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A
s demissões em massa realizadas por grandes corporações tornaram-
se assunto nacional. Desde a redemocratização do país e em diferen-
tes políticas econômicas, demissão de trabalhador era assunto da fa-
mília do demitido e do sindicato. Vez ou outra, de algum partido ou 
parlamentar. Demissão merecia uma nota perdida nas páginas de eco-

nomia dos jornais, mais perto das páginas policiais e bem longe de política. Mais 
uma vez, os sindicatos foram os primeiros a gritar que, sob o argumento da crise 
financeira, as empresas iniciaram um processo descabido de demissões. O próprio 
presidente Lula cobrou publicamente mais responsabilidade das empresas.

É muito grave o resultado dessas demissões. Para os empresários, as justificati-
vas são simples: a crise chegou ao Brasil, com restrição do crédito, redução da mo-
vimentação econômica em todos os cantos do mundo, com menos encomendas e 
vendas, mercadorias paradas, serviços não realizados e, em tese, excesso de traba-
lhadores. A solução escolhida, porém – colocá-los na rua – pode ser um tiro a sair 
pela culatra, agravando o desaquecimento da economia. Já a velha mídia comercial 
tenta quebrar a autoestima dos trabalhadores e preparar um terreno contaminado 
para o ambiente eleitoral que se aproxima.

A palavra crise faz aumentar o estoque de maldades, pois várias empresas pro-
põem redução de salários e alguns economistas propõem a suspensão no contrato 
de trabalho. Até ramos econômicos imunes à recessão, como bancos e empresas de 
energia, aproveitaram a onda para demitir. Mas depois de ostentar recordes suces-
sivos de faturamento, vendas e rentabilidade nos últimos anos, alguns atores eco-
nômicos tomam o cenário atual, e não a gordura acumulada, para pautar suas pre-
tensões futuras. Muitos analistas acreditam que as empresas têm total capacidade 
para segurar seus empregados. Chega-se a um momento em que a chamada opinião 
pública e seus setores mais organizados precisam entrar em cena de maneira mais 
ostensiva. Em defesa dos empregos de hoje e dos projetos de país justo e sustentável 
que se vem buscando construir. 
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Convite 
à leitura
Gosto cada vez 
mais das edições 
desta revista. É 
sempre um  con-
vite à leitura. A 
 reportagem “Ben-
ditos feriados” 
(capa, edição 31) 

é oportuna. Trabalhar faz bem em vários 
aspectos, inclusive no econômico. Con-
tudo, ter mais tempo para viver é melhor 
ainda. É preciso liberar energias, contem-
plar a natureza e ser feliz. Uma vida com 
mais qualidade é fundamental. Agora, os 
empresários continuam cada vez mais 
gananciosos.
Francisco C. do Nascimento, Olinda (PE)
chicocarlos56@hotmail.com

Exagero
A revista continua cada vez melhor. 
Quando acabo de ler um número já fico 
aguardando o outro, que demora. Sobre 
a entrevista com o técnico Mano Mene-
zes, considero exagero. Outros times caí-
ram e subiram no ano seguinte, normal. 
Caiu, levantou, nem por isso seus técni-
cos foram considerados mágicos ou su-
percompetentes. No texto da seção “Re-
trato” (“Luiz, 100, poeta feliz”), em vez 
da expressão “tataraneto”, acredito que o 
correto seria trineto,  terceira geração de 
netos. O tataraneto, de “tetraneto”, seria a 
geração seguinte. Um ano repleto de boas 
reportagens para vocês e para nós.
Severino Barbosa da Silva, Taguatinga (DF)
severinobs@gmail.com

Saramago
Gostaria de parabenizar a jornalista Cláu-
dia Motta pela matéria sobre o escritor 
Saramago, principalmente por ter tido a 
sensibilidade de deixá-lo falar. É difícil 
perceber o momento de se conter, de não 
dizer pelo outro. Permitir que ele mesmo 
contasse a sua própria história foi um ato 
de desprendimento, qualidade rara nos 
profissionais de comunicação. Quem ga-
nha somos nