
portância para o 

esclarecimento do que é realmente a vida 
política naquele país. 
Luiz Cláudio, Belo Horizonte (MG) 
soares.lc2@oi.com.br

sem viés
As matérias sobre a Bolívia e Cuba (edi-
ção 29) estão muito boas. A de Cuba, por 
exemplo, consegue mostrar as desigualda-
des do regime cubano sem o viés conser-
vador da dita “grande imprensa”. Gostaria 
que essas reportagens fossem constantes. 
E que matérias traduzidas de outras publi-
cações, por permuta, fossem reproduzidas 
em todos os números.
Nilton J. D. Wanderley, Matureia (PB)
Wanderleydantas@yahoo.com.br

Com viés
Vivi um tempo em Cuba, retornei outra 
meia dúzia de vezes. A reportagem veicu-
lada na edição 29 (“Os valores de um Che”) 
é um tiro no pé de uma edição com muita 
qualidade. Tece juízo de valor negativo a 
respeito do comportamento que, nem de 
longe, representa o da maioria. A ilha, in-
dependentemente das dificuldades que en-
frenta, não se furta a praticar a solidarie-
dade internacionalista. Isso não significa 
dizer que Cuba é o paraíso e que não exis-
tem problemas, mas é muito diferente que 
colocar uma lupa nas dificuldades.
Leonardo Wexell Severo, São Paulo (SP)

Projeto Brasil
Como leitor assíduo, quero dar os parabéns 
a toda a equipe: jornalistas, colaboradores 
e idealizadores do projeto que significa, a 
meu ver, o Projeto Brasil. A revista apre-
senta novo estilo, nova linguagem e nova 
abordagem dos temas. Nova visão de mun-
do e cidadania.
Francisco Gonçalo dos Santos, Campinas (SP)
tudoemail@yahoo.com.br

serra
Chamou-me a atenção na banca a man-
chete sobre o desastre que é a administra-
ção estadual (edição 29). Comprei e fiquei 
encantado com as demais matérias, com o 
excelente projeto gráfico, o formato, o ta-
manho das reportagens, na medida certa, 
e o preço bem em conta. Enfim, vou com-
prar todo mês. A Revista do Brasil se junta 
a Carta Capital e Caros Amigos como lei-
tura obrigatória.
Mauricio A. Dorini, São Paulo (SP)
madorini@gmail.com

Normal
Tenho a revista de outubro (edição 29), 
que trazia reportagem sobre o parto nor-
mal (“O parto é delas”). Estou na segunda 
gestação e com dificuldade de achar um 
médico que faça parto natural. Gostaria 
muito de ter a oportunidade de fazer um 
parto da minha escolha! Obrigada e para-
béns pela revista!
Nara L.M. Gomes, Brasília (DF) 
nara_bg@hotmail.com

No vácuo
Conheci a Revista do Brasil numa sala de 
espera de um consultório médico. Desde 
então tenho procurado nas bancas. Ela 
preenche um vácuo deixado pelas pu-
blicações nacionais, com raríssimas ex-
ceções. Quero ser uma leitora assídua e 
assinante. 
Marta A Ruggiero, São José do Rio Preto (SP) 
martaruggiero@gmail.com 

Correção
O álbum Ago: Cantos Sagrados do Brasil e Cuba, 
mencionado no perfil do pesquisador Sapopem-
ba (“Sob a bênção dos orixás”, edição 30), foi lan-
çado em 2003 pelo selo Sambatá, e não Núcleo 
Contemporâneo, como publicado.
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PontodeVista Por Mauro santayana

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

a crise econômica mundial é muito mais do 
que a desorganização do sistema financeiro, 
em consequência da roubalheira dos admi-
nistradores dos grandes bancos e de outras 
entidades de créditos e seguros. O dinheiro 

é produto do sistema econômico, isto é, dos processos de 
produção. Assim é o método moderno de produção ca-
pitalista, grande responsável pelo mal-estar da sociedade 
contemporânea, que coloca o lucro em primeiro lugar e 
abomina a distribuição de renda do trabalho.

Até o século 19, a ideia da produção estava associada à 
necessidade dos nobres e dos trabalhadores. Produzia-
se para comer, para vestir, para educar-se, 
emocionar-se (com a arte), em suma, para 
viver. A ciência não tinha o propósito de se 
transformar imediatamente em tecnolo-
gia, a não ser na aplicação militar, porque 
os povos sempre quiseram contar com ar-
mas mais práticas e mais letais. Fora disso, 
até o século 19, a evolução dos processos 
de manufatura foram lentos: dos gregos 
até a máquina a vapor a força motriz era a 
dos animais e dos moinhos. O uso dos mo-
tores a vapor iniciou a Revolução Indus-
trial, que utilizou os recursos monetários 
disponíveis (o ouro e a prata da América) 
para estabelecer, com o comércio e as ar-
mas, o Império Britânico. 

A velocidade e o volume da produção 
de bens de consumo, verificados nos úl-
timos 200 anos, mudaram a natureza do 
homem. Ele deixou de ser senhor dos pro-
cessos criados, para se tornar seu servidor. 
A máquina – esse complemento morto de 
um organismo vivo, o do trabalhador – é que dita os 
ritmos de produção. Conforme a descoberta assusta-
dora dos filósofos da Escola de Frankfurt, inverteu-se a 
razão: os seres mortos, animados pelas forças domadas 
da natureza, impõem seu ritmo ao mundo. É a vitória, 
de Tanatos, a divindade da morte, sobre Eros, o impul-
so do amor, da criação, enfim, da vida.

A História tem registrado crises cíclicas do capitalis-
mo. São os desajustes entre a velocidade de produção 
e a do consumo, quando, por saturação de mercado 

(como, entre outros, o caso dos automóveis vendidos 
em até 80 prestações mensais), ocorre a recessão. Os fa-
bricantes reduzem suas atividades, a fim de proteger o 
capital, e os consumidores também diminuem as com-
pras, prevenindo-se. O exame das ondas recessivas do 
passado mostra que, a cada crise, ela é maior e mais de-
vastadora. E no caso da recessão atual, há novos fatores 
envolvidos, além dos meramente econômicos.

O mais importante desses fatores novos é a exaus-
tão dos seres humanos, transformados em meros ins-
trumentos da sociedade tecnológica de consumo. Do 
momento em que desperta ao momento em que o 

cansaço físico o prostra, o homem mo-
derno está preso à engrenagem da vida 
econômica, como o inseto à teia da ara-
nha. Os meios de comunicação se lem-
bram, todas as horas, de incitá-lo a com-
petir, a frequentar cursos e a comprar 
livros que o façam vencer seus “rivais” 
na escola, na empresa, na vida, não im-
porta como. Ao mesmo tempo fornece 
os famosos livros de duvidosa religiosi-
dade, para ensinar-lhe a expurgar seus 
sentimentos de culpa. 

Outro fator, esse mais terrível, é o do 
cansaço da natureza. Os homens perde-
ram a noção de que não passam de seres 
vivos iguais aos outros, que se destacaram 
na natureza pelas circunstâncias de sua 
história especial. Perderam a consciência 
de que nasceram para usufruir a natureza, 
não para destruí-la. Esquecem que a natu-
reza tem compromisso com a vida e não 
com uma espécie em particular.

Como as sociedades raramente suicidam-se, é pos-
sível que, diante da catástrofe, sendo anunciada desde 
a primeira Conferência do Meio Ambiente de Esto-
colmo, em 1972, os grandes tomem juízo. É possível, 
mas não provável, porque todas as medidas previstas 
contra a crise visam salvar o capitalismo de modelo 
norte-americano, ao salvar os bancos – geridos por 
ladrões de Wall Street, e outros – em lugar de substi-
tuir o sistema por outro, na medida do homem e da 
lógica da vida. 

Crise na alma do homem
Do momento em que desperta ao momento em que o cansaço 
o prostra, o homem moderno está preso à engrenagem da vida 
econômica, como o inseto à teia da aranha

Como as 
sociedades 
raramente 
suicidam-se, 
é possível 
que, diante 
da catástrofe, 
sendo 
anunciada 
desde a 
primeira 
Conferência 
do Meio 
ambiente de 
estocolmo, 
em 1972, 
os grandes 
tomem juízo
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Por Paulo Donizetti de souza  (resumo@revistadobrasil.net)resumo

O ministro Carlos Ayres Britto considerou que o STF fez histó-
ria no julgamento da demarcação da Reserva Raposa-Serra do Sol 
(RO). O problema é que o processo, mesmo com o placar de 8 a 
0 a favor da causa dos povos indígenas, ainda não acabou. Apesar 
de ser dado como certo que os índios ganharam a causa, faltando 
apenas três votos para que a sentença a favor da demarcação em 
terras contínuas seja formalizada, a liminar que permite aos arro-
zeiros permanecer explorando a terra continua de pé. O pedido de 

vistas pelo ministro Marco Aurélio Mello prorrogou a angústia e 
a decisão final por mais alguns meses. O diretor de Assistência da 
Funai, Aloysio Guapindaia, presidente-substituto do órgão, alerta 
para os prejuízos do adiamento: “Dá fôlego para os arrozeiros se 
reorganizarem e impede que o ambiente de conflito ali instalado 
seja desmontado. Além disso, a operação especial criada pelo go-
verno federal para conter os conflitos na região custa aos cofres 
públicos R$ 700 mil por mês”.  

Índios 
aguardam 

julgamento  
do sTF

O orçamento do estado de São Paulo deverá passar de R$ 96,8 
bilhões em 2008 para R$ 116,1 bilhões neste ano. A proposta 
orçamentária do governo Serra prevê aumento de 88% dos gas-
tos com a “comunicação social”, publicidade incluída, conforme 
descreveu reportagem da Revista do Brasil duas edições atrás. O 
valor salta de R$ 166 milhões para R$ 313 milhões. O montante 
previsto ainda não engloba os gastos dessa área nas empresas es-
tatais, como Metrô e Sabesp. O orçamento mostra também que 
será um ano agitado, já que as despesas com passagens e loco-

moção vão subir de R$ 248 milhões para R$ 324 milhões. Será 
um ano de “obras”. A Dersa (rodovias) aumentará seus gastos 
em 40% e o Metrô, em 77%. Por outro lado, ações que podem 
beneficiar muita gente, mas que têm pouca visibilidade em meio 
a tantas obras, perdem importância. Urbanização de Favelas, de 
R$ 150 milhões em 2008, agora terá R$ 7 milhões. O Programa 
de Proteção Social Especial (recursos para os municípios geren-
ciarem atendimento a idosos e deficientes) cai de R$ 80 milhões 
para R$ 71 milhões.

serra em plena campanha

História inacabada

Pesquisa Quando comecei minhas atitudes ecológicas, 
eu não sabia nem que elas eram ecológicas. Eu vim a 
conhecer essa palavra em Nova York, aí fui lá olhar no 
dicionário. Será a ciência que estuda o eco? Tom Jobim, que faria 82 

anos em 25 de janeiro
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Ao final do trimestre encerrado em setembro, o 
PIB brasileiro havia crescido 6,8% na comparação 
com 2007 – melhor resultado des-
de 1996. O desemprego também vi-
nha sustentando sucessivas quedas. 
A Grande São Paulo teve em outubro 
taxa de desocupação de 12,5%, a me-
nor desde 1992. Tudo isso apesar dos 
juros mais altos do mundo. E tudo isso 
antes de a crise global explodir. O mí-
nimo que se esperava do BC brasileiro 
era um alívio nos juros. Mas o BC sa-

botou a esperança. A Selic anual mantida em 13,75% 
contrasta com as decisões dos BCs do mundo todo, 

de reduzir o custo do dinheiro para 
enfrentar a recessão. Os juros brasi-
leiros continuam campeões, 8% reais. 
A média geral verificada em 40 países 
terminou o ano negativa, em torno de 
0,3% abaixo da inflação. O temor ge-
neralizado é que a teimosia de Hen-
rique Meirelles & Cia alargue as feri-
das abertas por estilhaços da crise na 
economia brasileira.

Gasolina na fogueira

Incômodo 
e aterrador
O livro recém-lançado 
pela jornalista Taís 
Morais, Sem Vestígios 
(Geração Editorial), 
traz depoimentos que 
ajudam a elucidar o 
ambiente de terror 
instalado no país 
durante os anos mais 
severos da repressão. 
Os depoimentos estão 
no diário de um ex-
agente do Centro 
de Informações do 
Exército a que a autora 
teve acesso. Um dos 
relatos confirma o 
esquartejamemto, 
em 1972, do ex-
líder do PCB, David 
Capistrano da Costa, 
que teve partes do 
corpo penduradas nas 
dependências da Casa 
de Petrópolis (RJ), 
umas das sedes do 
aparelho da repressão. 
Um comandante dessa 
operação se tornaria 
anos à frente ministro 
de Estado, no governo 
Figueiredo. Taís já 
assinou também, 
em co-autoria com 
o jornalista Eumano 
Silva, Operação 
Araguaia – Os 
Arquivos Secretos da 
Guerrilha (Geração, 
2005).

País juro real*

Brasil 8,0%
Alemanha 1,1%
Rússia -0,7%
Japão -1,4%
Reino Unido -2,4%
EUA -2,6%
Índia - 4%

Descompasso

*descontada a inflação

Dialética
Conversa entre dois participantes de um evento com os movimentos sociais no 

Palácio do Planalto, no final de novembro. “Quais as possibilidades de o (ministro 
da Educação) Fernando Haddad vir a disputar o governo de São Paulo em 2010?”, 
perguntou um petista paulista. “Não sei. O PT de São Paulo não tem muita inti-
midade com ele”, disse o outro petista, pessoa próxima do ministro. “Mas as coisas 
mudam”, emendou.Haddad

Ofensiva chinesa
Enquanto o governo tenta estimular a formação de grandes multinacionais brasi-

leiras para competir globalmente, e aumentar o peso dos bens duráveis em relação às 
commodities no comércio externo, a concorrência também se movimenta. Cresceu 
o olho da Lenovo, maior fabricante chinesa de PCs, sobre o controle da paranaense 
Positivo, líder brasileira em venda de computadores pessoais e notebooks.
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Por Rodrigo savazoni  (emtranse@revistadobrasil.net)emTranse

A web imita a vida
As redes sociais, ou sites de redes sociais, são uma febre – e para 
muitas pessoas – a única coisa que existe na internet

O ativista Cláudio Prado, presidente do Laboratório Bra-
sileiro de Cultura Digital, narra um episódio ocorrido 
com ele em uma favela. Ao ministrar uma oficina sobre 
novas mídias, perguntou aos 30 meninos e meninas 
participantes quantos acessavam a internet: 22 levan-

taram a mão. Na sequência, perguntou quantos usavam Orkut: 26 se 
manifestaram. No Brasil, a impressão que passa é a de que as redes 
sociais são maiores que a própria rede mundial de computadores. 
Mais de 50% dos perfis criados no Orkut são “brasileiros”. 

Mas o que é uma rede social? Segundo Danah Boyle, estudiosa 
do tema e consultora de grandes empresas do mundo, um site de 
rede social tem três características: 1) permitir ao usuário cons-
truir um perfil; 2) articular uma lista de amigos e conhecidos; e 
3) visualizar e cruzar sua lista de amigos com os seus associados e 
com outras pessoas dentro do sistema. O Orkut é o grande fenô-
meno, mas há outros casos. 

No Dogster (www.dosgter.com) ou no Catster (www.catster.
com), donos de bichos de estimação constroem os perfis de seus 
animais e trocam informações. O MyChurch (www.mychurch.
org) reúne igrejas, paróquias e fiéis e conecta pessoas que com-
partilham da mesma fé – aqui acontecem até cultos. Há também 
opções, por assim dizer, mais mórbidas, como o Always be Re-
membered (http://alwaysberemembered.co.uk) e o Gone too 
Soon (www.gonetoosoon.org). As duas mantêm perfis de pessoas 
que morreram, criados por amigos e familiares. 

Nos primórdios, as redes sociais foram pensadas para aproximar 
pessoas que não se conheciam. Logo, percebeu-se que seriam mui-
to mais úteis se trouxessem para o mundo virtual as relações já exis-
tentes fora da web (laços consolidados). Foi assim que o Friendster 
(www.friendster.com), rede pioneira em sucesso, se consolidou, 
nos idos de 2002. No entanto, nos últimos anos, temos visto a volta 
de redes mais focadas, como as que citei anteriormente ou como a 
LinkedIn (www.linkedin.com),  dedicada a currículos e ao geren-
ciamento de contatos profissionais. 

De tudo o que vi até agora – e estou sempre rastreando novos 
exemplos –, a mais diferente foi a Muslima (www.muslima.com), 
rede para acerto de casamentos entre muçulmanos, criada pela 
equipe da Cupidmedia (www.cupidmedia.com). Como não con-
segui entrar, não descobri se são as próprias pretendentes que par-
ticipam ou os seus pais.

A web imita a vida. Quer se organizar politicamente? Namo-
rar? Encontrar um emprego? Publicar vídeos, fotos, jogar on-line 
ou homenagear alguém que já se foi? Todos os caminhos levam a 
uma rede social. 
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Barack Obama criou uma rede e usou-a para mobilizar a 
juventude durante sua campanha. Tornou-se presidente. 
Resta saber se vai barrar no Congresso americano o pro-
jeto de lei que propõe impedir o acesso a sites de redes so-
ciais em escolas e bibliotecas públicas. Tomara que ele não 
siga o exemplo do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. 
Durante a campanha, Kassab criou a K25, uma rede social 
para organizar seus correligionários. Mas, no mesmo perío-
do, assinou um decreto que impede o acesso ao Orkut e a 
outras redes nas escolas da maior cidade brasileira. Para o 
político brasileiro, rede social boa é a dele.  

Legais ou ilegais

Crie a sua 
Se nada agradou, vá ao site do Ning (www.ning.com) e crie a sua rede social, so-
bre o tema que quiser. Geralmente, as redes criadas no Ning são menores. Elas 
são um ótimo substituto para o grupo de e-mails e trazem as mesmas funcionali-
dades que as melhores redes sociais da web.

As maiores
Orkut (www.orkut.com),  
Facebook (www.facebook.com),  
Skyrock (http://fr.skyrock.com),  
Cyworld (http://us.cyworld.com),  
Bebo (www.bebo.com),  
Hi5 (www.hi5.com)
Líderes de mercado, essas redes são muito 
parecidas entre si. Oferecem, quase todas, as 
mesmas funcionalidades. A CyWorld é mais 
utilizada em países asiáticos, como a Coreia, 
onde surgiu, e a China. O Skyrock é o tercei-
ro site mais acessado na França (os franceses 
têm sempre de ter seu próprio produto). A 
Hi5 bombou em países hermanos e recente-
mente chegou mais forte ao Brasil. A Bebo 
foi durante um bom tempo uma rede quase 
exclusiva do Reino Unido. Facebook é, de to-
das elas, a mais mundial, a mais “intelectual” 
e a mais internacional.

Ouça música
MySpace (www.myspace.com), Blip FM (www.blip.fm), Last FM (www.last.fm) e AccuRadio (www.accuradio.com).
O MySpace poderia estar na outra lista, pois é um dos sites mais vistos do planeta e também funciona como uma rede social nor-
mal, completa, como Orkut ou Facebook. Mas o legal mesmo ali é fuçar na área de música, na qual estão disponíveis perfis de ban-
das e cantores, dos grandes sucessos aos notórios anônimos. A LastFM reinava absoluta no universo das rádios colaborativas, em 
que era possível criar uma programação e ser ouvido pelos seus amigos, até surgir a Blip.FM, que é uma ferramenta de brincar de 
DJ e recomendar canções muito divertida.  
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P
ara tirar os Estados Unidos de 
sua maior crise desde a grande 
depressão, Barack Obama es-
colheu pesos pesados do pen-
samento estratégico america-

no. Entre eles, o general veterano da Guerra 
Fria James Jones, ex-comandante da Or-
ganização do Tratado do Atlântico Norte 
(Otan), e os dois principais formuladores 
das políticas americanas de dominação fi-
nanceira mundial: Lawrence Summers, que 
foi secretário do Tesouro de Clinton e eco-
nomista-chefe do Banco Mundial, e Paul 
Volcker, que presidiu o Banco Central ame-
ricano, o FED, por oito anos. 

Ainda manteve como secretário de De-
fesa o ex-diretor da CIA e entusiasta da in-

vasão do Iraque, general Robert Graves. E 
para o posto-chave de secretário do Tesou-
ro chamou o mesmo Timothy Geither, que 
como dirigente do Banco Central em Nova 
York permitiu que Wall Street virasse o cas-
sino que virou.

Percebendo a decepção de seus eleito-
res, que o elegeram para mudar o siste-
ma, não para salvá-lo, Obama diz que os 
escolheu por sua experiência e compe-
tência. “Os melhores e os mais brilhan-
tes”, disse à mídia americana. A mudan-
ça viria dele, Obama. Mas competência 
não é atributo neutro. O competente para 
matar pode não ser competente para sal-
var. O linguista e analista político Noam 
Chomsky, professor emérito do Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts (MIT), 
diz que essas nomeações mostram que, 
por trás de seu “discurso altivo”, Obama 
não passa de um típico centrista do Par-
tido Democrata. 

Obama lecionou Legislação durante dez 
anos na Universidade de Chicago, bunker 
do neoliberalismo. Filiou-se à escola de 
Economia chamada behaviorista, ou seja, 
comportamental, dissidência do neolibe-
ralismo. Os behavioristas confiam, como 
os neoliberais, na superioridade dos me-
canismos de mercado e da livre iniciativa, 
mas não acham que os mercados sempre 
tendem ao equilíbrio ou que as decisões 
de pessoas e empresários sejam sempre 
racionais. 

Países emergentes, 
especialmente o Brasil, 
devem estar atentos aos 
objetivos anunciados pelo 
novo presidente americano: 
reforçar a capacidade  
“de derrotar inimigos  
e apoiar os amigos”
Por Bernardo Kucinski

O que 
esperar 
de Barack 
Obama

economia
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Essa discordância não impede que Oba-
ma se encaixe com perfeição num sistema 
em que o liberalismo é a cultura dominan-
te e o próprio aparelho de Estado, que ele 
agora vai dirigir, é orientado por uma lógica 
de interesses de mercado. Nesse sistema, o 
secretário do Comércio é sempre escolhi-
do pelas grandes empresas, o do Tesouro é 
sempre o homem dos bancos e assim por 
diante. Barack Obama seguiu o figurino.

Mas com uma diferença crucial: ao nu-
clear seu gabinete em torno dos estrate-
gistas do poderio mundial americano, in-
dica que é nessa esfera que vai ser tentada 
a saída para a crise doméstica. Essa é a 
grande diferença entre os Estados Unidos 
da depressão dos anos 30, quando ainda 
não eram a potência hegemônica, e os Es-
tados Unidos de hoje. Mesmo assim, so-
mente depois de entrar na Segunda Gran-
de Guerra, os Estados Unidos saíram da 
depressão, pouco tendo adiantado o New 
Deal de Roosevelt, conforme me disse 
certa vez em entrevista o cientista políti-
co Paul Sweezy (1910-2004).

Por isso, é mera cortina de fumaça a pro-
messa de Obama de criar 2,5 milhões de 
empregos até 2011, investindo US$ 100 bi-
lhões em infraestrutura e modernização de 
escolas. Economistas americanos calculam 
que para isso seria preciso inverter a curva 
de desempenho da economia americana do 
atual encolhimento de cerca de 4% ao ano 
para um crescimento de 3,5% ao ano. Ape-
nas em 2008 já foram eliminados quase 2 
milhões de empregos.

Nas economias de mercado, crises des-
se tipo são purgadas até a exaustão, como 
se purga uma gripe. Ao contrário do que 

Obama hoje promete, os remédios clássi-
cos do sistema são o próprio desemprego, 
pressionando para baixo o custo da força de 
trabalho e a destruindo das empresas me-
nos eficientes. Isso só se consegue com re-
cessão. Portanto, ou Obama está enganado 
ou está enganando.

Poderio em pé
Já a derrocada dos grandes bancos de 

Wall Street, embora enfraquecendo o po-
derio americano, não alterou o fato básico 
de que os EUA ainda detêm supremacia mi-
litar, tecnológica e cultural e o maior poder 
de compra do mundo capitalista. Rubens Ri-
cupero exemplifica essa tese com o fato de 
que a frota naval americana é maior do que 
as 13 maiores frotas navais do mundo juntas. 
Foi a percepção disso que criou o paradoxo 
pelo qual a poupança de todo o mundo, em 
vez de fugir do dólar, nele buscou proteção, 
quanto mais a crise se agravava. 

Esse é o paradoxo de que vai se valer Paul 
Volcker, chamado por Obama para dirigir 
o importante Comitê para Recuperação da 
Economia, como se valeu das duas vezes 
anteriores. Para salvar o dólar da crise pro-
vocada pelos gastos excessivos da Guerra 
do Vietnã, Volcker propôs a Nixon renegar 
a garantia ouro do dólar em 1971. Com esse 
trambique, o Tesouro americano pôde im-
primir dólares à vontade, sem nenhum las-
tro. Além do calote implícito nessa decisão, 
o preço maior pago pelo resto do mundo foi 
a destruição do tratado de Bretton Woods, 
sem que nada de mesmo porte fosse colo-
cado em seu lugar. Assim começou a desor-
dem cambial e monetária que nos levou à 
tragédia financeira de hoje. JIM
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Paul Volcker (esq.), 

conservador de 
carteirinha, é o 

principal nome da 
equipe econômica 

de Obama

ParadoXo
A casa caiu, 

mas os EUA têm 
poderio militar para 
subjugar as demais 
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Volcker atacou de novo em 1979, quan-
do a economia americana se viu ameaçada 
pela estagflação – combinação de inflação 
alta e crescimento baixo provocados pela 
alta do petróleo. Numa reunião de emer-
gência do Banco Central americano con-
vocada num fim de semana, e sem consul-
tar nenhum governo ou entidades como o 
FMI, Volcker baixou um arrocho monetá-
rio tal que a taxa de juros principal dos Es-
tados Unidos, o prime rate, saltou de 9% 
para 12% e depois para 14%, batendo em 
20% em maio do ano seguinte. 

Naquele momento, a América Lati-
na havia acumulado aproximadamente 
 US$ 180 bilhões em dívidas atreladas ao 
dólar com cláusulas de juros flutuantes. 
Dívidas contraídas quando o juro estava 
entre 4% e 6% ao ano e que agora teriam 
de ser remuneradas a um juro cinco vezes 
maior. Em janeiro de 1981, o prime che-
gou ao espantoso nível de 21,5%. A con-
ta de juros do México mais que quadru-
plicou, de US$ 2,3 bilhões em 1979 para 
US$ 9,8 bilhões em 1982. Foi o primei-

ro a quebrar, em setembro daquele ano. 
Seguiu-se o Brasil, cuja conta de juros 
mais que dobrou, de US$ 4,5 bilhões para  
US$ 11,9 bilhões. E assim foram quebran-
do todos os países periféricos da área do 
dólar, um após o outro.

Durante seis anos vigorou essa política 
econômica conhecida como reaganomics 
(referência ao presidente Ronaldo Rea-
gan). Nesse período, a América Latina pa-
gou US$ 209,7 bilhões de juros da dívida 
externa, e mesmo assim o principal da dí-
vida em vez de diminuir aumentou, che-
gando a US$ 368 bilhões. Quebraram paí-
ses e empresas, pois poucas conseguiram 
gerar lucro superior a essa taxa de juros. 
Nos Estados Unidos, grandes empresas es-
tavam protegidas por uma legislação que 
permitia descontar os juros pagos do im-
posto de renda devido. Mesmo assim, mi-
lhares de pequenos agricultores america-
nos foram à ruína. 

Paul Volcker pode não ter tido a intenção 
de quebrar a América Latina, mas sabia dos 
efeitos catastróficos dos juros anômalos so-

bre a dívida latino-americana, porque antes 
de presidir o FED havia sido subsecretário 
do Tesouro para Finanças Internacionais 
durante cinco anos – de 1969 a 1974.

O que Volcker e seu comitê poderiam 
tirar do bolso do colete desta vez? Pode-
riam desvalorizar fortemente o dólar, in-
centivando as exportações americanas, im-
por novas barreiras protecionistas contra 
produtos estrangeiros e pressionar para que 
países periféricos abram mais seus merca-
dos a produtos americanos.

A desvalorização tem também a vanta-
gem de dar um calote disfarçado na dívi-
da americana de US$ 13 trilhões. Será esse 
o mico que Volcker tentará passar para o 
resto do mundo? Os chineses, que aplica-
ram US$ 1,2 trilhão em títulos do gover-
no americano, já desconfiam de um calote: 
“Esperamos que Washington tome as me-
didas de segurança necessárias à garantia 
do patrimônio dos investimentos chineses 
nos EUA”, cobrou no início de dezembro 
Zhou Xiaochuan, o presidente do Banco 
Central da China. 

de cabelo em Pé Na China, a Bolsa de Valores é um investimento popular. Um calote de Us$ 13 trilhões dos EUA pode sacudir o gigante
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análise Por sérgio Mendonça

a porta de entrada de qualquer pessoa na ci-
dadania, em termos econômicos, é a obten-
ção de um emprego ou de uma ocupação. 
Em qualquer lugar do mundo. Aqui, 90,8 
milhões de pessoas estavam ocupadas em 

2007, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad), do IBGE. A Pnad, realizada uma vez por 
ano em setembro, é o principal levantamento nacional 
sobre diversos temas, entre eles o mercado de trabalho. 
A mesma pesquisa mostrou que 8,1 milhões de brasi-
leiros estavam desempregados em 2007. 
Contando os dependentes dessas pesso-
as, a ocupação e o desemprego são os in-
dicadores mais importantes para avaliar 
a situação socioeconômica de um país. 
Contudo, os analistas econômicos tratam 
exaustivamente de inflação, juros, taxa de 
câmbio, gastos públicos, dívida pública, 
Bolsa de Valores. E só parcimoniosamen-
te de emprego, desemprego e salários.

Esse “descaso” com assuntos que afe-
tam praticamente toda a população tem 
a ver com a história do pensamento eco-
nômico no século 20. A teoria econômi-
ca sempre deixou em segundo plano os 
temas do mercado de trabalho. No pen-
samento neoclássico, todo o desemprego 
era voluntário. Quem não estava traba-
lhando, não o fazia porque não aceitava 
o salário que era oferecido no mercado! 
John Maynard Keynes, o pensador que 
mais influenciou o debate econômico após a década 
de 1930, mudou um ponto importante da teoria, en-
sinando que o nível de emprego depende da demanda 
agregada (soma do consumo e do investimento). É o 
nível de atividade econômica que explica se o desem-
prego é alto ou baixo. 

Com a crise econômica mundial, a Organização In-
ternacional do Trabalho estima que haverá 20 milhões 
de novos desempregados até o final de 2009. Pela pri-
meira vez, será ultrapassada a cifra de 200 milhões de 
desempregados no mundo. Nos EUA, a taxa de desem-
prego está próxima de 7% e deve continuar crescendo. 
Se chegar a 10%, será a mais alta nos últimos 50 anos. 
As principais economias avançadas já estão em reces-

são e devem continuar assim. Os países emergentes, o 
Brasil incluído, estão crescendo, mas devem desacele-
rar o atual ritmo em 2009. Entretanto, é difícil prever o 
tamanho e a duração da desaceleração, nos emergentes, 
e da recessão, nos países centrais.

Uma coisa é certa: a manutenção dos níveis de em-
prego e de massa salarial é decisiva para evitar uma 
brusca queda da atividade econômica no próximo ano. 
Os sinais de desaceleração já são claros em alguns se-
tores, entre eles o automobilístico e a construção civil, 

que dependem fortemente do crédito que 
escasseou. Como o investimento privado 
está em queda, o nível de consumo das fa-
mílias (principalmente salário e emprego) 
e do gasto do governo (PAC, salários do 
funcionalismo) será crucial para que a de-
saceleração seja a menor possível.

As negociações coletivas foram mui-
to favoráveis em 2008. A política de salá-
rio mínimo deverá assegurar, em fevereiro 
de 2009, um aumento real de 5,7% (cres-
cimento do PIB de 2007). O salário míni-
mo afeta os níveis de renda de milhões de 
brasileiros. Esse aumento funcionará como 
um colchão amortecedor para a sustenta-
ção dos níveis de consumo, especialmente 
nas regiões menos desenvolvidas do país.

Assim, a variável decisiva será a preser-
vação do nível de emprego para impedir 
que a massa salarial caia em 2009. É hora 
de pensar e de agir “fora do quadrado”, 

fora da cartilha conhecida. Além das medidas que o 
governo vem tomando para que o crédito não seque, 
outras precisam entrar na agenda pública. Por exem-
plo, a aprovação da convenção 158 da OIT (que inibe a 
demissão sem justa causa); contrapartidas de emprego 
quando empresas e setores usufruem do financiamento 
público; utilização dos fundos públicos (FAT e FGTS, 
principalmente) e dos bancos públicos para estimular 
crédito e produção.

Nos próximos meses, a situação econômica interna-
cional vai se agravar. O imenso mercado interno bra-
sileiro e a preservação do nível de emprego e da massa 
salarial são trunfos fundamentais para enfrentar e mi-
tigar os efeitos da crise no Brasil. 

é de estranhar como os temas emprego, desemprego e salário, 
que afetam tanto seu dia-a-dia, têm importância menor no 
debate econômico. Por que será?

Pensar “fora do quadrado”

nos próximos 
meses, a 
situação 
mundial vai 
se agravar. 
O imenso 
mercado 
interno 
brasileiro e a 
preservação 
dos empregos 
e da massa 
salarial são 
trunfos para 
barrar os 
efeitos da 
crise no Brasil

sérgio Mendonça 
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diretor técnico 
do Departamento 
Intersindical 
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atualmente 
é supervisor 
técnico
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S
ão 2h30 da madrugada de sába-
do, 22 de novembro. Eloísa, de 
27 anos, é retirada de casa pela 
Defesa Civil. O rio vizinho, no 
bairro da Murta, em Itajaí (SC), 

transborda. Eloísa sai com o marido, os dois 
filhos, de 3 e 5 anos, e a roupa do corpo. Ten-
ta ir para a casa da mãe em outro local, mas 
não consegue. Vai para um abrigo, a escola 
do bairro, onde ficará por três dias. A casa 
da mãe, também inundada, foi recuperada 
mais rápido. É lá que Eloísa se instala com 
a família, por tempo indeterminado. Ela 
ainda precisa ir ao centro da cidade refa-
zer documentos pessoais. Antes, verificará 
o que sobrou. A cama da filha dificilmente 
conseguirá montar novamente – a madei-
ra aglomerada inchou e amoleceu. Havia 
sido comprada à vista dois meses antes. O 
guarda-roupa do casal, totalmente perdido, 
estava apenas com a primeira prestação de 
R$ 90 paga, faltam nove. A bicicleta da fi-
lha Ana Luiza será recuperada, é só livrá-
la da lama, a mesma que ocupa toda a casa 
da família.

Este é um dos resultados de três meses 
quase ininterruptos de chuvas, sendo três 
dias de chuvas torrenciais, do crescimento 
populacional nas cidades atingidas, da ocu-
pação irregular do solo, da falta de um pla-
no de ação prévio para deslocar morado-
res em risco, de planejamento urbano e de 

investimentos em habitação, saneamento 
básico, infraestrutura, prevenção e prote-
ção ao meio ambiente. Enquanto as causas 
da tragédia vão sendo levantadas, algumas 
centenas de mortos e alguns milhares de 
desabrigados depois, as cicatrizes ainda es-
tão expostas, mesmo com a volta do sol, dos 
visitantes e com a fase do bola-pra-frente 
proporcionada por uma das maiores ondas 
de solidariedade da história.

“Todo mundo perdeu um pouco. Pare-
ce terremoto, furacão, guerra o que aconte-
ceu aqui”, conta Marcos Rafael Crispim dos 
Santos, de 18 anos, estudante universitário 
de Tecnologia e Logística. Marcos deixou 
a casa no bairro de São Vicente por quatro 
dias e ficou com parentes. O pai também 
saiu de casa no momento crítico para aju-
dar num abrigo.

500 milímetros
Ainda não se sabe se o evento foi isola-

do ou se vai se repetir e se foi causado pelas 
mudanças no clima em virtude do aqueci-
mento global. Durante os dias 22 e 23 de 
novembro caíram 500 milímetros de chu-
va, quando a média de precipitação diária 
chega no máximo a 20 milímetros. A pro-
fessora Claudia Siebert, da Universidade 
Regional de Blumenau (Furb), doutora em 
Desenvolvimento Urbano e Regional, ob-
serva que ocorreu a combinação de dois fe-

nunca se sabe quando vai cair em 
um dia a chuva de um mês. Mas já se sabe 
que em muitas cidades, além de Blumenau 
e Itajaí (SC), pessoas podem perder em um 
dia o que construíram em uma vida porque 
aceitaram o risco. E o poder público as ignorou
Por Vanessa Pedro. Fotos de rosane Lima

E o céu 
desabou

ambienTe
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nômenos numa mesma região, fato jamais visto em Santa Catarina 
e que resultou em catástrofe. “O céu desabou!” Segundo a professo-
ra, aconteceu a combinação de enchente com enxurrada.

Enchente é o alagamento por causa do aumento gradativo da 
água dos rios que cortam a região em virtude de chuvas constan-
tes. Enxurrada é a concentração da água da chuva em tempo mui-
to curto. As grandes enchentes que atingiram o Vale do Itajaí em 
1983 e 1984 causaram menos perdas materiais e humanas do que 
a de 2008, apesar de o rio ter subido mais. Naquela época, em Blu-
menau, passou 15 metros acima do seu volume normal de água. 
Desta vez, subiu 12 metros. “Se fosse apenas a enchente, não cau-
saria mortes”, afirma a professora.

O professor Juarês Aumond, de Geociências da Furb, também 
atribui as dimensões da tragédia ao fenômeno climático atípico e à 
morfologia do solo: “Os terrenos onde ocorreram os deslizamentos 
são muito acidentados e o solo é profundo, com barro até chegar à 
rocha, fazendo com que seja mais suscetível a deslizamentos com 
tanta chuva sobre o solo encharcado”. 

Mas ambos associam a ocupação populacional dessas regiões 
íngremes às fortes chuvas como causa das mortes. Não haveria 
mortes se a região não tivesse sido ocupada irregularmente, já que 
boa parte é de preservação ambiental, ou pela especulação imobi-
liária, que empurrou a cidade para essas áreas. Blumenau sofreu 
uma mudança em sua tendência de construção e crescimento e um 
deslocamento da população da planície, atingida pelas inundações 

anteriores, para as regiões altas. A cidade é cercada de montanhas, 
que foram ocupadas nas décadas de 1980 e 1990 com a venda de 
terrenos mais baratos e pela ocupação irregular, atraindo tanto a 
população de baixa renda quanto a classe média. Enquanto isso, a 
região plana da cidade sofreu um processo de verticalização.

“A população que foi alagada em 1983 correu para os morros 
e agora morreu soterrada; e os moradores das áreas antes ala-
gadas assistiram à enchente das sacadas dos seus apartamentos, 
sem poder se deslocar pela cidade”, define Juarês. “Se tivessem 
ouvido os técnicos e não ocupado essas encostas, que já esta-
vam cartografadas como de risco, não teria havido tantas mor-
tes”, defende. “Todo ano pego os meus alunos para identificar 
as áreas de risco, que continuaram sendo ocupadas. Estive em 
algumas dessas áreas com eles 20 dias antes de ocorrerem os 
deslizamentos, e falamos sobre a possibilidade de uma tragédia 
em algum tempo”, acrescenta. A professora Claudia Siebert faz 
coro: “Houve omissão”.

Para o geólogo Gerson Müller, da Secretaria de Obras de Blu-
menau, a ocupação das encostas e de outros locais de preservação 
deve ser tratada como questão social, já que não é exclusividade 
de Blumenau: “Não existe município com população acima de 
20 mil habitantes que não tenha ocupação irregular”. Os princi-
pais bairros atingidos de Itajaí não sofreram com deslizamentos 
de morros, mas com o aumento do alagamento da cidade, que 
hoje possui mais habitantes e uma ocupação maior do espaço. Em 

“eu cheguei em casa e vi 
que tinha perdido tudo. a geladeira 
e o guarda-roupa estavam boiando. 
O pior era o lodo” Eloísa 
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bairros como São Vicente, há construções 
ao longo da margem do rio que ficam a 10 
metros de distância ou até menos. A água 
subiu até as casas e muito além delas. 

“Eu saí no sábado à tarde. Quando o 
meu quarto encheu eu saí e fui para a casa 
da minha irmã. Perdemos quase tudo”, 
conta Viviane Virgilino, de 23 anos, que 
mora à beira do rio com os pais e os dois 
irmãos. Viviane não pegou as enchentes 
de 1983 e 1984, mas ouve dizer que a de 
agora, menor no volume de água, causou 
mais estragos. E tem uma opinião: “O que 
a gente vê passar no rio antes da enchen-
te... Passa colchão, passa cama, passa fo-
gão, passa de tudo. Se a população não 
tomar consciência disso, vai acontecer 
novamente”.

A consciência ambiental de todos os ato-
res envolvidos, o planejamento urbano e os 
investimentos públicos em infraestrutura 
e em preparação para novos eventos são 
apontados por especialistas para minimi-
zar ou resolver muitos dos fatores que for-
maram o quadro desses acontecimentos. 
O poder público é visto como o principal 
agente capaz de organizar e definir, junto 
com a população, um rumo mais sustentá-

vel e planejado para que as cidades se de-
senvolvam de maneira ordenada com qua-
lidade de vida. “A recuperação é milionária. 
Se conseguirmos colocar a cidade como era 
já será lucro e ainda assim dependerá de 
forte investimento”, afirma o geólogo Ger-
son Müller. 

Com a chegada dos recursos, a preocupa-
ção é com a efetiva aplicação, inclusive dos 
milhões arrecadados com doações em di-
nheiro. O governo do estado garante que o 
dinheiro vai para uma conta específica para 
ser gasto com a recuperação dos estragos, 
com controle do Tribunal de Contas e di-
vulgação dos investimentos no site da De-
fesa Civil Estadual. E que disponibilizará 
para as prefeituras máquinas, profissionais 
e materiais para recompor as localidades, 
em vez de verbas. Resta verificar com que 
agilidade os pedidos serão atendidos. O go-
verno federal está realizando investimen-

tos por meio de diferentes setores. O Mi-
nistério da Educação liberou perto de R$ 1 
milhão para a compra de material, equipa-
mentos e contratação de serviços em esco-
las nas 12 cidades mais atingidas. 

Uma medida provisória autorizará o 
repasse, em quatro parcelas, de R$ 372 
milhões para Santa Catarina, correspon-
dente à antecipação de valores devidos 
ao Instituto de Previdência do estado nos 

“Todo mundo perdeu um 
pouco. Parece terremoto, 
furacão, guerra o que 
aconteceu aqui” Marcos
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próximos dez anos. O Porto de Itajaí le-
vará dois anos para ser recuperado plena-
mente. Das obras que integram o Progra-
ma de Aceleração do Crescimento (PAC), 
Santa Catarina deverá receber R$ 12 bi-
lhões até o fim de 2010. Depois da enchen-
te algumas atividades da região nas áreas 
de saneamento e habitação serão revistas, 
segundo afirmou a ministra-chefe da Casa 
Civil, Dilma Rousseff.

De acordo com a Casa Civil, na publica-
ção do PAC que traz informações estaduais, 
estão previstas obras de urbanização de fa-
velas com remoção de moradias localizadas 
em áreas de risco de famílias que moram 
em Florianópolis, São José, Itajaí, Joinville 
e outras localidades. A questão é garantir a 
efetiva aplicação de todos os recursos pro-
metidos. De R$ 360 milhões previstos no 
Orçamento da União para ser aplicados em 
2008 no Programa de Prevenção e Prepa-

Já o professor do Departamento de Aná-
lise Geoambiental da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Júlio César Wasserman, 
defende a permanência dessas populações 
nas áreas já ocupadas e que qualquer trans-
ferência para conjuntos de habitação popu-
lar seja negociada e decidida com os mo-
radores: “Não dá para desalojar as pessoas 
dos morros e colocar em edifícios em outras 
regiões. Essa é uma visão dos anos 80 e não 
funciona”. Ele cita o exemplo da barragem 
de Tucuruí (PA), construída nos anos 1970 
no Rio Tocantins: “Construíram uma vila a 
700 quilômetros da cidade que seria alagada. 
As pessoas não ficaram, o local virou cidade-
fantasma, e se instalaram em condições mui-
to precárias à beira da lagoa de Tucuruí”.

Para o professor, seria mais útil pensar 
na permanência das pessoas e em sistemas 
de alerta que garantam evacuação anteci-
pada dos moradores e pronto atendimen-
to antes que o desastre ocorra, providen-
ciando rapidamente abrigos, moradia, 
atendimento médico e alimentação até 
que o fenômeno passe. Wasserman utili-
za um conceito chamado Preparação, tam-
bém empregado pela Unesco no tsunami 
da costa asiática em 2005. “Eles utilizam 
esse conceito também no Japão e na Costa 
Oeste dos Estados Unidos, onde se espera 
o grande terremoto”, argumenta.

No caso das cidades do Vale do Itajaí, por 
exemplo, hoje não existe nenhum índice ou 
critério pluviométrico que determine a re-
tirada de populações de área de risco. Se-
gundo o geólogo Gerson Müller, esta po-
deria ser uma das medidas de prevenção a 
ser adotada daqui para a frente. A região já 
sofre com enchentes há mais de um século, 
mas os motivos e as soluções hoje são dife-
rentes. O que permanece é o sofrimento das 
pessoas, passado de geração em geração.

Eloísa, que passou pela enchente de 
1983 quando tinha 3 anos, idade do filho 
mais novo, acredita que a tragédia vai fi-
car gravada para eles. “Eu acho que mar-
ca, né?”. “A nossa casa tá vazia, suja e cheia 
de água, né, mãe?”, diz Ana Luiza, de 5 
anos. “O caranguejo estava dentro de casa, 
né, mãe? Tinha aranha também. Eu cho-
rei com medo da aranha e do carangue-
jo. Também tinha boi morto lá na Murta.” 
Apontando para o muro da casa da avó, 
Ana Luiza mostra as marcas da enchente. 
“Olha ali como que ficou o muro, a medi-
da. Mas depois eu vou dar banho na minha 
bicicleta e a gente vai brincar.” 

ração para Emergências e Desastres, pelo 
Ministério da Integração Nacional, apenas 
R$ 44 milhões foram executados.

Outros rumos
Agora, é preciso planejar com eficiência o 

imediato – a reconstrução – e o longo prazo. 
Especialistas defendem que é fundamental 
investir no mapeamento das áreas de ris-
co ocupadas, na prevenção e na constru-
ção de habitações populares. “Não é pos-
sível voltar ao que era. Tem de ter projeto 
de urbanização, sem ocupar as encostas”, 
afirma a professora Claudia Siebert. Juarês 
Aumond defende a construção de prédios 
de quatro andares, em conjuntos subsidia-
dos. “A tendência é verticalizar. É preciso 
buscar alternativas para áreas que não ala-
guem, não deslizem, sejam arejadas e com-
patíveis com as necessidades da população”, 
afirma Aumond. 
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ÍnDIO nO 
Poder
Pela primeira vez na história, 
o Amazonas tem dois representantes 
indígenas tomando posse como prefeitos
Texto e fotos de joão Correia Filho

P
ara os 40 mil moradores de São 
Gabriel da Cachoeira (AM), os 
próximos quatro anos serão um 
divisor de águas na história polí-
tica local: pela  primeira vez um 

índio será prefeito no município, que tem 
90% de sua população composta de índios. 
No estado, onde nunca um índio tinha sido 
eleito prefeito, agora haverá dois: Pedro Gar-
cia (PT), da etnia tariano, em São Gabriel, e 
Mecias Pereira Batista (PMN), da etnia sa-
terê-mawê, em Barreirinha. Das 350 candi-
daturas indígenas em todo o Brasil, a prefei-
tos e vereadores, 78 se elegeram. O número 
de prefeitos dobrou em comparação a 2004 
– seis, eleitos em cidades do Amazonas, Ro-
raima, Minas Gerais e Paraíba.

“Sempre o poder econômico falou alto, 
mas desta vez nossas propostas sobressaí-
ram, pois vão ao encontro das necessidades 
da população indígena e não-indígena”, diz 
Pedro Garcia. A conquista das prefeituras é 
reflexo de um trabalho que vem sendo feito 
há mais de 20 anos, de conscientização dos 
povos indígenas para o valor de seu voto. É 
também o que pensam líderes indígenas e 
estudiosos envolvidos com o tema. “Perce-
beu-se que para melhorar a vida dos índios 
é preciso aprovar seus próprios projetos no 
executivo e no legislativo”, diz  Marcos Apu-
rinã, da Coordenação das Organizações In-
dígenas da Amazônia Brasileira (Coiab). 

Beto Ricardo, antropólogo e coordenador 
do Programa Rio Negro do Instituto Socio-

ambiental, ONG com sede em São Gabriel, 
destaca que a eleição representa também 
uma vitória simbólica, cheia de riscos e que 
deve ser percebida como um desafio. “Du-
rante mais de cem anos a prefeitura da cida-
de esteve nas mãos de comerciantes e fun-
cionários públicos vindos de fora”, diz. Ele 
acredita que um dos fatores primordiais para 
essa vitória é que o PT (partido do prefeito) 
e o PV (do vice) perceberam que índio não 
vota necessariamente em índio, e fizeram 
alianças com outros setores. “Agora, o desa-
fio é governar e implementar as prioridades 
e o estilo de governança previstos no Plano 
Diretor da cidade, aprovado em 2006, e que 
é a plataforma que a sociedade cobrou du-
rante a campanha”, completa Ricardo. 

brasil
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Segundo Pedro Garcia, o plano será a 
mola mestra de seu governo, pois “foi acor-
dado com a participação do povo e respeita 
as diferenças de cada região, de cada cultu-
ra”. Foram 14 meses de discussões e outros 
dois de trâmites na Câmara Municipal. São 
Gabriel tem particularidades que exigem 
atenção: é o terceiro maior município bra-
sileiro em extensão territorial e 90% de seus 
112.255 quilômetros quadrados, área maior 
que Portugal, são terras indígenas ou unida-
des de conservação. Durante a campanha, 
Pedro percorreu mais de 10 mil quilômetros 
de barco para chegar aos principais distritos 
e aldeias. Precisou da ajuda de tradutores, 
pois as 22 etnias presentes no município di-
videm-se em diversos troncos linguísticos e 

vários idiomas. São Gabriel foi, por exemplo, 
o primeiro município brasileiro com três lín-
guas co-oficias, além do Português (Nhen-
gatu, Tukano e Baniwa), que são ensinadas 
nas escolas. Ou pelo menos deveriam. 

Por estar localizado nas fronteiras com a 
Colômbia e a Venezuela, o município é pon-
to estratégico para o país, com forte presença 
do Exército. A cidade é tida como rota para 
o tráfico, que utiliza seus rios como escoa-
douro. Os dois últimos prefeitos de São Ga-
briel possuem pendências com o Tribunal 
de Contas do Estado e deixaram obras ina-
cabadas. No maior cartão-postal da cidade, 
a orla do Rio Negro, onde antes havia grama, 
há hoje uma cobertura de concreto e esque-
letos de quiosques abandonados.

Ironicamente, em São Gabriel falta água 
tratada. Mesmo estando às margens de uns 
dos maiores rios do mundo, a população 
sofre com a inexistência de tratamento da 
água que chega em suas casas. O que vem 
nas tubulações é o que chamam de “água 
preta”, bombeada do rio. “Não é boa para 
beber, para cozinhar ou mesmo para lavar 
roupa. Por ser escura, deixa manchas nas 
roupas e faz mal pra gente”, diz Francisco 
Viana, índio da etnia tapuia, que todos os 
dias vai buscar água “branca” retirada de 
poços artesianos, distribuída em torneiras 
espalhadas pela cidade. 

Entre tantas adversidades, uma das ques-
tões que vêm à tona é como os novos pre-
feitos vão governar e qual seu grau de com-
prometimento com o movimento indígena. 
O antropólogo Beto Ricardo, que acompa-
nha a situação de São Gabriel bem de perto, 
conta que durante a última assembleia-ge-

goVerno da maioria
Escola em são Gabriel: 

cidade mais indígena do país

ral da Federação das Organizações Indíge-
nas do Rio Negro (Foirn), em novembro 
passado, um dos assuntos foi a definição de 
um diálogo com o novo prefeito. “Acredito 
que esse relacionamento vai se dar princi-
palmente pelo que está previsto no Plano 
Diretor, que reconhece a descentralização 
por sub-regiões que coincidem geografica-
mente com a organização interna do movi-
mento indígena”, explica. 

Em acordo com essa proposta, o prefei-
to Pedro Garcia diz que aposta no modelo 
“participativo e descentralizado” que ajudou 
a aplicar e a aprimorar nos movimentos in-
dígenas dos quais fez parte, como é o caso da 
própria Foirn, presidida por ele entre 1997 e 
2000. Garcia conta também com a participa-
ção de seu vice nas decisões da gestão. André 
Baniwa, de 37 anos, é bastante respeitado en-
tre as comunidades indígenas e as não-indí-
genas, principalmente por sua participação 
em projetos ligados a educação e saúde na 
calha do Rio Içana, onde nasceu. Graças à 
sua ajuda, Pedro venceu em todas as seções 
eleitorais do interior do município. Na re-
gião do Içana obteve 95% dos votos. 

Em Barreirinha, onde a população indí-
gena é minoria, o discurso do prefeito ten-
de menos para a questão étnica: “Nossa in-
tenção maior é fortalecer os movimentos 
sociais, para que eles tenham mais autono-
mia para trabalhar”, diz Mecias, que já foi 
duas vezes vereador e vice-prefeito na ges-
tão 2001/2004.

Outro ponto crucial para os dois prefei-
tos amazonenses é a configuração da Câ-
mara de Vereadores. “A Câmara de São 
Gabriel tem quatro vereadores da nossa 
coligação, num total de nove. Mas como a 
Casa foi totalmente renovada, ninguém se 
reelegeu; isso pode facilitar acordos”, con-
fia Pedro. Em Barreirinha, Mecias aposta 
no comprometimento dos vereadores e no 
fato de ter eleito três das nove vagas. 

Em São Gabriel, os números da vota-
ção para prefeito também apontam um 
novo caminho: Juscelino Otero Gonçalves 
(PMDB), antecessor de Pedro Garcia, ficou 
em quinto lugar. Outros dois ex-prefeitos 
ficaram em terceiro e quarto lugar. Já o se-
gundo, René Coimbra (PCdoB), também 
é indígena e teve votação surpreendente. 
Além de uma tomada de consciência por 
parte da população indígena, os resultados 
mostram uma sede coletiva de mudanças, 
o que já é uma vitória para todos, índios e 
não-índios. 

FalTa 
água
Um dos 
desafios 
de Pedro 
Garcia (à esq.) 
será resolver 
o problema da 
falta de água 
tratada em 
são Gabriel. 
Moradores 
buscam a 
“água branca” 
em poços 
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enTreVisTa

samba
umas 
verdades 
sobre o

Lenda viva do samba, 
parceiro de Cartola, Carlos 
Cachaça, Paulinho da Viola e 
outros deuses, elton Medeiros 
está em plena forma: “Sou um 
menino. Quem chega perto 
sente cheiro de leite materno” 
Por Tom Cardoso
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e
lton Medeiros mal deixara de usar fraldas 
quando Heitor dos Prazeres, amigo de seu 
pai, decidiu levar o garoto para conhecer 
Cartola, o fundador da Estação Primeira de 
Mangueira. Elton, apavorado, não foi. Acha-

va que ainda era muito novo para subir o morro e visitar 
uma mulher – ainda mais chamada Cartola. Boa coisa 
não poderia ser. Três décadas depois, o mesmo garoto, 
já um calejado compositor de escola de samba, e a tal 
“mulher”, se reuniram para compor, de improviso, duas 
músicas em menos de meia hora. Uma, O Sol Nascerá 
(“A sorrir/ Eu pretendo levar a vida/ Pois chorando/ 
Eu vi a mocidade/ Perdida...”), entrou para a galeria 
dos grandes sambas da história, a outra, por causa de 
um defeito no gravador, perdeu-se no tempo e jamais 
foi cantada.  Elton, de 78 anos, é um ranzinza bom de 
prosa, avesso a chatos – sua secretária eletrônica faz o 
possível para mantê-los longe de seu alcance. Dono de 
memória prodigiosa, é capaz de lembrar a cor do sapato 
com que Zé Kéti estreou no Teatro Opinião ou do jeito 
que Cartola gostava de sentar na cadeira. De seu agra-
dável apartamento no Leblon, no Rio de Janeiro, só sai 
para cantar ou para tomar vinho com o velho amigo e 
parceiro Paulinho da Viola – desde que ele não fume 
charutos. A casa de Elton, parceiro de Cartola, Carlos 
Cachaça, Paulinho da Viola, Paulo Vanzolini, Tom Zé 
e Hermínio Bello de Carvalho, é enfeitada de adereços 
africanos. Sua ligação com a cultura negra é forte. É 
bisneto de africano e neto de escravo líder de quilom-
bo na região de Friburgo. O pai, um pé-de-valsa dos 
mais elegantes, mas péssimo violonista, foi alfabetiza-
do pela família de um ministro para quem os Medeiros 
trabalharam. “Então, não me venha perguntar se estou 
feliz com a eleição do Barack Obama. Não respondo a 
perguntas idiotas.”

É justa sua fama de ranzinza?
Olha, eu sigo a tática do Jamelão e do Radamés 

(Gnattali): sou ranzinza apenas com os chatos. Outro 
dia veio aqui um menino de São Paulo. Eu era o tema 
de sua monografia. Fui ler e só encontrei bobagens. 
Tinha coisas do tipo “Elton mantém sempre o cabelo 
bem penteado...” Que relevante, né? Ele também insis-
tia, como você, com essa história de eu ser ranzinza. 
Não era uma monografia, era uma crítica comporta-
mental! Não tenho o mínimo saco para essa gente. Com 
os meus amigos, sou um homem feliz, bem-humorado. 
Sou filho de pais festeiros.

Filho de pai dançarino e mãe sanfoneira...
Meu pai era um exímio dançarino do Rancho Cor-

beille de Flores (os ranchos foram os precursores das es-
colas de samba). Era um pé-de-valsa – ensinou os dez 
filhos a dançar. Duro mesmo era quando ele atacava 
de violonista. Era péssimo. Minha mãe, boa sanfonei-
ra, chegou a formar um trio, o proibia de tocar nas fes-
tas lá em casa. Só podia dançar. Todo mundo gostava 

muito de música lá em casa. Minha mãe era sofisticada, 
adorava Edith Piaf.

O senhor cresceu no bairro da Glória?
Sim, que era um dos redutos de saraus e serestas do 

Rio. Cansei de acordar no meio da noite com um su-
jeito cantando para alguma moça na janela. Naquela 
época, passear pelo centro do Rio era um programão. 
Não é como hoje. Se alguém cantar na janela do ou-
tro é multado por um fiscal ou corre o risco de tomar 
uma bala perdida. No meu tempo, era possível ver o 
maestro Radamés Gnattali regendo na sala de espera 
do Cine Odeon ou ouvir Pixinguinha tocando no bar 
da Galeria Cruzeiro.

O senhor foi aluno de Pixinguinha?
Queria aproveitar a entrevista para corrigir um erro 

comum dos jornalistas. Coloca aí, em letra maiúscula: 
nunca tive aula com pixinguinha. Toda matéria 
que sai sobre mim tem essa informação. Eu tive aula 
com outro mestre, Heitor Villa-Lobos. 

E como eram as aulas com Villa-Lobos?
Não eram bem aulas. Eu nunca troquei uma palavra 

com ele. O Villa-Lobos era coordenador de um proje-
to de educação musical e artística da prefeitura do Rio 
de Janeiro. Ele impunha a todas as escolas um rigoro-
so ensino de canto orfeônico, com canções folclóricas 
e patrióticas. E, de vez em quando, aparecia nas esco-
las, acompanhado da Banda da Guarda Municipal, que 
era belíssima, bem diferente da porcaria de hoje, para 
tomar a lição dos professores de canto. Todo mundo 
tinha medo dele, inclusive eu. Alguns imbecis diziam 
que as canções patrióticas que a gente aprendia na es-
cola eram uma demonstração nazi-fascista do governo 
Getúlio Vargas. Sim, era uma ditadura – e uma ditadu-
ra nunca é algo bom –, mas naquela época o ensino era 
valorizado e a música brasileira também. Não é como 
hoje, que a música brasileira perdeu completamente o 
espaço para a música estrangeira. 

Mas a Tropicália, nos anos 60, revolucionou a músi-
ca brasileira promovendo justamente essa mistura 
de música brasileira com a estrangeira, não?

Olha, eu não sou crítico musical e não estou aqui 
para atacar ninguém. Cada um tem consciência de seu 
dever. Meu compromisso é com a cultura do meu país, 
de divulgar em alta escala as músicas que são represen-
tativas do cancioneiro da minha terra. Não deixaria ja-
mais o gênero do meu país para fazer o do outro. Você 
já viu americano fazendo samba? 

Mas a bossa nova também tinha influência do jazz 
americano...

Eu acho a bossa nova muito importante. Ela repre-
senta a devolução da influência da música americana 
no país. 

    as cotas 
são uma 
forma de 
indenizar o 
negro pelo 
tempo que 
ele ficou 
impedido 
de entrar na 
escola. Sou 
formado e 
só tive dois 
colegas 
negros. 
e nem 
precisa ir à 
faculdade. já 
viu alguma 
mulher negra 
passando 
sabonete no 
corpo em 
comercial 
de TV?
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    não 
trabalho 
para fazer 
sucesso. 
não tenho 
contrato 
fixo com 
gravadora. 
adoro fazer 
shows, 
estou 
sempre 
em  São 
Paulo, onde 
o mercado 
é ótimo, 
cantando 
minhas 
parcerias 
com 
Paulinho, Zé 
Kéti, Cartola. 
esse é meu 
patrimônio: 
meus 
parceiros

De onde veio sua paixão pelo samba?
Aos 8 anos eu deixei o bairro da Glória, onde nasci, 

e fui morar em Brás de Pina, subúrbio do Rio, redu-
to de grandes sambistas. Eu cheguei até a compor um 
sambinha, incentivado pelo meu irmão Aquiles. Mas 
ele próprio, ao ouvir a música, disse que era horrorosa, 
de rima pobre, sem balanço e achou melhor eu esperar 
mais um pouco. O meu primeiro samba para valer foi 
Falta de Queda, em 1959, gravado pelo Jamelão.

O senhor foi mostrar a música para o Jamelão?
Não, não teria essa pretensão. O Jamelão nem sabia 

quem eu era. Eu cantei o samba para os diretores de har-
monia da escola de samba Aprendizes do Lucas. Havia 
todo um ritual, não é como é hoje, que todo mundo can-
ta, sem ritmo, na maior bagunça. Primeiro entravam 
as pastoras e sentavam em círculo no meio do terrei-
ro. Depois, os homens, com os instrumentos, que fica-
vam em volta das mulheres num plano superior. Nesse 
momento, as pastoras recebiam uma cópia da letra da 
nova música e todos ficavam em silêncio, esperando o 
momento do diretor de harmonia, a maior autoridade 
do terreiro, dar o sinal. As pastoras começavam a can-
tar bem baixinho e, quando o diretor levantava o braço 
e apitava, o batuque começava, junto com a primeira 
parte da música. Era de arrepiar, algo emocionante. O 
Jamelão, que frequentava a Aprendizes, gostou da mú-
sica e decidiu gravar, acompanhado da Orquestra Ta-
bajara. Veja só que honra a minha. 

Com a gravação do Jamelão o senhor passou a ser 
conhecido?

Sim, nas rodas de samba. Eu não era um artista de 
rádio, cantor popular. Tanto que quase fui barrado na 
porta da rádio Mayrink Veiga.

Por quem?
Pelo porteiro. O Alvaiade da Portela tinha falado de 

meus sambas para o Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Pre-
ta (radialista, cronista e jornalista, um dos maiores da 
época), que comandava o badalado programa Na Batida 
do Samba. Eu selecionei dez músicas de minha autoria, 
coloquei minha melhor roupa e fui para lá. Estava meio 
ressabiado – eu era um ilustre desconhecido. O porteiro 
percebeu a minha hesitação e me barrou. Achava que eu 
era mais um “peru de estação de rádio”, como eles chama-
vam os caras que ficavam peruando na porta das emisso-
ras à procura de estrelas. Quando eu disse que estava ali 
a convite do Sérgio Porto, ele riu: “Conta outra, negão”. 
A sorte é que o próprio Sérgio Porto estava passando por 
lá na hora, colocou a cabeça para fora da porta e disse 
apenas uma palavra: “Entra!”. O porteiro ficou, como 
dizia a minha mãe, com cara de tacho.

O sérgio Porto gostou de suas músicas?
O Sérgio Porto era uma figura ocupadíssima, nem 

teve tempo para falar comigo. O Carlito (lendário pia-

nista da Mayrink) foi quem ficou encarregado de passar 
minhas músicas para o piano. Ia tudo muito bem até 
que um sujeito intrometeu-se no meio do ensaio e deu 
uma dica para Carlito: “Experimenta essa harmonia, 
eu acho que fica melhor na música do rapaz, não?” A 
melodia sugerida pelo sujeito era, de fato, muito me-
lhor que a minha. No fim, por curiosidade, perguntei 
ao Carlito quem era o cara. E ele: “É o Vadico” (gran-
de pianista e maestro, um dos maiores compositores da 
história da música brasileira, parceiro de Noel Rosa em 
Feitiço da Vila e Conversa de Botequim). Eu quase des-
maiei. Tinha virado quase parceiro de Vadico.

seu grande parceiro é Paulinho da Viola, com quem 
compôs um caminhão de grandes sambas, como 
Onde a Dor Não Tem Razão, Ame, Bem que Mereci, 
Dívidas, Vida, Samba do Amor, Pra Fugir da Sauda-
de... O senhor se lembra da primeira vez em que 
viu Paulinho?

Sim, foi no Zicartola (misto de restaurante e reduto 
cultural, que pertenceu ao casal Dona Zica e Cartola, nos 
anos 1960). Na época, eu andava sumido das rodas de 
samba. Estava fazendo umas farras a mais. Eu chegava 
em casa de manhã, trocava de roupa e ia para a reparti-
ção (Elton trabalhou a vida inteira como administrador 
do Estado, aposentou-se em 2002). Estava me acaban-
do com as mulheres. Não vou entrar em detalhes por-
que isso vai virar uma novela erótica (risos). Meu pai, 
que apesar de boêmio não bebia e era muito sério, me 
alertou: “Meu filho, você está muito magro. Tem de dar 
um tempo, vai para casa descansar, dá um sossego”. Eu 
voltei a frequentar o Zicartola e, apresentado pelo jor-
nalista Ilmar Carvalho, conheci o Paulinho.

E como foi o encontro?
O Ilmar disse que havia um jovem compositor de 

sambas muito bom que eu precisava conhecer. “Ele é 
muito tímido, acanhado, você precisa ir lá falar com ele”, 
avisou. E eu fui caminhando pelo Zicartola, à procura 
do Paulinho. Ele estava nos fundos do restaurante, sen-
tado na escada que dava para o sótão, quase escondido. 
Ele me conhecia – eu já tinha uma certa fama nas ro-
das de sambas – e ficou ainda mais acanhado quando 
fui me apresentar. O resto você já sabe. Fizemos todas 
aquelas músicas, gravamos um disco (Na Madrugada, 
de 1966), tocamos no mesmo grupo...

Vocês integraram dois dos mais marcantes grupos 
de samba da história: A Voz do Morro (com Jair do 
Cavaco, Zé Kéti e Nescarzinho do Salgueiro) e os 
Os Cinco Crioulos (com Jair, Nescarzinho, Nelson 
Sargento e Mauro Duarte). Como foi conviver com 
essas figuras?

Era muito divertido. Não há mais grupos de samba 
como antigamente. Pergunte para o Nelson Sargento 
como foi a entrada dele no Cinco Crioulos. Você vai 
morrer de rir...
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     O nelson 
Sargento 
dizia: “De 
cima para 
baixo, meu 
barraco é o 
primeiro”. 
Subi o 
morro 
inteiro e ele 
não estava. 
Deixei 
recado para 
ele aparecer 
no teatro e 
ele chegou 
com uma 
lata de 
tinta e uns 
pincéis. 
achou que 
era para dar 
uma “geral”
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Conte o senhor.
Eu e o Hermínio (Bello de Carvalho) formamos o gru-

po, mas, na última hora, percebemos que faltava mais 
um violão. Decidi, então, procurar o Nelson Sargento, 
que andava meio esquecido, lá na Mangueira. O proble-
ma é que o Nelson morava na parte mais alta do morro. 
Ele dizia sempre: “Olha, pessoal, de cima para baixo, o 
meu barraco é o primeiro do morro”. Passamos primeiro 
na casa do Carlos Cachaça para pedir algumas dicas de 
como chegar lá, mas na última hora o Hermínio ficou 
com medo e desistiu. Fui sozinho. Subi o morro da Man-
gueira inteirinho e quando cheguei no pico, com o Rio 
de Janeiro todo lá embaixo, a mulher avisou que ele não 
estava. Deixei recado para ele encontrar a gente no dia 
seguinte no teatro onde o grupo estava ensaiando.

Ele foi?
Sim, foi. Ele era pintor de paredes e chegou carregan-

do uma lata de tintas e um monte de pincéis. Achou 
que era para dar uma “geral” no visual do teatro. E o 
Hermínio: “Não, Sargento, é para tocar violão no nos-
so novo grupo”. Ele ficou todo sem graça e voltou meia 
hora depois, com um violão todo verde, que havia com-
prado de um mendigo (risos).

E com o Cartola, alguma boa história?
Era muito divertido acompanhar o processo criativo 

do Cartola. Ele colocava o pé esquerdo num banquinho, 
sempre de chinelo, e o violão encostado atrás da cadeira. 
Quando começava a ter uma ideia de música, passava a 
acariciar o violão até decidir dedilhar as primeiras me-
lodias. Registrava todos os sambas em um gravador de 
marca Geloso, dado a ele de presente por Carlos Lyra. 

Como surgiu a primeira parceria de vocês?
É curioso, existem várias histórias em torno da mi-

nha primeira parceria com Cartola, mas nenhuma é 
verdadeira. Imagine, chegaram a dizer que eu levei uma 
grana de um sujeito depois de ter apostado que conse-
guiria compor de improviso uma parceria com o Car-
tola. É tudo ficção.

Qual é a verdadeira história?
Em meados de 1964, eu estava na casa do Cartola e 

notei que ele começou a fazer coceguinha no violão. 
Quando ele ligou o gravador Geloso, eu entrei no em-
balo e quando percebi havia feito, em poucos minutos, 
uma música inteira com ele. A casa encheu e Renato 
Agostini, amigo da família e futuro proprietário do Zi-
cartola, duvidou que a gente tivesse feito uma música 
em menos de dez minutos. Desafiado, o Cartola aper-
tou o play do gravador, mas a música não saiu. Ele tinha 
esquecido de apertar algum botão. Eu só me lembra-
va da minha parte: “Sonhastes com castelo em pedras, 
que jamais teria...” O Renato, então, provocou: “Sabia, 
era tudo mentira de vocês. Onde já se viu compor um 
samba em dez minutos?”.

E aí?
O Cartola era muito orgulhoso. Ele começou a acari-

ciar o violão, olhou para mim, e começamos a compor 
outra música: “A sorrir, eu pretendo levar a vida/ pois 
chorando eu vi a mocidade...” O Cartola colocou o tí-
tulo O Sol Voltará, mas eu achei melhor – e ele também 
– ficar com O Sol Nascerá. O Renato, com o rabo entre 
as pernas, nunca mais ousou nos desafiar.

E a música que o gravador perdeu?
A gente nunca mais lembrou (risos). Mas fizemos 

outras (Peito Vazio, Sofreguidão, Injúria e A Mesma 
História).

Como o senhor vê a questão das cotas em univer-
sidades? O Tony Tornado afirmou, recentemente, 
“que não aceitava esmola de governo e que o ne-
gro tinha de lutar sozinho por seus direitos”. 

Eu gosto muito do Tony Tornado, mas não concordo. 
O sistema de cotas é uma forma de indenizar o negro 
pelo tempo que ele ficou impedido de entrar na esco-
la. Até hoje, aqui na zona sul do Rio, há escolas que fa-
zem de tudo para impedir que o negro faça parte de seu 
quadro de alunos. Eu sou formado em Administração 
de Empresas e durante todo o meu curso só tive dois 
colegas negros. Nem é preciso ir à faculdade. Basta ver 
televisão. Você já viu alguma mulher negra passando 
sabonete pelo corpo em um comercial?

O senhor gravou poucos discos durante a carreira. 
Eu não trabalho para fazer sucesso. Não tenho con-

trato fixo com gravadora. Pela Biscoito Fino, por exem-
plo, assinei o contrato de um ano e agora estou livre de 
novo. Já avisei a Kati Almeida Braga (dona da Biscoito 
Fino) que o meu ritmo é diferente. Adoro fazer shows, 
estou sempre em São Paulo, onde o mercado é ótimo, 
cantando minhas parcerias com Paulinho, Zé Kéti, 
Cartola. Esse é meu patrimônio: meus parceiros. 

O senhor não se cansa da rotina de viagens?
Eu tenho 78 anos, mas estou em plena forma. Eu sou 

um menino ainda. Se chegar perto de mim você sente 
cheiro de leite materno (risos).

O Paulinho da Viola ficou muito triste com a queda 
do Vasco para a segunda divisão?

Não, quem conhece o Paulinho sabe que ele não vai 
dar tiro no ouvido por causa disso.

E qual o seu time de coração?
Olaria.

Olaria?
Sim, algum problema?

Nunca tinha falado com um torcedor do Olaria.
Agora está conversando. 
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cidadania

Uma casa  diferente

um lugar Para  
chamar de seu
Moradora da Casa Azul, em 
Campinas, onde vivem seis 
mulheres e dois homens
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a residência não é o que se pode 
chamar de convencional. Ali 
vivem oito pessoas que pas-
saram boa parte de suas vidas 
atrás das grades de um mani-

cômio. O vizinho chegou a sugerir a insta-
lação de tapumes para proteger a casa dos 
olhares externos. Ou seria o contrário, e 
o vizinho queria mesmo era proteger seu 
próprio olhar daqueles habitantes malucos. 
O “não” respondido pela psicóloga Ruth de 
Amorim Cerejo, coordenadora do serviço 
de Residências Terapêuticas da cidade de 
Campinas (SP), veio acompanhado de um 
questionamento ao morador: “Afinal de 
contas, o que o senhor não quer ver?”.

A rotina que o incomodado não deseja 
assistir é aquela que a sociedade brasileira 
ignorou por décadas, a necessidade urgen-
te de reintegração de pessoas que passaram 
anos morando em hospitais psiquiátricos e 
que foram, ao longo da última década, be-
neficiadas com frutos da luta contra os ma-
nicômios do Brasil. Entre outros serviços, 
foram criadas as residências, casas ocupa-
das por pessoas que após longos períodos 
de internação ficaram abandonadas, perde-
ram o contato com a família e agora buscam 
nessas “repúblicas” assistidas um retorno 
ao convívio social.

Somente em Campinas, 30 casas abrigam 
ex-moradores do antigo Hospital Psiquiá-
trico Doutor Cândido Ferreira, hoje conhe-
cido como Serviço de Saúde Doutor Cân-
dido Ferreira, que conseguiu migrar de um 
histórico de tratamentos de choque, penú-
ria e relatos de maus-tratos, tão comuns 
na história dos manicômios brasileiros, e 
tornar-se uma referência em atendimento 
à saúde mental pela rede pública. A sede 

quase 30 anos depois do início da luta pela reforma psiquiátrica, 
algumas dessas pessoas que passaram grande parte da vida 
morando em manicômios hoje batalham, em casa, para viver 
dignamente Por Giedre Moura. Fotos de Gerardo Lazzari

Uma casa  diferente
ainda existe, pacientes em crises agudas 
às vezes retornam à internação, mas não 
há muros nem grades e sim pátios abertos 
onde são oferecidas atividades para geração 
de emprego e renda não só aos ex-morado-
res do Cândido Ferreira, mas para um gran-
de número de pacientes da rede de saúde 
mental da cidade.

As 30 casas de Campinas estão entre as 500 
Residências Terapêuticas existentes em todo 
o Brasil, onde vivem 2.600 pessoas, segun-
do o Ministério da Saúde. O serviço substi-
tutivo aos hospitais psiquiátricos foi regula-
mentado dentro da política de saúde mental 
do Brasil, que por meio de portarias de 2000 
permitem o repasse de recursos do SUS para 
a manutenção das casas. Ainda existem no 
Brasil mais de 40 mil “moradores” em hos-

pitais e pelo menos 15 mil em plenas condi-
ções de serem beneficiados pela alternativa 
das residências. Cada casa pode abrigar até 
oito moradores. Todas contam com o auxí-
lio de cuidadores, profissionais que ajudam 
a tomar conta das pessoas, das necessidades 
domésticas e da rotina. 

Portas abertas
O tempo de permanência dos cuida-

dores dentro da casa depende do grau de 
autonomia dos moradores. Nos casos em 
que o comprometimento é elevado, existe 
o serviço 24 horas, mas na maioria das ca-
sas os cuidadores deixam os lares, sob total 
responsabilidade dos ex-internos de mani-
cômios, a partir das 19h. “Às vezes, acon-
tece alguma coisa, o telefone toca porque 

Passado ViVo
José, de Campinas: 
“Lembro que queria 
lutar na Guerra das 
Malvinas. Depois 
fui ficando com um 
negócio na cabeça”
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ambienTe FaVoráVel Glaucia, do CAP: 
com o tempo, os pacientes relembram 
suas histórias

alguém ainda não voltou ou por alguma 
confusão. Mas na maioria das vezes desen-
volvem uma boa autonomia, cuidam uns 
dos outros e o que se busca é justamente 
isso, uma vida cada vez mais próxima da 
que as pessoas levam”, diz a coordenadora 
Ruth Cerejo. Entre as confusões, acontece 
de os moradores guardarem pratos de co-
mida dentro do armário de roupas, tempe-
rar arroz com café, ligar dois rádios ao mes-
mo tempo em um mesmo quarto.

Na Casa Azul, em Campinas, onde vi-
vem seis mulheres e dois homens, uma das 
moradoras com maior grau de autonomia 
recentemente arrumou um trabalho como 
doméstica. Em Santo André, no ABC pau-
lista, Maria faz o cafezinho da sede da Or-
ganização Social de Volta para Casa, que 
administra as três residências da cidade. 
“Gosto muito de viver aqui. Do hospital 
eu não gostava, não”, conta a moradora. As 
portas ficam sempre abertas e Maria, assim 
como seus colegas, pode ser vista o tem-
po todo cruzando as ruas. “A Maria ficou 
muitos anos no hospital e não falava nada 
da sua vida. Depois de um tempo em casa 
nos contou tudo, que teve marido e filhos. 
Lembrou de toda a sua história, mas não 

quer encontrá-los. A casa dela hoje é essa 
aqui”, conta Glaucia Galvão, coordenadora 
das residências de Santo André.

Todos os moradores das Residências Te-
rapêuticas são assistidos por serviços mé-
dicos multidisciplinares, como os ofereci-

dos pelos Centros de Apoio Psicossocial 
(CAP), entre outros projetos individuais, 
de participação em programas de alfabeti-
zação a atividades de lazer. Ou seja, o trata-
mento não ocorre dentro das casas, a mis-
são da Residência Terapêutica é ser apenas 
um lar. “Incentivamos ao máximo o am-
biente democrático e a tomada de decisões 
coletivas. As assembleias ditam as regras de 
convivência da casa e são utilizadas para de-
bater a comida, o barulho, se vai ter festa, se 
pode namorar, transar na casa ou não”, ex-
plica Décio Castro Alves, coordenador do 
programa de saúde mental de Santo André. 
“É um poder que a sociedade tirou dessas 
pessoas na época dos manicômios e que te-
mos de devolver”, completa Alves.

sexo e cigarro
Com quase uma década de vida, as Resi-

dências Terapêuticas estão mais estrutura-
das. Existem inúmeros desafios, como a con-
vivência com parte da comunidade avessa à 
ideia de ter a “loucura” tão perto. Mas se os 
obstáculos são grandes agora, no início pa-
reciam intransponíveis. Os profissionais re-
cordam o estágio de total abandono em que 
chegaram os pacientes. Não sabiam comer, 

Maluco beleza

quem vê Silvio Burza, de 66 anos, trabalhando na loja Armazém das 
Oficinas, que vende peças artesanais feitas por participantes das oficinas 
do Cândido, e no programa de rádio Maluco Beleza, pode não acreditar 
nas tormentas que ele passou. Foram 14 anos em hospitais psiquiátricos, 
entre tratamentos e drogas pesadas para “combater” as crises de um 
transtorno bipolar, nos anos 1980. “Achava que iria viver para sempre em 
hospital, que não poderia voltar. Hoje trabalho, moro sozinho e os avanços 
na medicina me permitem controlar o transtorno. Tenho uma vida normal 
graças às conquistas da reforma psiquiátrica”, afirma Silvio.
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conversar e, a exemplo de Maria, muitos ha-
viam apagado suas histórias. A postura era 
agressiva e a maioria teve de reaprender no-
ções básicas de higiene e convivência. 

O consumo descontrolado do cigarro é 
um dos grandes inconvenientes a contornar. 
A maioria dos moradores das casas é fuman-
te. “Eles fumam o tempo todo. É um hábi-
to que desenvolveram dentro dos hospitais. 
Não basta falar que faz mal, tentamos nego-
ciar, mas é difícil”, explica Glaucia. Maria, 
por exemplo, trabalhava na cozinha do hos-
pital onde vivia em troca de cigarro. Qual-
quer semelhança com o que ocorre dentro 
dos presídios não é mera coincidência.

Já a prática sexual era feita sem pudor, na 
frente das pessoas e até como moeda de tro-
ca. “Apesar de a maioria dos moradores ter 
uma idade avançada, muitos ainda estão com 
a sexualidade ativa. Temos casais que se for-
maram nas casas, que moram juntos e já aju-
damos um deles a ir a um motel. Orientamos 
com métodos contraceptivos, eles participam 
de programas e palestras sobre sexualidade”, 
conta Ruth. A volta de uma dessas palestras 
foi, no mínimo, pitoresca. A agente de saúde 
ensinou o uso do preservativo desenrolando-
o sobre uma banana. No dia seguinte, todas 
as bananas de uma das casas de Campinas 
estavam “protegidas”.

José e Stela se aproximaram a partir da lon-
ga convivência nas residências. Namoram há 
mais de quatro anos, mas não dividem o mes-
mo quarto. Stela fica na casa da frente com 
outras mulheres. E José divide uma casa no 
fundo, repleta de bitucas de cigarro pelo chão, 
com um outro morador. Stela não gosta mui-
to de falar, é arredia. José, dono de um par de 
olhos verdes impressionantes, fala pelos co-
tovelos, mas não sobre o namoro. “Ela é uma 
boa moça, cuida de mim. Pergunta outra coi-
sa, moça”, ordena.

Para falar de seu passado como filho de 

ciganos errantes que rodou o país, José não 
economiza. “A vida era uma aventura, eu via-
java muito, muito. Lembro que queria lutar 
na Guerra das Malvinas. Depois fui ficando 
com um negócio na cabeça. Fui internado 
várias vezes, tomei muito choque, remédio, 
injeção. Não gosto nem de lembrar. Mas ago-
ra eu tô aqui. Vou viajar no final do ano, ver 
minha neta, vou lá pro Sul, mas quer saber? 
Eu vou e quero voltar, ligo aqui todo dia.” 
Os custos da viagem são pagos pelo próprio 
José, que é um dos 3 mil beneficiados pelo 
programa De Volta para Casa, uma verba de 
R$ 320 paga pelo governo federal para pes-
soas que ficaram pelo menos dois anos in-
ternadas em hospitais psiquiátricos. 

O caso de José, que é próximo da família e 
passa com ela as festas de final de ano, é raro. 
A maior parte das histórias dos ex-internos 
é como a de Rutinha, também de Campi-
nas, que aos 70 anos ainda escreve bilhetes 
para a mãe pedindo para voltar para casa, 
a exemplo do que fazia quando chegou ga-
rota no hospital. Bilhetes que nunca foram 
enviados.

A total inaptidão em lidar com crises de-
correntes de transtornos psicóticos e neuro-
ses graves levou famílias a abandonar pais e 
filhos sem muito pudor. São diversos os ca-
sos de pessoas que internavam parentes com 
nome e endereço falsos e muitos até hoje não 
sabem direito de onde vieram, data de nasci-
mento ou nome verdadeiro. Em Campinas, 
foi feito um grande mutirão de identificação 
dos ex-moradores do Cândido, que agora 
possuem carteira de identidade. Não impor-
ta que o nome não seja o original, que a data de 
nascimento não seja a verdadeira, o que im-
porta é que agora, quando alguém faz aniver-
sário, eles comemoram muito na Casa Azul. 
Uma festa quase sempre comandada pelo en-
tusiasmo de José. Com barulho, bolo e casas 
de verdade, sem grades nem tapumes. 

Para não esquecer
nas 24 Residências Terapêuticas de Barbacena (Mg) vivem moradores 

do antigo Hospital Colônia, um dos mais assustadores da história dos 
manicômios brasileiros, que foi transformado no Museu da Loucura. 
Totalmente restaurado e adaptado para atividades culturais, suas cinco 
salas guardam documentos, fotografias, registros sonoros e relíquias, 
como aparelhos para a realização de eletrochoque e lobotomia, utilizados 
à exaustão naquele ambiente onde morreram mais de 60 mil pessoas, 
vítimas de tratamentos agressivos, superlotação e descaso. 

no auge do funcionamento, o hospital abrigou cerca de 5 mil pessoas. 
A maioria entrava para nunca mais sair. Os relatos apontam para 
comida servida crua e no chão, pessoas dormindo todas juntas, sem 
cama, convivendo com suas próprias fezes, urina e ratos. Com esse 

tratamento, não foi difícil chegar ao número de 60 óbitos por semana, 
mais de 700 por ano. 

E as histórias de terror contadas pelo Museu da Loucura não acabam 
aí. A morte dos internos abastecia de esqueletos e cadáveres faculdades 
de Medicina de todo o país. Essa história só começou a mudar quando 
o psiquiatra italiano Franco Basaglia visitou o Hospital Colônia de 
Barbacena, em 1979, e o comparou aos campos de concentração da 
Segunda guerra Mundial. Foi a pedra fundamental da luta contra os 
manicômios brasileira, movimento marcado pela defesa dos direitos 
humanos e da cidadania das pessoas com transtornos mentais. Outro 
importante fato histórico foi o fechamento, em 1989, da Clínica Anchieta, 
em Santos (SP), impulsionando de vez a Reforma Psiquiátrica Brasileira.

meu esPaço Maria, de santo André:
“Gosto muito de viver aqui. Do hospital 
eu não gostava, não”

liberdade No Cândido Ferreira não há 
muros nem grades. Os moradores podem 
exercer atividades que geram renda
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esPecial

P
repare-se, pois 2009 bate à por-
ta com um convite tentador: 
tempo disponível para a pre-
guiça, o lazer, o dolce far nien-
te, o ócio. O calendário prevê 

a ocupação de um terço dos dias do ano 
por finais de semana, feriados e pontes. E 
que mal pode haver nisso, se na aceleração 
cotidiana pouco se consegue tempo para 

a leitura de um livro ou um cochilo após 
a refeição? Em 2008, não tivemos a mes-
ma sorte. Apenas um dos 12 feriados na-
cionais caiu em dia útil. Desta vez são 11. 
Só que para gozar plenamente desse bene-
fício o desafio do trabalhador é se libertar 
de suas funções, condição rara por causa 
da parafernália tecnológica que o mantém 
conectado em tempo integral. É preciso li-

berar corações e mentes. 
A boa nova vem acompanhada de um 

balde de água fria jogado pelo setor pa-
tronal. A Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan) já alardeia que o país 
vai perder até 5% do Produto Interno Bru-
to (PIB) com as paralisações nos feria-
dos nacionais e estaduais, isso sem contar 
os municipais. As contas dos empresá-

busca do 
Prazer
Rui acredita 
que hoje 
as pessoas 
vivem no 
trabalho uma 
forma de 
tortura
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Benditos 
feriados
O trabalho dignifica as pessoas, mas a 
liberdade de viver também é sagrada. 
Jornadas menores podem significar mais 
empregos. E saber usar o tempo livre, uma 
vida menos doente, mais produtiva e mais 
feliz Por evelyn Pedrozo

rios revelam que haveria um prejuízo de  
R$ 155,6 bilhões no ano. Mas não há con-
senso sobre essa informação. 

Os dias não-produtivos contribuem para 
que o trabalhador faça um resgate psíqui-
co, físico e espiritual. Com isso, ele volta à 
empresa em condições de oferecer melho-
res resultados, garante o professor de Psi-
cologia Social da Universidade de Fortaleza 

José Clerton de Oliveira Martins. “Não se 
deve falar em prejuízos econômicos por-
que, com o descanso, também ficam redu-
zidos os graus de desgaste e adoecimento 
do trabalhador. E isso acaba sendo lucra-
tivo para as empresas”, explica Martins, 
pós-doutorado em Estudos do Ócio pela 
Universidad de Deusto, em Barcelona, na 
Espanha. 

Martins diz, no entanto, que se a pessoa 
não for preparada, o tempo livre é vazio, 
sem sentido. “Quem é consciente utiliza o 
tempo de forma positiva. No ócio, o sujeito 
é dono de seu tempo, age com total liberda-
de, fica olhando para o nada. Ele não pre-
cisa de um fim. A dimensão do ócio leva à 
meditação, à criatividade e à contemplação. 
Jamais ao consumo”, explica.

Já o lazer é diferente. É a atividade pra-
ticada no tempo livre das obrigações de 
toda origem e está sujeito à condição social. 
Deve ser entendido como um tempo de re-
posição de energia para o trabalho. “Existe 
no lazer algo que se liga ao ócio consumista, 
de mercado”, diz Martins. Para o professor 
cearense, pouca gente desfruta do ócio na 
vida. “É algo que desaprendemos quando 
começamos a jogar no trabalho toda a ex-
pectativa de vida.”

É o caso do engenheiro eletricista Jander-
son Costa Manécolo, de 43 anos. Ele chega 
a trabalhar 16 horas por dia na multina-
cional onde é gerente de projetos. Está na 
empresa há 15 anos e sempre manteve essa 

relação com o trabalho. A vida pessoal re-
sume-se aos domingos. Porém, à noite, já 
prepara algumas coisas para a segunda-fei-
ra. E se consegue paz de espírito para dar 
uma fugidinha até a praia, coloca o note-
book na bagagem.

Para a mulher, que trabalha aos fins de 
semana, Janderson reserva a noite de sex-
ta-feira. É sedentário e não controla a saú-
de. Trabalha com intensidade “para garan-
tir o futuro dos filhos”, mas confessa que 
hoje não tem muito tempo para eles. Para 
complementar a renda, Janderson também 
faz consultorias em projetos particulares. 
“Não consigo ver melhora nesse cenário. Eu 
tento, mas não consigo me planejar”, conta, 
conformado e satisfeito. “Sou feliz assim.”

Em um quadro de escassez de trabalho, 
esse tipo de dedicação excessiva pode ser 
traduzida como uma postura de defesa, ob-
serva a socióloga Carla Diegues, professora 
da Fundação Escola de Sociologia e Políti-
ca de São Paulo. Os profissionais, especial-
mente os ligados à área de tecnologia, acei-
tam com grave naturalidade o controle de 
seu tempo, por meio dos aparelhos, como 
notebook e celular, diz. “É um grave sinal 
dos tempos.”

E não há como fugir disso. Carla analisa 
que o trabalho é primordial porque os in-
divíduos precisam de renda para se inserir 
na sociedade de consumo, já que o dese-
jo de ter está presente em todos. Ademais, 
a necessidade de trabalhar é nata. “Só não 

RE
g

In
A

 D
E 

g
RA

M
M

O
n

T



30     REVISTA DO BRASIL    janeirO 2009

 s T Q Q s s D
   1 2 3 4 5  
 6 7 8 9* 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31

julho

 s T Q Q s s D
      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31

agosto

*Apenas no Estado de São Paulo

 s T Q Q s s D
    1 2 3 4  
 5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 1� 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

janeiro

 s T Q Q s s D
       1  
 2 3 4 5 6 � 8  
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28

fevereiro

trabalha quem tem outras fontes de ren-
da. É preciso colher para comer. Faz par-
te da manutenção da existência. A pessoa 
tem necessidade de produzir algo, ainda 
que seja só por prazer.” 

O bem-estar associado a algum tipo de 
produção é a nova busca da produtora Va-
nia Federovicz, de 29 anos. Depois de pu-
xar o freio por um tempo, ela quer retomar 
sua vida profissional com novos parâmetros. 
“Estou feliz. Fico em casa de chinelo, mas já 
começo a me sentir improdutiva. Quero tra-
balhar menos ganhando menos, com mais 
qualidade de vida. Estou concentrando mi-
nhas atividades perto de casa”, relata.

Até dois anos atrás, Vania vivia uma ro-
tina enlouquecedora como empresária e 
funcionária de uma rádio. Trabalhava tan-
to que só conseguia dormir quatro horas 
por dia. Já estava nessa roda-viva havia qua-
tro anos. “Tinha bastante dinheiro, mas me 
tornei uma pessoa insuportável. Brigava 
com todos.” Mas veio a gravidez para colo-

car a vida da moça em equilíbrio. Quando 
nasceu Catharina, há um ano e quatro me-
ses, ela abriu mão de tudo. Fechou o bar que 
administrava e deixou a rádio. Agora, revi-
gorada com seu novo estilo de vida, cursa 
Gastronomia perto de casa, em Cotia, na 
Grande São Paulo, e planeja sua nova vida 
bem longe do estresse da cidade grande. 

Jornada
Na sociedade pós-industrial, iniciada na 

segunda metade do século 20, não existe 
apenas a produtividade material, que gera 
produtos, mas também a imaterial, cujos 
resultados são intangíveis. As pessoas não 
se desligam nunca e morrem de tanto tra-
balhar, afirma o economista e presidente do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), Márcio Pochmann. “Não existe mais 
tempo de trabalhar e tempo de descansar. É 
impossível calcular quanto tempo de vida 
se dedica ao trabalho. Por isso mesmo não 
se pode aceitar essa pregação de que as em-
presas e o país virão a perder com folgas ou 
feriados”, avalia.

Para Pochmann, esse volume de rique-
za material e imaterial que está sendo ge-
rado precisa ser mais bem distribuído. “A 
crise do sistema financeiro é resultado da 
concentração de riqueza não-distribuída. 
E isso pode ser feito desde que se permi-
ta que as pessoas cheguem ao mercado de 
trabalho mais tarde, aos 25 anos de idade. 
O economista defende uma nova jornada, 

de 12 horas de trabalho, a ser adotada nes-
te século. Seriam quatro horas durante três 
dias na empresa, e o resto do tempo seria 
combinado com educação para a vida, não 
para o trabalho.

“No final do século 19, os trabalhadores 
cumpriam uma jornada que chegava a 4 mil 
horas por ano. Cem anos depois, a jornada 
anual caiu para 2 mil horas. E, agora, diante 
dos avanços da base material do capitalis-
mo, percebemos um espaço enorme para a 
jornada de 12 horas”, diz Pochmann. Essa 
luta é muito difícil, admite o economista. 
“Só será possível com o surgimento de algu-
ma liderança. Alguém tem de abraçar essa 
causa”, diz.

A necessidade precoce de entrar no 
mercado de trabalho criou um desvio na 
vida de Juliana Sayuri Kobashigawa Ama-
ral, filha de mãe japonesa e pai brasileiro. 
Aos 19 anos, ela acaba de voltar ao Brasil 
depois de morar dois anos e oito meses 
na cidade japonesa de Toyoake-Shi. Todo 
esse tempo trabalhou como operadora de 
uma indústria de autopeças na cidade vi-
zinha Obu-Shi.

Em 2006, a família se fortaleceu em tor-
no do objetivo de levantar recursos para 
pagar dívidas contraídas no Brasil e deci-
diu partir para o trabalho pesado no Japão. 
Ninguém saiu daqui enganado. Os pais, o 
irmão mais novo e ela sabiam que iriam en-
contrar muita dificuldade. Juliana parou de 
estudar aos 16 anos e dedicou outros três 

O calendário de 2009 parece até uma mensagem: viva a vida que  existe além do trabalho e das tarefas do cotidiano 

Perdas
Juliana 
admite que 
aprendeu 
muito, mas 
lamenta 
o tempo 
que passou 
trabalhando 
no Japão
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em uma linha de produção privada do sol, 
do convívio escolar, de diversão. “Duran-
te a semana era de casa para o trabalho e 
vice-versa. Aprendi muito, mas foi muito 
sacrifício. Perdi muita coisa, lamento mui-
to não ter estudado e ter estragado parte da 
minha juventude.”

A garota conta que a jornada, além de 
chegar a 11 horas diárias, era alternada, o 

que dificultava a prática de qualquer ou-
tra atividade. Era uma semana no período 
diurno e outra no noturno. Para a refei-
ção, apenas 45 minutos. “Os japoneses co-
locam o trabalho em primeiro lugar. Não 
importa o que aconteça, ninguém larga o 
trabalho”, conta. 

De volta ao Brasil para continuar os estu-
dos e recuperar o tempo perdido, Sayuri já 

arrumou trabalho em um escritório de con-
tabilidade. Afinal, acabou se acostumando 
a ter seu próprio dinheiro. Está rindo à toa 
por conta das boas condições que encon-
trou nesse emprego. Em fevereiro volta a 
estudar e espera nunca mais precisar ser es-
crava do trabalho. E jura que não volta mais 
para a Terra do Sol Nascente. 

A jornada excessiva também foi avas-

O calendário de 2009 parece até uma mensagem: viva a vida que  existe além do trabalho e das tarefas do cotidiano 

semPre criando Jair Rodrigues reduziu bastante o número de shows e foi morar no campo, mesmo assim garante: “Odeio coçar o saco”
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saladora na vida do operador de áudio Ro-
drigo Fuzati Franchini Petri, de 28 anos. 
Apenas um ano de trabalho em três em-
presas bastou para o surgimento da cefa-
leia crônica que o abate constantemente. 
Em meados de 2004, para ganhar R$ 1.600 
ele cumpria jornadas das 6h às 11h30; das 
12h às 18h, e das 20h às 3h. Eram 18 horas 
e meia de trabalho corrido. “Eu tinha in-
veja das pessoas livres. Hoje, estou apenas 
em um emprego, com renda de R$ 730 e 
sou muito mais feliz. Mas não sou mais o 
mesmo. Sei que preciso estudar para traba-
lhar menos ganhando mais. Mas não tenho 
ânimo mais por conta das fortes dores de 
cabeça e estou escolhendo o trabalho mais 
fácil”, lamenta.

Preguiça
Há 129 anos, na França, o revolucionário 

jornalista e escritor socialista Paul Lafargue 
já alertava os trabalhadores para o fato de 
que a jornada de trabalho poderia ser muito 
reduzida caso os avanços tecnológicos be-
neficiassem os trabalhadores e não os que 
com eles lucram. Em O Direito à Preguiça, 
panfleto publicado em 1880, em Paris, de-
nunciou a santificação do trabalho. O tra-
balho foi considerado uma sátira política 
magistral, uma obra-prima de crítica ao re-
gime capitalista e um clássico da literatura 
francesa. Lafargue nasceu em Cuba, era fi-
lho de um francês e de uma judia, neto de 
uma mulata.

Em 1880, os trabalhadores de Paris cum-
priam jornadas de 12 a 17 horas, e se sen-
tiam fazendo algo dignificante e benéfico. 
Lafargue dizia que o trabalho, dentro dos 
limites impostos pela necessidade humana 
do ócio e do lazer, é uma atividade impres-
cindível à autoconstrução da humanidade. 
Mas que se torna uma desgraça desde que 
passa a nos ser imposto.

A jornada alongada, já dizia Lafargue, 
agrava o desemprego. Quanto mais horas 
as pessoas se determinam a trabalhar, mais 
gente fica sem trabalho. Assim como Poch-
mann, Lafargue conclamava os socialistas 
a lutar pela redução da jornada em prol da 
duplicação do número de empregos.

Optar por um modo alternativo de vida 
em que o trabalho não seja a mola mestra 
é uma decisão para poucos. Rui Takeguma, 
de 39 anos, é terapeuta corporal de uma 
técnica que chama de “Somaiê, Uma Coisa 
Vagabunda”. É uma terapia corporal, ver-
tente da somaterapia, em grupo que produz 

desequilíbrios e questionamentos no soma 
(totalidade de cada indivíduo). Trabalha 
dois finais de semana por mês, faz capoei-
ra e outras atividades ligadas à técnica.

“O vagabundo é algo malvisto na socie-
dade, enquanto o trabalho é algo nobre, 
honrado. Existe lógica nisso, mas não como 
vemos hoje. A maneira como as pessoas tra-
balham e vivem hoje é uma forma de tortu-
ra”, diz Takeguma. Para ele, é muito impor-
tante as pessoas terem tempo para produzir 
em seu próprio ritmo. “Na Somaiê, a gen-
te propõe que as pessoas mudem a forma 
de viver, que elas encarem o trabalho como 
prazer. Eu faço isso. Tenho tanto prazer no 
que faço que não preciso de férias.”

Os participantes dos grupos de Somaiê 
criam sua estratégia. Às vezes é preciso 
cair no mercado informal, autônomo, re-
duzir o consumo. “Eu me mudei de São 
Paulo para Visconde de Mauá, no Rio de 
Janeiro, para diminuir o custo de vida. Não 
tenho grana, mas é a terapia que me man-
tém e sinto prazer nisso. É assim que edu-
co minha filha, numa perspectiva de que 
ela faça o que gosta.” 

Ócio criativo
O sociólogo italiano Domenico De Masi, 

criador do conceito de ócio criativo, afirma 
que não se pode separar estudo, trabalho e 
lazer, mas que as três coisas devem se inte-

equilÍbrio
Catharina 

trouxe novas 
perspectivas 
à vida da ex-

workaholic 
Vania
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grar. Ele não defende o não fazer nada. E 
julga ser impossível parar de criar em nos-
sa sociedade pós-industrial. Em recente 
palestra no Brasil, disse: “Você pode ir ao 
cinema, fazer amor, passear, dormir, e ain-
da assim estar pensando em algo que pre-
cisa produzir”. O ócio serve para melhorar 
a qualidade de vida de quem trabalha. Tra-
balhar não basta para ser feliz. “É condição 
indispensável, mas não suficiente para con-
quistar o bem-estar.”

É nessa integração proposta por De Masi 
que vive, em sua casa de campo, o cantor 
Jair Rodrigues, de 70 anos. Aos 46 anos de 
carreira, busca diariamente o aperfeiçoa-
mento. Já chegou a fazer 30 shows por se-
mana. Hoje, se estiver bem, faz cinco. “É 
porque eu quero dar o melhor para o pú-
blico. Agora, sim, posso dizer que estou no 
auge da carreira. E quando estou na hor-
ta ou podando as plantas, fico pensando, 
criando. Minha capacidade de criação é in-

finita, não paro nunca. Odeio coçar o saco. 
Me irrita ficar de papo pro ar”, diz. 

Jair está aprendendo a navegar na inter-
net, quer se manter conectado e não pensa 
em parar de trabalhar. “Mas tenho consciên-
cia de que a minha profissão é muito mais 
prazerosa do que a da maioria dos trabalha-
dores. Por isso me sinto assim. Me divirto 
muito cantando.” Jair começou na lida aos 
5 anos de idade ajudando a mãe no cor-
te de cana-de-açúcar e na colheita de algo-
dão. “Desde aquela época já achava tudo 
divertido.”

Segundo De Masi, com a aceitação do 
conceito do ócio, todos os parâmetros da 
vida mudam. “A escolha de um bom col-
chão é mais importante do que a escolha 
da mesa de trabalho; a escolha do amigo 
com quem sair de férias vale mais que a 
escolha do colega de trabalho; a escolha de 
uma faculdade universitária que prepara 
para a vida é mais sábia que a escolha de 
uma faculdade que prepara para a profis-
são. O que conta não é o estresse de carrei-
ra, mas a serenidade da sabedoria”, escreveu 
em seu livro Ócio Criativo, publicado pela 
Editora Sextante.

Sobre como aplicar o ócio, revelou: “É 
preciso ensinar aos jovens não só como se 
virar nos meandros do trabalho, mas tam-
bém pelos meandros dos vários possíveis 
lazeres. Significa educar para a solidão e 
para a companhia, para a solidariedade e 
para o voluntariado. Significa ensinar como 
se evita a alienação que pode ser provoca-
da pelo tempo vago, tão perigosa quanto a 
alienação derivada do trabalho”.

A vida de artista é, de fato, uma reafirma-
ção de que o ócio criativo gera um estilo de 
vida. O cantor e compositor Dori Caymmi, 
de 65 anos, tem a música como fonte de pra-
zer antes mesmo de ser seu meio de vida. 
Herdou do pai, Dorival Caymmi, o prazer 
pela composição e ainda faz orquestração. 
“Para o artista não existe feriado. A criação 
não para nunca. Minha oficina é meu cora-
ção”, revela Dori, que vive em Los Angeles, 
Estados Unidos, desde 1990.

Em sua casa, o cenário que inspira sua 
criação são as árvores de frutas, como figuei-
ra, macieira, limeira da Pérsia, folhas, formi-
gas. “Meu pai transmitiu aos filhos esse amor 
à natureza e a capacidade de criar diante de 
seus apelos”, conta o músico. Mas ele admi-
te que a idade reduz a produção. “Foi assim 
com os grandes clássicos. Suas maiores obras 
foram feitas na juventude”, lembra. 

conFormado
Janderson trabalha 16 horas por 

dia e nas noites de domingo já 
está planejando a segunda-feira: 

“sou feliz assim”
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a adoção do novo acordo de 
unificação ortográfica da lín-
gua portuguesa, por aí apeli-
dado de reforma ortográfica, 
a partir de 1º de janeiro, não 

significa que ficará mais fácil ou mais difícil 
falar ou escrever. O idioma rico, utilizado 
por 210 milhões de pessoas em todo o mun-
do, é quase indominável. São acentos, fone-
mas e conjugações verbais que confundem, 
intrigam e, pouca gente discorda, é muito 
difícil de escrever e falar corretamente. O 
acordo traz apenas alguns ajustes, como o 
fim do trema, a eliminação de acentos em 
ditongos e diferenciais e mudanças nos hí-
fens, o item mais atacado por especialistas. 
E a finalidade é política: unificar a língua 
escrita no Brasil com a dos demais países 
lusófonos – Portugal, Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e 
Príncipe e Timor Leste.

As mudanças incidem sobre 0,5% do vo-
cabulário do brasileiro e 2% do restante. O 
português era a única língua não unifica-
da no mundo. As tentativas de unificação 
são antigas – desde o início do século 20. 
No Brasil, aconteceram reformas em 1943 
e 1971. Em Portugal, onde houve maior 
resistência ao atual acordo, a última mu-
dança ocorreu em 1945.

Os veículos de comunicação e os docu-
mentos oficiais são os primeiros a seguir as 
novas regras. A Revista do Brasil emprega as 

Acordo ortográfico 
que unifica a escrita 
nos oito países onde 
se fala o português 
começa a valer. 
Brasileiros, que mal 
dominam regras 
“antigas”, têm até 
2012 para se adaptar 
novamente
Por evelyn Pedrozo

Hífen continua com n
culTura
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Adriana: 

perdemos 
um pouco da 

beleza gráfica
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alterações a partir desta edição. Até 2012 as 
duas grafias valem para utilização em vesti-
bular, provas de escolas e concursos públi-
cos. No ensino público, as mudanças serão 
implementadas a partir de 2010.

Os livros atuais saem desatualizados, 
já que o processo de compra começa dois 
anos antes da entrega – 130 milhões de 
exemplares publicados em 2009, a maio-
ria didáticos, a um custo de R$ 900 mi-
lhões, não incluem as novas regras. Para 
os professores, resta o desafio de ensinar os 
alunos sem a ferramenta adequada, já que 
não poderão ignorar as alterações em suas 
aulas. O Ministério da Educação (MEC) 
aguarda a divulgação do Vocabulário Or-
tográfico da Língua Portuguesa, em ela-
boração na Academia Brasileira de Letras 
(ABL), para imprimir material comple-
mentar aos livros e iniciar a capacitação 
dos docentes, que deve ocorrer até o mês 
que vem, segundo o diretor de ações edu-
cacionais, Rafael Torino.

A utilização do hífen é intrigante e o 
acordo traz novas regras antes mesmo de 
a forma antiga ter sido dominada. A estu-
dante de cursinho pré-vestibular Fernanda 
Cunacia da Rocha, de São Paulo, titubeia 
quando questionada sobre a correta grafia 
da palavra “antissocial”. “É tudo junto?”, ar-
risca. No dia em que foi entrevistada não 
era. A regra dizia: anti... leva hífen quando 
o segundo elemento começa com h, r e s. 
Agora, o hífen continua só para o h. “Para 
que isso? Vai confundir, vai ficar feio”, de-
sabafa a adolescente de 18 anos.

O acordo é tecnicamente malfeito, afir-
ma o professor de Português e escritor José 
Luiz Fiorin, aposentado desde setembro 
pela Universidade de São Paulo (USP). “As 
mudanças poderiam ser diferentes, como 
no caso do hífen. Ainda existe muito espa-
ço para melhorá-lo”, afirma. Fiorin destaca, 
porém, que não daria para fazer uma refor-
ma radical na ortografia a essa altura do 
campeonato. “As regras foram fortemente 
alteradas no início do século 20, quando 
poucas pessoas eram alfabetizadas. Mas 
agora é diferente. Seria necessário jogar 
todas as publicações no lixo e todo mundo 
precisaria ser realfabetizado”, observa.

Domício Proença Filho, membro da ca-
deira 28 da Academia Brasileira de Letras, 
diz que o acordo respeita as diversidades 
dos povos. “Aqui continuamos a grafar aca-
dêmico (com acento circunflexo) e lá eles 
mantêm académico (com agudo)”, obser-

va. Uma coisa é certa, diz o professor, eles 
deveriam ter acabado de vez com o hífen. 
Para Proença Filho, a vantagem do acordo 
é diplomática. “No caso de documentos ofi-
ciais da Organização das Nações Unidas, 
por exemplo, seja qual for o padrão adota-
do, o nosso ou o deles, todos devem aceitar 
porque é oficial”, explica. Segundo ele, tam-
bém fica facilitado o intercâmbio cultural, 
pois livros científicos e didáticos poderão 
circular livremente nos oito países.

A Associação Brasileira das Editoras de 
Livros (Abrelivros) afirmou em nota que 
não tem como mensurar o impacto da nova 
medida junto às empresas. A entidade ob-
serva, no entanto, que o processo de adap-
tação de um livro é trabalhoso e requer 
muito cuidado. “O acordo é uma medida 
governamental e todas as editoras irão aca-
tá-lo. Ele foi selado e não nos cabe discutir 
a sua validade”, diz a nota.

Apego
A jornalista, professora de Inglês e estu-

dante de Letras da USP Adriana Buzzetti 
está com o pé atrás. “Tenho uma relação 
meio romântica com a língua portuguesa. 
Falo inglês e um pouco de francês e vejo a 
beleza dessas línguas cada uma à sua ma-
neira. No caso do português, o que acho 
bonito são os sinais gráficos. Então, com a 
queda do trema e do acento agudo de al-
gumas palavras, acho que perde um pouco 
dessa beleza gráfica, se assim podemos cha-
mar”, diz. Adriana acredita que basta uma 
consulta a um manual e está tudo certo com 
as mudanças. “A uniformização da grafia 
para os países lusófonos é importante. O 
que permanece diferente é o uso da língua 
mesmo, as construções, o vocabulário, que 
varia de um país para outro, que é o que 
marca a identidade cultural de um povo.”

O escritor português José Saramago, em 
recente passagem por São Paulo, lembrou 
que a primeira palavra que aprendeu a es-
crever foi “mãe”, com “e” no final. “Depois 
de um reforma passei a escrever com ‘i’; 
depois outra reforma me fez voltar a escre-
ver com ‘e’. E não importava, minha mãe 
era sempre a mesma”, brincou. “Não im-
porta a palavra, importa que nos comuni-
quemos. É preciso ter tolerância, a língua 
portuguesa é toda língua seja qual for o 
lugar em que se fala, o importante é que 
seja inclusiva, é termos um exercício de to-
lerância. O que está em primeiro lugar é o 
grau de educação que se dá.” 

Confusão à vista

Letras do alfabeto
Passam a ser 26 com a inclusão  
oficial de K, W e Y

Não se usará mais  
o hífen quando:
n o segundo elemento começa com 
s ou r. nesses casos a consoante 
será dobrada, como em antirrábico 
e antissocial. Exceção feita quando 
o prefixo terminar com r: hiper-
revolucionário, super-rato ou inter-racial;
n o prefixo termina em vogal e o 
segundo elemento começa com vogal 
diferente: extraoficial, aeroespacial, 
infraestrutura e iberoamericano. 

Abolição do trema
Só existirá em nomes próprios  
e seus derivados.

Acento diferencial
não será mais usado para distinguir:
n “pára” (do verbo parar) de “para” 
(preposição); 
n “péla” (do verbo pelar) de “pela” 
(preposição mais artigo); 
n “pêlo” (substantivo) de pelo 
(preposição mais artigo).

Acento circunflexo não  
será mais usado:
n nas terceiras pessoas do plural do 
presente do indicativo ou do subjuntivo 
dos verbos crer, dar, ler, ver e seus 
derivados. O correto será creem, deem, 
leem, veem;
n em palavras terminadas em hiato “oo”, 
como voo, enjoo.

Acento agudo
n não será mais usado nos ditongos 
abertos “ei” e “oi” de palavras paroxitonas. 
O correto será assembleia, boleia, ideia, 
estreia;
n nas palavras paroxítonas com “i” e “u” 
tônicos, quando precedidos de ditongo,  
o correto será feiura, baiuca;
n nas formas verbais com acento tônico 
na raiz, com “u” tônico precedido de “g” 
ou “q” e seguido de “e” ou “i”. Com isso, 
o correto passa a ser averigue em vez de 
averigúe, apazigue no lugar de apazigúe.

Fim das letras mudas no  
português lusitano
Deixam de existir o “c” e o “p” de 
palavras nas quais as letras não são 
pronunciadas como acção, acto, adopção, 
facto, optimo – que passam para ação, 
ato, adoção, fato e ótimo.  
Para os brasileiros não faz diferença,  
mas para os portugueses faz.
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PerFil

O cético teve de acreditar no milagre. Foi 
isso que o escritor português José Sara-
mago ouviu dos médicos que trataram 
do problema respiratório que o abalou, 
em 2007. Ateu e comunista convicto, ele 

não se dobra: “Milagre não foi. Devo a vida à quali-
dade excepcional daqueles médicos e a Pilar, que não 
deixou que eu morresse”. É a ela que Saramago dedica 
seu recém-lançado A Viagem do Elefante. Há dez anos 
Saramago passa ao lado de sua mulher, a jornalista es-
panhola Pilar del Rio, seus dias de sobrevivente, como 
se autodefine.

“Ao princípio, respondia que escrevia 
para que gostassem de mim. Depois 
esta resposta pareceu-me insuficiente 
e decidi que escrevia porque não me 
agradava a ideia de ter de morrer. 
Agora digo, e se calhar é verdade, que, 
no fundo, escrevo para compreender”
Por Cláudia Motta

por ele mesmo
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Aguçado por uma viagem a Salzburgo, Áustria, onde 
conheceu a história do elefante, José Saramago come-
çou este livro em fevereiro de 2007. Escreveu umas 40 
páginas e parou por causa da doença. Foram seis meses 
de pausa. Dois dias depois de receber alta e voltar para 
casa retomou o texto do que seria, segundo ele mesmo, 
o livro mais jovial e mais divertido que já escreveu. “Foi 
escrito em estado de pura felicidade por ter escapado. 
E mais: saí dessa doença com uma serenidade interior 
que nunca tinha experimentado. Pilar diz que é um li-
vro cheio de sabedoria... e talvez seja”, disse, emocio-
nado, durante uma sessão de leitura da obra, no fim de 
novembro, em São Paulo.

Quando publicou seu primeiro romance, Terra do 
Pecado (1947), Saramago não projetava ainda a carrei-
ra de escritor. “Fui escrevendo com uma preocupação: 
não escrever nada que não tivesse pensado. Sem am-
bição, sem fazer carreira, só fazendo aquilo que a vida 
me pedia.” Passou, então, quase duas décadas sem pu-
blicar novo livro. “Já há demasiados livros no mundo, 
se não tenho a dizer nada que valha a pena, para que 
escrever?”

Durante sua estada em São Paulo, o escritor – que 
nunca cursou uma universidade, escreveu 41 livros em 
30 anos e recebeu o Nobel de Literatura em 1998 – falou 
sobre sua formação. Vindo de família humilde, manti-
nha com os pais uma relação distante. “Tive um irmão, 
dois anos mais velho que eu, que morreu muito cedo, e 
recordo que a minha mãe, evidentemente de maneira 
inconsciente, me fez sofrer quando era pequeno, com-
parando-nos e elogiando o filho desaparecido... Se ca-
lhar, é por isso que tenho mais referências de meus 
avós maternos... mas também não posso idealizar mui-
to essas relações porque eram aldeãos, de vida muita 
dura, e não tinham muito espaço em sua sensibilidade 
para o carinho”, diz, em depoimento a Juan Arias em 
El Amor Possible.

Em seu livro Pequenas Memórias, refere-se ao avô 

Jerónimo Melrinho, que perdeu em 1948, como um 
“Einstein esmagado sob uma montanha de impossí-
veis, um filósofo, um escritor analfabeto. Alguma coi-
sa seria que não pôde ser nunca...” Sobre a avó Josefa 
Caixinha, morta em 1968, havia escrito um ano antes, 
no jornal A Capital: “O teu riso é como um foguete de 
cores. Como tu, não vai rir ninguém. Estou diante de 
ti, e não entendo. Sou da tua carne e do teu sangue, 
mas não entendo… Aperto a tua mão calosa, passo a 
minha mão pela tua face enrugada e pelos teus cabelos 
brancos, partidos pelo peso dos carregos – e continuo 
a não entender. Foste bela, dizes, e bem vejo que és in-
teligente. Por que foi então que te roubaram o mundo? 
Quem te roubou?”

Saramago acredita que a interpretação que damos 
para as coisas tem a ver com a pessoa que somos e, 
portanto, com o olhar que temos e a sensibilidade que 
transportamos. “Quando me vi perante a natureza na 
minha aldeia Azinhaga, era uma criança. Uma criança 
simples e pobre, nem sequer precoce. Mas era sensível 
e sério. E uma criança séria era um bicho um pouco 
raro. Estava cheio de melancolia, às vezes de tristeza. 
Gostava da solidão.”

Sua literatura nasce então desse olhar sensível, sério 
e melancólico sobre o cenário de sua infância, e vai de-
senvolver-se sob os clássicos portugueses aos quais cre-
dita sua influência, como Padre Antonio Vieira, Antero 
de Quental, Almeida Garret – “em Viagens da Inglater-
ra vi uma luz a seguir”. Ele lembra também de Kafka 
como “o maior dos modernos” e destaca a importân-
cia de Proust, Borges e Fernando Pessoa –“como é que 
parimos aquele homem?”

O que a vida pedia
Aos 86 anos, Saramago ainda é o menino com sensi-

bilidade e melancolia à flor da pele. Chorou ao assistir à 
adaptação de seu livro Ensaio sobre a Cegueira (de Fer-
nando Meirelles) para o cinema, obra emblemática da 

nobel na Tela
Mark Ruffalo  e 
Julianne Moore 

em cena de 
Ensaio sobre a 

Cegueira
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     Por isso 
digo que a 
prioridade 
absoluta 
tem de 
ser o ser 
humano. 
acima 
dessa, não 
reconheço 
nenhuma 
outra 
prioridade. 
Pode 
parecer 
idealista, 
mas sem 
isso quero 
lá saber do 
universo



ausência de virtude, notada pelo escritor, no homem: 
“Quem quer ser bom hoje, simplesmente bom? O ne-
cessário é triunfar, essa é a regra, todos queremos apa-
recer como triunfadores”. Para ele, sempre pode haver 
particularidades que tornem o nosso fim, sempre tris-
te, mais chocante. “É o caso do elefante, que fez longa 
viagem num rigoroso inverno, para ter um triste fim. 
Uma metáfora que trata da inutilidade da vida, de não 
conseguirmos fazer da vida mais do que ela é.”

No caso dele, porém, as particularidades da vida fo-
ram mais generosas, sobretudo quando, aos 63 anos, 
conheceu Pilar: “A vida pensou ‘tem de ser agora’, se 
não, será demasiado tarde. Se tivesse morrido antes 
de conhecer Pilar, tinha morrido muito mais velho do 
que sou hoje”.

Cada expressão sua, dita ou escrita, por meios dis-
tintos, traz um pouco do homem genial, que respeita 
os livros, as pessoas e seus defeitos e sabe, como pou-
cos, traduzir toda essa desordem da natureza humana 
na mais perfeita prosa poética. “Escrever é uma caixi-
nha de surpresas. Espero sempre que às pessoas ocorra: 
‘como é que esse sujeito foi pensar nisso?’”. Saramago 
ensina que é preciso levar em conta “a opinião do livro”, 
perceber o que ele quer. “Nesse caso (do Elefante), o li-
vro quis ser alegre e eu aceitei, ajudei-o a ser.”  

     não sou 
pessimista, 
o mundo 
é que é 
péssimo. Os 
pessimistas 
são os 
únicos que 
querem 
mudar o 
mundo, para 
os otimistas 
está tudo 
muito bem. 
Deveria 
fazer-se 
profissão e 
militância do 
pessimismo

Licença poética
Se você ainda não leu 

Saramago, estranhará a 
pontuação usual do autor. As 
orações dentro de um mesmo 
período costumam ter seu início 
identificado pela primeira letra 
maiúscula, mas são separadas 
por vírgula, o ponto final só vai 
no final do período. Falas de 
personagens não levam aspas, 
nem travessão, nem as perguntas 
têm ponto de interrogação, 
apenas a vírgula separando uma 
frase da seguinte. Veja este trecho de seu Conto da Ilha 
Desconhecida:

“...quem és tu, perguntou o homem, não te lembras 
de mim, não tenho ideia, Sou a mulher da limpeza, qual 
limpeza, A do palácio do rei, A que abria a porta das 
petições, não havia outra, E por que não estás tu no palácio 
do rei a limpar e a abrir portas, Porque as portas que eu 
realmente queria já foram abertas e porque de hoje em 
diante só limparei barcos, Então estás decidida a ir comigo 
procurar a ilha desconhecida, Saí do palácio pela porta das 
decisões, Sendo assim, vai para a caravela, vê como está 
aquilo, depois do tempo que passou deve precisar de uma 
boa lavagem, e tem cuidado com as gaivotas, que não são 
de fiar, não queres vir comigo conhecer o teu barco por 
dentro, Tu disseste que era teu, Desculpa, foi só porque 
gostei dele, gostar é provavelmente a melhor maneira de ter, 
ter deve ser a pior maneira de gostar.”

Logo se aprende a entender e a apreciar. Talvez seja 
bom começar por este que ele considera o mais jovial, A 
Viagem do Elefante. Ou um dos mais recentes, como As 
Intermitências da Morte, em que a linguagem rebuscada e a 
perturbadora pontuação dão espaço a um texto mais leve, 
rápido e também divertido. 

exposição

José saramago: 
A Consistência dos sonhos
A mostra reúne centenas de obras 
inéditas, manuscritos, notas pessoais, 
traduções, fotografias, vídeos, gravações 
originais etc. que traçam a vida literária 
do escritor. De terça-feira a domingo, das 
11h às 20h. no Instituto Tomie Ohtake, 
Av. Faria Lima, 201, (11) 2245-1900. Até 
15 de fevereiro.
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comPanheira
O escritor e sua 

mulher, Pilar, 
durante a abertura 

da exposição 
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retrato Por Thais Castilho. Foto de Eduardo Zappia

O fogo que queimou grandes extensões do Parque Na-
cional da Chapada Diamantina (BA) no final de 2008 
é recorrente. “Nos oito anos que atuo como brigadis-
ta houve perdas até maiores”, revela Augusto Maximi-
liano, argentino e morador há 12 anos em Lençóis, na 

Chapada. “O longo período de estiagem e temperaturas altas retirou 
a umidade do ar. O fogo que parecia ter sido apagado durante a noite 
reincidia de manhã. Alguns focos atingiam 50 quilômetros rapida-
mente.” Guia turístico e proprietário de uma agência que opera rotei-
ros dentro e no entorno do Parque, Augusto nem imaginava que um 
dia se tornaria empresário quando visitou a região pela primeira vez, 
muito menos integrante da Brigada de Resgates Ambientais de Len-
çóis. Ele diz que só mesmo com o coração para enfrentar os perigos 
de um incêndio sem ter sequer equipamentos adequados.

“Muitas vezes a gente entra no fogo com roupas nossas e 
as mesmas botas que usamos para trabalhar como guias. A 
gente vai onde precisa e como dá, inclusive abastecendo os 
próprios carros”, desabafa o brigadista. Em 2008 houve 60 
focos de incêndio, a maioria entre outubro e novembro. Para 
Augusto, 99% dos casos são criminosos. “Por lei as pessoas 
não podem morar, trabalhar ou ter atividades extrativistas 
em Parques Nacionais. Alguns proprietários, por ressenti-
mento, põem fogo na mata. Uma indenização justa poderia 
resolver o problema”, acredita. Estima-se que o fogo con-
sumiu quase metade da vegetação do Parque em 2008. Os 
atrativos turísticos da Chapada – cidades, formações rocho-
sas, rios, cachoeiras etc. não foram atingidos e se mantém 
intactos para visitação. 

nas chamas da Chapada
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esPorTe

Um drible 
no destino
Torneio mundial de futebol de 
rua reúne centenas de jovens na 
Austrália e mostra o potencial 
do esporte na batalha contra a 
exclusão Por Xandra Stefanel

S
eleções de 56 países botaram 500 
de seus melhores atletas para cor-
rer atrás do valioso título. Emis-
soras de rádio e TV, jornais e si-
tes não disputaram privilégios na 

cobertura nem se estapearam por uma 
entrevista exclusiva com o craque 
em evidência. Aliás, os jogadores 
não têm contratos milionários, 
e muitos nem sequer emprego 
ou casa para morar. Mas a Ho-
meless World Cup, Copa do 
Mundo dos Excluídos, foi 
um espetáculo de muita 
garra, fome de bola e sede 
de mudança.

A iniciativa, da Orga-
nização Internacional de 
Jornais de Rua (INSP, 
sigla em inglês), agre-
ga projetos e publica-
ções voltados para 
moradores de rua do 
mundo inteiro e tem 
apoio da União das 
Associações Euro-
peias de Futebol 

PorTas aberTas
Carlos e seu amigo de 
infância Diego: vários 
sonhos realizados e 
esperança de carreira
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(Uefa), da ONU e patrocínio de um fabricante 
de material esportivo. Em 2003, a INSP decidiu 
promover o primeiro campeonato mundial do 
gênero. A competição, na Áustria, seria o pano 
de fundo para uma série de fóruns que debate-
ria a exclusão social. O objetivo era reunir es-
sas pessoas numa grande confraternização de 
intercâmbio cultural por meio da linguagem 
universal do esporte. Deu certo. O campeo-
nato teve sequências anuais.

O Brasil começou a participar em 2003 
com um time montado pelo programa 
Criança Esperança. Em 2004, na Suécia, a 
Organização Civil de Ação Social (Ocas), 
que edita uma revista homônima vendida 
por pessoas em situação de rua e de ris-
co social, convocou o escrete brasileiro. O 
time ficou em 15o lugar, entre 26 países, não 
tanto por falta de treinamentos, mas de ali-
mentação adequada, de hábitos saudáveis 
e de algum conforto na vida. Para encarar 
a disputa é preciso ter muito fôlego. Nesse 
futebol, os times têm apenas três jogadores 
na linha e um no gol. Eles chegam a jogar 
até três vezes no mesmo dia.

Em 2005, na Escócia, com mais treino, 
depois de aliviar o “peso” do uniforme ver-
de-e-amarelo (adotaram camiseta preta e 
laranja), o time, mais leve e mais entrosa-
do, ficou em 11o. No ano seguinte, na África 
do Sul, ficou em 16 o numa disputa entre 48 
países, mais acirrada.

Naquele ano, a Ocas ampliou o perfil dos 
jogadores. Além dos vendedores da revis-
ta, o grupo foi reforçado com outros mo-
radores de albergues. Foi assim que Tula 
Pilar e Ivo Fernandes dos Santos se conhe-
ceram. Pilar, ex-doméstica, estava sem tra-
balho e a ponto de ser despejada de casa 
quando passou a vender a revista Ocas. 
Começou a estudar inglês e voltou para o 
ensino médio. “Passei a frequentar saraus 
e minha vontade de conhecimento cres-
ceu. Um monte de gente ria de mim, mas 
eu não ligava”, conta. Logo foi convidada 
para participar da seleção.

Outra vida
Num dos treinos estava Ivo – grande, for-

te e sedutor. Adepto da musculação e da ca-
poeira, o mineiro foi para São Paulo atrás 
de emprego e deparou-se com a difícil con-
dição dos albergues, até aparecer a possi-
bilidade de ir para a África, em 2006. “Em 
albergue é tudo muito ruim, mas isso me 
ajudou, porque minha vida mudou. Quan-
do eles falaram que precisavam de goleiro, 
agarrei a oportunidade. A viagem e a Pilar 
mudaram minha vida, hoje tenho um lar”, 
diz Ivo, olhando nos olhos de Pilar, de quem 
tem muito orgulho.

Ela era a única mulher do time. Não che-
gou a jogar com os homens porque a com-
petição estava pesada, mas não fez feio na 
disputa feminina. A Copa abriu portas. “Foi 
ótimo conhecer o país dos meus ancestrais. 
Depois que voltei me chamaram para dar 
palestras e participar de eventos. Estou es-
tudando, quero montar um show de músi-
ca, dança e poesia para apresentar em ca-
sas de cultura. E já consigo pagar minhas 
contas”, afirma Pilar, animada.

O perfil do campeonato vem mudando 
ano a ano. Assim como o Brasil, que pode 
ser sede do evento em 2010, outros times 
também querem se profissionalizar – sem 
perder de vista o aspecto social. Na Aus-
trália, em dezembro, em vez de vendedo-
res de revista e albergados, a Ocas convo-
cou sete ONGs que atuam com futebol e 
educação em comunidades carentes. Elas 
selecionaram seus melhores jogadores e a 
organização escolheu, com critérios social, 
comportamental e técnico, os oito que re-
presentaram o país. 

Para o presidente da Ocas, Guilherme 
Araújo, a mudança na forma de montar a 
seleção acompanha a evolução da competi-
ção. “O viés social sempre vai existir. É uma 

caminhos 
cruzados
Eduardo: “Vi 
amigos meus 
caindo pro lado 
errado e fiquei 
muito triste”

FO
TO

S:
 M

A
U

RI
C

IO
 M

O
RA

IS



42     REVISTA DO BRASIL    janeirO 2009

forma de dar visibilidade ao time brasileiro 
e promover as vendas da revista Ocas, que 
ajuda muita gente a sair das ruas”, explica. 
Foi essa mudança que ajudou o Brasil a su-
bir da 16 a para a 7 a posição em 2008.

De acordo com a organização mundial 
do evento, 77% dos participantes alteram, 
de alguma forma, a situação de exclusão a 
que estavam expostos: arrumam uma casa 
para morar, deixam as drogas e o álcool, 
conseguem trabalho, voltam para a escola 
e resgatam laços com a família. Estudo feito 
após a Copa de 2005 apontou que 12 par-
ticipantes tornaram-se jogadores semi ou 
profissionais, 94% afirmaram que sentiram 
impactos positivos, 73% disseram que suas 
vidas mudaram para melhor e 92% alcan-
çaram uma nova motivação.

sonho em equipe
E, neste ano, promessas de novas mu-

danças chegaram da Austrália com a equi-
pe brasileira. Elogiado pelos árbitros do 
campeonato, o time fez bonito em todos 
os jogos, com exceção do primeiro, contra 
a Ucrânia e o nervosismo da estreia. Em 
seguida, o time se recuperou com grandes 
goleadas, uma delas sobre a Argentina por 
15 a 3. No jogo considerado por todos o 
melhor da história, os brasileiros vence-
ram Portugal por 2 a 1. De acordo com o 
treinador, Flávio Fernandes, o Pupo, eles 
só não foram campeões porque aconteceu 
uma fatalidade: com uma chuva torrencial 

que caiu antes do jogo contra a Rússia, nas 
quartas-de-final, o time escorregou muito 
e, o pior, o goleiro Diego Emanuel Rodri-
gues Alves sofreu uma contusão no dedo. 
Depois de perder para os russos, para a In-
glaterra e empatar com a Ucrânia, o time 
terminou a Copa em sétimo lugar. “Eles fo-
ram muito bem, tinham condições de ga-
nhar o título”, avalia Pupo.

Tão bem que Carlos Magno Santos, de 17 
anos, recebeu o título de melhor do mun-
do. “Chorei muito quando disseram que eu 
tinha ganhado. Ser escolhido entre mais de 
500 jogadores é maravilhoso”, orgulha-se. 
Morador de uma comunidade carente de 
Santos, Carlinhos cresceu jogando futebol 
na rua, com “gol” de caixotes ou chinelos. 
“Sempre sonhei ser jogador, já joguei na 
Portuguesa e no Litoral Futebol Clube, time 
do Pelé. Realizei vários sonhos de uma só 
vez: andei de avião, conheci outro país e jo-
guei um mundial. No primeiro jogo, quan-

O Brasil na Copa
O Brasil terminou a primeira fase em 2o lugar 
no grupo B, que tinha também Argentina, 
Lituânia, Malauí, Timor Leste e Ucrânia. 
Venceu quatro partidas e perdeu uma, 
para a líder Ucrânia. nas fases seguintes, 
seguiu arrasador, vencendo quatro partidas 
seguidas. Mas depois de perder para Rússia 
e Inglaterra, terminou a competição em 7º, 
ao vencer a Ucrânia na cobrança de pênaltis, 
após empate por 3 a 3. O time do Brasil tinha 
Adeílton Bruno, Anderson de Franca, Carlos 
Magno, Dênis Rodrigues, Diego Emanuel 
(goleiro), Eduardo Buglia, Lucas de Souza, 
Roberto de Souza. O campeão de 2008 foi 
o Afeganistão, que venceu todas as suas 
partidas (duas nos pênaltis), seguido por 
Rússia, gana, Escócia, quênia e Inglaterra. na 
modalidade feminina, com nove seleções (o 
Brasil não disputou), a campeã foi a Zâmbia. 
A próxima edição da Homeless World Cup 
será em Milão, Itália. O Brasil é o mais cotado 
para sediar a Copa em 2010.

Resultados na Austrália

 Brasil 4  x  6 Ucrânia
 Brasil 11  x  1 Malauí
 Brasil 15  x  3 Argentina
 Brasil 8  x  3 Timor Leste
 Brasil 8  x  1 Lituânia
 Brasil 11  x  0 Hong Kong
 Brasil 7  x  3 noruega
 Brasil 2  x  1 Portugal
 Brasil 9  x  0 Hungria
 Brasil 4  x  5 Rússia
 Brasil 5  x  9 Inglaterra
 Brasil 10  x  4 quênia
 Brasil 3  x  3 Ucrânia

O histórico das participações do Brasil

ano País-sede Campeão Colocação 
   do Brasil

2008 Austrália Afeganistão 7o

2007 Dinamarca Escócia 22o

2006 África do Sul Rússia 16o

2005 Escócia Itália 11o

2004 Suécia Itália 15o

2003 Áustria Áustria 4o

Os meninos 
do Brasil em Melbourne

do tocou o Hino Nacional, me emocionei.”
Diego ficou feliz em estar com o amigo 

de infância no grupo brasileiro e também 
foi um dos destaques da equipe: “Vestir a 
camisa da seleção é uma grande respon-
sabilidade.”

O técnico conta que depois de todos os 
jogos, reunia-se com os meninos para ava-
liar o desempenho do grupo e sempre fa-
lava da importância de continuarem os es-
tudos, independentemente dos resultados 
que levassem para casa. “Falei que aquela 
era uma oportunidade para eles, mas que 
precisavam voltar e seguir os estudos. Es-
tou conversando com alguns times para ver 
se conseguimos encaminhá-los no futebol, 
sempre reforçando e apoiando a continui-
dade dos estudos”, disse Pupo, que é profes-
sor de Educação Física, dono de uma escola 
de futebol em São Roque e treinador volun-
tário da seleção.

Carlinhos ficou empolgado ao saber, 
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pela reportagem da Revista do Brasil, que 
há possibilidades de ele passar a acompa-
nhar treinos do Corinthians. Arriscou até 
a fazer uma média, dizendo “torcer para o 
Timão”, mas logo confessou que torcia para 
o Santos até Robinho sair –agora torce ape-
nas para o inglês Manchester City do ex-
atacante santista.

O perigo do lado
Para alguns desses garotos, a batalha mais 

difícil não foi estar na seleção, mas não ser 
convocado por um vizinho perturbador e 
sempre à espreita: a criminalidade. Adeíl-
ton Bruno da Silva, de 17 anos, mudou-se 
da comunidade de Heliópolis, zona sul de 

São Paulo, há pouco mais de um ano. Per-
deu para o crime alguns amigos com quem 
treinava na Associação Atlética ArtManha. 
“O esporte pode ajudar a vida das pessoas, é 
uma ponte para dar um salto. Eu vi colegas 
no ArtManha que treinavam, treinavam e 
nada aparecia. Acabaram tomando outro 
rumo”, lamenta. 

Seu companheiro de time, Eduardo Bu-
glia Silva, vive no Jaguaré, no outro extre-
mo da capital paulista, e ratifica o risco. “Vi 
amigos meus caindo pro lado errado e fi-
quei muito triste. Eles não tiveram a chan-
ce de conhecer algo melhor, como o espor-
te, não tiveram alguém para incentivá-los, 
como eu tive. Meu sonho é ser jogador, mas 

estou estudando o ensino médio de manhã 
e Técnicas Administrativas à noite para me 
garantir.” Para ele, essa foi uma segunda 
chance. “Já joguei no Nacional e na Portu-
guesa pelo time júnior. Mas, às vezes, não 
tinha dinheiro nem para ir treinar, em ou-
tras eu tinha de olhar meu irmão que não 
tinha com quem ficar. Tive que desistir, mas 
estou agarrando essa chance.”

Garra, determinação e “dar tudo de si” 
para conseguir os três pontos – como costu-
mam dizer os craques – não faltou para es-
ses garotos, que semanas antes de embarcar 
para a Austrália podiam ser vistos treinan-
do embaixo de viaduto no bairro do Brás, 
região central de São Paulo. Agora, com a 
missão cumprida, resta cuidar da vida que 
segue. De todos os brasileiros que já passa-
ram pela experiência de participar da Copa 
do Mundo de Futebol de Rua, 80% muda-
ram de alguma forma sua condição social. 
“Temos pelo menos dois jogadores que são 
promessa para o futebol brasileiro, e outros 
que têm condições também. Esperamos 
que essa oportunidade continue influen-
ciando para que eles saiam da condição de 
risco social. As pessoas passam a olhar dife-
rente para os meninos e é assim que podem 
conquistar uma chance”, afirma o técnico 
Pupo, lapidador de diamantes. 

inVicTo O time do Afeganistão (sim, aquele país invadido pelos EUA há sete anos e que, 
na década de 80, foi também invadido pela extinta União soviética) venceu a Copa sem 
derrota. Na foto, jogando com camisa branca, sua última partida, contra a Rússia
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Viagem

Q
uem diria: o Cânion do Xingó, mais belo destino eco-
lógico do menor estado brasileiro, Sergipe, foi de-
senhado com a ajuda de mãos humanas. O assunto 
é polêmico, como são todos os que dizem respeito 
a intervenções na natureza – nesse caso, o represa-

mento de parte do Rio São Francisco para a construção da Usina 
Hidrelétrica do Xingó. Mas, por incrível que pareça, aqui a própria 
região incumbiu-se de se reinventar. 

Monumentais paredões de rocha arenítica, em meio aos quais o 
Velho Chico antes passeava bravio e, em alguns trechos, raso de-
mais devido às suas corredeiras, tornaram-se acessíveis aos barcos 
e seus turistas, que vêm de todas as partes. A maioria é de nordes-
tinos, mas há uma crescente afluência de estrangeiros e sulistas, 
que começam a enxergar as vantagens de chegar até a capital Ara-
caju – uma viagem nem sempre simples, seja por terra, seja por ar 
– com o principal objetivo de curtir, por algumas horas, um cená-
rio deslumbrante.

Navegar pelo cânion só se tornou possível a partir de 1995, ano 
do represamento dessa parte do rio – a construção da hidrelétri-
ca começou em 1988. A intervenção fez surgir ilhotas e lagos re-
cortados pelos paredões areníticos, em um imenso lago com cer-
ca de 65 quilômetros de extensão e profundidades que chegam a 
170 metros. E em poucos anos a natureza se encarregou de trans-
formar o que era sertão em uma área mais verde e até atrair uma 
nova fauna para a região. Tudo isso, misturado a águas cristalinas 
e sem fim, vento e calor permanente em torno de 27º C o ano todo, 
criou um cenário que, na chuva ou sob o céu azul, só deve existir 
lá mesmo. Para ser exato, no município do Canindé de São Fran-
cisco que, até 20 anos atrás, provavelmente só aparecia em mapas 
muito caprichados.

O píer de partida fica a meia hora de carro do centro do 

Os nordestinos já conhecem, 
mas sulistas e estrangeiros só 
agora começam a chegar ao 
incrível Cânion do Xingó, 
em Sergipe
Por Miriam Sanger

Paraíso 
no Velho 
Chico
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Os barcos 
despejam a 
turma nas 
águas mornas 
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começam a 
tocar forró

luzes  
e cores
Pequenos 
botes 
podem levar 
a lugares 
ainda mais 
fantásticos
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orienTe-se
Canindé de são Francisco 
fica a três horas de Aracaju. 
são 213 quilômetros de 
estrada perigosa e mal 
sinalizada em alguns trechos. 
Os barcos param para uma 
hora de mergulho na Gruta 
do Talhado
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 município. Está quase sempre cheio, com diversas saídas diárias 
de catamarãs e escunas em direção a percursos cheios de forró 
durante três horas São Francisco acima – a beleza do lugar chama 
à reflexão. Para chegar até lá, os veículos passam diante da faraô-
nica Hidrelétrica do Xingó, algo tão grande e cinza para nunca 
ser esquecido – e se conseguir ver comportas abertas, tão espe-
taculares quanto assustadoras, será o caso de até o mais cético 
visitante evocar a proteção do padim Padre Cícero. 

Seguindo pela estrada, é parada tradicional das excursões o sim-
pático Museu de Arqueologia do Xingó (MAX), administrado pela 
Universidade Federal de Sergipe e desenvolvido pela própria uni-
versidade, a Petrobras e a Companhia Hidrelétrica de São Fran-
cisco (Chesf). O MAX reúne o que foi recuperado de escavações 
arqueológicas realizadas durante os quatro anos que antecederam 
a submersão daquela região. O que se descobriu foram restos do 
que se chamou de “cultura xingoana” – utensílios, ossos etc. – que 
se estabeleceu por lá há 9 mil anos. Tudo está bem documentado 
em 50 mil peças no museu que, apesar do local de estranha insta-
lação, é agradável e bem organizado. No mais, em Canindé de São M
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Dentro da
Gruta do 
Talhado

alTernaTiVa culTural
se você é daqueles que não gosta 

de banho de rio nem passeio 
de barco, visite o  Museu de 

Arqueologia do Xingó
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Francisco espere por um ou outro restaurante muito simples, 18 
mil habitantes que não se concentram em lugar nenhum e pousa-
das com pouca infraestrutura. A exceção fica por conta do Xingó 
Parque Hotel, cuja localização é tão impressionante quanto sua diá-
ria, em torno de R$ 400 por casal.

Forró a bordo
O forró começa a sair pelos alto-falantes assim que o embarque 

é terminado. Em poucos minutos se navega por entre os paredões 
de pedra, formados há 60 milhões de anos, cobertos por uma ve-
getação baixa e verde. Tudo parece maravilhoso o suficiente, até 
que se chega, cerca de uma hora depois, ao Paraíso do Talhado. Sai 
de cena a vegetação que cobria os paredões e eles aparecem colo-
ridos e recortados pela erosão provocada pelas chuvas, formando 
desenhos fantásticos. É um prêmio pela viagem de três horas, a 

A Hidrelétrica do Xingó fez nascer uma das 
mais incríveis atrações do nordeste e garante 
o maior PIB per capta de Sergipe a Canindé do 
São Francisco. Mas a um custo que arde na 
consciência, por conta da submersão das áreas 
da cidade em torno do rio, principalmente a que 
está abaixo da usina, numa das nove barragens 
construídas ao longo do São Francisco. O 
folheto de uma exposição realizada em 2005 
pelo MAX, por exemplo, descreve com palavras 
precisas a transformação sofrida pelo Velho 
Chico: o homem priorizou seu uso como 
fonte de energia e fornecedora de água para 
irrigação em detrimento dos demais usos de 
suas águas.

“As repercussões são diferentes para a 
região montante (rio acima) da hidrelétrica e 
para a jusante (rio abaixo). na área anterior ao 
represamento não houve muitas mudanças, 
já que era uma região de grandes cânions, 
com pouca população ribeirinha. Ao contrário 
de outras barragens, que inundaram cidades 
inteiras, a do Xingó é muito alta – mede 127 
metros – e exigiu apenas o deslocamento do 
município de Canindé, levado em março de 
1987 para uma área mais elevada”, explica Luiz 
Carlos da Silveira Fontes, professor de geologia 
Hidroambiental da Universidade Federal de 
Sergipe. 

Os maiores prejuízos na área do cânion 
recaíram sobre as margens (erosão) e a vida 
marinha. As tais águas cristalinas são um colírio 
para os olhos dos turistas, mas um local de 
difícil sobrevivência para peixes e crustáceos. 
Esse é um dos resultados do represamento: 
a correnteza foi drasticamente reduzida e as 
antigas águas amarronzadas do Velho Chico, 
que ganhavam essa cor por causa da riqueza 
de nutrientes em suspensão (agora eles ficam 
no fundo dos imensos lagos, misturados à 
lama), se tornaram inóspitas para os bichinhos. 

Hoje, eles são encontrados em pequena 
quantidade e em tamanhos reduzidos, 

sobretudo aqueles considerados mais nobres, 
como o robalo, o surubim e o camarão pitu. 
Outra repercussão negativa da construção da 
usina foi o êxodo da população mais jovem, 
desestimulada com uma atividade que deixou 
de ser rentável. “O resultado da pesca hoje 
soma menos de 10% do que se colhia antes da 
barragem”, diz o professor.  

A parte que mais sofreu foi a área jusante 
– 270 quilômetros entre a represa do Xingó 
e o oceano. Há registros de que, no século 
16, o volume e a força das águas nas épocas 
de enchente do rio eram tamanhas que 
avançavam até 16 quilômetros mar adentro. 
“As caravelas se abasteciam de água doce 
em pleno oceano”, afirma Fontes. Com o 
Velho Chico enfraquecido, hoje é o mar que o 
empurra por até três quilômetros continente 
adentro. O povoado de Cabeço, que estava há 
dois quilômetros da praia, foi engolido e hoje 
resta apenas parte de seu farol acima das 
águas do mar. E a um sopro para ruir. 

Após mais de uma década estudando os 
impactos da construção das barragens no que 
é chamado pelo governo de “rio da integração 
nacional”, o professor Freitas dá seu veredicto: 
os bônus dos represamentos vão para as 
populações mais distantes, enquanto o ônus 
fica com aqueles que estão dentro da Bacia 
do São Francisco. “Para se ter uma ideia, as 
capitais, como Recife, receberam a energia 
elétrica gerada por Xingó antes das cidades 
vizinhas à hidrelétrica.” E um novo capítulo 
que versa sobre as águas desse “mar” – vale 
citar aqui que o nome indígena do rio é Opara, 
rio-mar – é sua transposição, obra de custo 
estimado em R$ 4 bilhões e que poderá gerar 
uma verdadeira luta pela água ainda não vista 
no Brasil. “Esse projeto ameaça a segurança 
energética do nordeste e cria um conflito 
de interesses: quem vai definir a quantidade 
de água a ser desviada para cada Estado?”, 
pergunta Freitas. Mas essa também é outra 
história.

Rio virado mar

partir de Aracaju, em 213 quilômetros de estrada perigosa e mal 
sinalizada em alguns trechos. Os barcos param para uma hora de 
mergulho na Gruta do Talhado, onde é possível observar – não se 
deve tocar – os paredões e ver de pertinho suas areias coloridas, 
além de nadar no São Francisco. Faça chuva ou faça sol, as ima-
gens certamente vão ficar registradas na lista de boas lembranças 
da vida de qualquer um.

Outro passeio interessante e bem conhecido em Canindé, São 
Francisco abaixo, leva à Rota do Cangaço, com parada na cidade 
histórica de Piranhas e seus casarios coloniais do século 18. Os bar-
cos também fazem uma parada para uma visita ao Museu do Can-
gaço, que guarda peças e fotografias de Lampião e seu bando. De-
pois, segue até a Grota de Angico, no município de Poço Redondo, 
lugar onde o cangaceiro, Maria Bonita e seus companheiros foram 
“caçados” e mortos, em 1938. Mas essa já é outra história. 

imPacTo A usina de Xingó reduziu o volume e a força das águas do Chico junto ao mar
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Por Xandra stefanel (xandra@revistadobrasil.net)
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curtaessadica

Otávio e Gustavo Pandolfo começaram pintando as paredes da casa 
dos pais, em São Paulo. Expandiram sua arte para os muros da cidade e 
viraram Osgemeos. Os grafiteiros reconhecidos internacionalmente estão 
até 1º de fevereiro no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba (PR). Pinturas 
coloridas, personagens vermelhos e amarelos em painéis de 1,5 metro, cenas 
fantásticas, além de duas esculturas e a instalação interativa Os Músicos 
fazem parte da exposição Vertigem – Osgemeos. De terça a domingo, das  
10h às 18h. R$ 4 e R$ 2. Rua Marechal Hermes, 999, Curitiba (PR).

Das ruas às galerias

Nos anos 1950, Miguel (Caco Ciocler) e Jorge 
(Flávio Bauraqui) têm laços de infância. O pai de 
Miguel é jornalista, boêmio, amante da cultura negra 
e amigo do pai de Jorge, compositor de sambas no 
morro carioca. Durante a ditadura, Miguel é líder 
da ala dos presos políticos na Ilha Grande; Jorge, da 
ala dos assaltantes que criará o Comando Vermelho. 
No futuro, o deputado Miguel procura no amigo, 
preso e líder do tráfico, apoio para projeto social 
na favela. E a filha de Miguel conhece o braço 
de Jorge no morro. Quase Dois Irmãos (2004, 
disponível em DVD), de Lúcia Murat, descreve 
com componentes de classe, raciais, políticos, 
culturais e psicológicos, importantes capítulos 
da formação e das contradições da sociedade 
brasileira. Com participação de Luiz Melodia, 
Maria Flor e Marieta Severo.

Outros tempos

Condutor Original e cheio de ritmo, o primeiro álbum-solo do MC Kamau, Non Ducor Duco, em 
bom português “não sou conduzido, conduzo”, é uma grata surpresa para quem acha que o cenário do rap 
andava meio sem graça. O autor, skatista formado em Matemática que ganha a vida narrando campeonatos de 
skate, já foi integrante do projeto Academia Brasileira de Rima. E acertou a mão, na produção e no repertório, 
indo muito além da temática violência e chegando com inteligência até a África. À venda nas galerias do Rock 
e Presidente, em São Paulo. Pedidos também pelo colexoficial@gmail.com

Revolucionária
Leila Diniz – Uma Revolução na Praia (Cia. das 
Letras, 312 pág.) é a biografia da atriz que provocou 
os militares e, sem discursos nem palavras de ordem, 
fundiu a cabeça das feministas, da esquerda e da 
direita, em sua curta trajetória. O jornalista Joaquim 
Ferreira dos Santos apresenta a espontaneidade e a 
alegria daquela que criou um novo paradigma para 
a mulher na sociedade brasileira. Nas palavras de 
Drummond, ela, “sem discurso nem requerimento, soltou as mulheres 
de 20 anos presas ao tronco de uma especial escravidão”. R$ 39.

Flávio 
Bauraqui e 

Caco Ciocler
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Klaus 
Kinski

A Editora Global lançou uma coleção que 
traz à luz pérolas da produção originada em 
torno da Cooperativa Cultural da Periferia, a 
Cooperifa, que organiza semanalmente há sete 
anos um sarau para celebrar e promover o livre 
acesso à arte. Literatura Periférica tem quatro 
publicações: Colecionador de Pedras, de Sérgio 
Vaz, poeta, agitador cultural, criador da Cooperifa e do sarau; Da Cabula – Istória pa Tiatru, de Allan Rosa, que apresenta o drama 
cotidiano de uma analfabeta apaixonada por cinema que chacoalha nos ônibus sem ao menos saber para onde está sendo levada; a 
segunda edição mais recheada de 85 Letras e Um Disparo, livro de contos de Ademiro Alves, o Sacolinha; Guerreira, de Alessandro 
Buzo, trama vertiginosa de Rose, que começa como namorada de um bandido e vira mulher de um rapaz rico. Está no prelo De 
Passagem Mas Não a Passeio, de Dinha. “Tudo sem pompas na língua. Sem papas no verbo”, como diz Vaz. Legítima produção 
literária visceral e contundente, cheia de ódio às misérias, mas também de esperança, amor e solidariedade. De R$ 21 a R$ 29.

Literatura da quebrada

Um grupo 
de amigos 
compositores 
independentes 
transformou 
saraus 
informais em 
um CD saboroso e no selo-cooperativa 
Abacateiro. A estreia, com Doces 
Cariocas, só tem canções próprias, 
com gostinho de Clube da Esquina, 
Novos Baianos e Doces Bárbaros juntos 
e modernos. Pierre Aderne, Alexia 
Bomtempo, Marcelo Costa Santos, 
Domenico e Alvinho Lancelotti, 
Simoninha, Luis Carlinhos, Rogê, 
Silvia Machete, Ingrid Vieira e os 
instrumentistas Felipe Pinaud, Dadi, 
Mauro Refosco, Rafa Nunes, Lancaster 
e Pretinho da Serrinha fazem uma 
deliciosa mistura, da bossa nova aos 
batuques nordestinos. R$ 22, em média.

Baleiro musical

Peninha é um passarinho amarelo bem pequeno que está em 
extinção. Sua história e a de sua família é uma mensagem 
de alerta para as crianças sobre as consequências do 
desmatamento. O livro Extinção, de Ademir Moreno Aguilar, 
com ilustração de Cláudio Martins, é um dos vencedores do 
4º Concurso de Contos Infantis As Crianças do Mercosul, 
publicado pela editora argentina Comunicarte em português e 
espanhol. R$ 24,90. Disponível em www.surlivro.com.br

Alerta
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crônica Por Por Mouzar Benedito

n
egociata, segundo dizia Stanislaw Ponte 
Preta, é um bom negócio para o qual não 
fomos convidados. Pensando na tal refor-
ma ortográfica que nos foi imposta e que 
começa a valer agora, em 2009, fico em 

dúvida se ela se encaixa nessa definição. De certa for-
ma, fomos mais do que convidados: faremos o que de-
cidiram no acordo por nós. Mas não fomos convidados 
para discutir o dito-cujo, que vai transformar em papel 
velho bilhões de livros. 

Certo, a gente pode manter os livros em casa e ler nor-
malmente, ninguém vai ser obrigado a jogar livros fora. 
Mas, no mínimo, vamos ter de comprar novos dicio-
nários. Ou guias. Milhões e milhões de dicionários! Os 
editores de dicionários devem estar gritando vivas aos 
quatro ventos. E os editores de livros didáticos também, 
pois todos terão de ser substituídos, sem contar livros 
para as bibliotecas escolares. Os pedagogos dizem que 
manter nas bibliotecas escolares livros com ortografia 
“antiga” atrapalha os alunos. Eles aprendem uma coisa 
com os professores e encontram outra nos livros, o que 
os deixarão confusos. Então, todos os livros “antigos” 
têm o destino do lixo ou da reciclagem.

Num país em que muitos municípios não têm se-
quer uma biblioteca pública acho que é um desperdício 
provocar o gasto de milhões de reais com a compra de 
novos livros para substituir outros iguais das bibliote-
cas que já existem – por causa de uns poucos acentos e 
pela inclusão das letras K, W e Y, que na prática já estão 
presentes em nosso dia-a-dia. Bastaria incorporá-las 
ao alfabeto e pronto. Sem contar que algumas palavras 
continuarão sendo escritas de forma diferente no Bra-
sil e em Portugal. O que justificará num futuro próxi-
mo mais uma reforma dessas, para jogar muita grana 
nas mãos dos editores. Tudo decidido por meia dúzia 
de acadêmicos.

Que democracia é essa? Chegaram a fazer umas ma-
térias por aí sobre a praticidade ou não da reforma, 
mas todo mundo se nega a discutir os custos dela. Pa-
rece haver uma cumplicidade da grande imprensa, dos 
linguistas (sim, agora sem o trema) e dos editores inte-
ressados. Nem seções de cartas dos jornais publicaram 
algo com essa argumentação.

Língua 
  apátrida

Bom, já que queriam fazer uma reforma, eu proporia 
logo uma revolução inspirada num amigo russo, vin-
do de lá com uma família que – veja que ironia – fugia 
da revolução.

Em São Paulo existe uma comunidade de russos apá-
tridas, descendentes de opositores da Revolução Russa. 
O caminho desse pessoal era mais ou menos o mesmo: 
os pais ou avós deles eram ricos (ou simplesmente di-
reitistas) e, quando os bolcheviques tomaram o poder, 
fugiram para a China, de onde esperavam voltar para 
a Rússia algum dia. Mas houve a revolução comunista 
também na China e, com Mao no poder, se mandaram 
para a América. Na cabeça de quase todos eles a Amé-
rica eram os Estados Unidos, mas para quem os trazia 
América era também o Brasil. 

A família do Victor, meu amigo, era uma dessas que 
saíram da velha Rússia, foram para a China e acaba-
ram na América. Só que ele e seus familiares não vie-
ram no mesmo navio. Ele, a mãe e um irmão vieram 
parar no Brasil, enquanto as irmãs foram para os Es-
tados Unidos.

Um dia o Marcos, colega de “repartição”, disse que 
o Victor atropelava as palavras e às vezes não usava 
verbo. Ele gostou da observação e passou a falar sem 
verbo mesmo. E muitas vezes sem artigos nem prepo-
sições etc. Engolia o máximo de palavras que podia. 
Por exemplo: não dizia mais “eu vou ao cinema hoje à 
noite”; apenas “eu cinema noite”. Numa saída de férias 
perguntaram-lhe o que ia fazer. Em vez de “vou viajar 
para o Oregon para visitar minhas irmãs”, disse apenas 
“eu Oregon irmãs”. Enfim, era direto: “Você comigo al-
moço?”, “chefe bravo erro”. E todo mundo entendia.

Taí, burocratas da língua: radicalizem. Em vez de refor-
ma, vamos logo partir para uma revolução linguística! 

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


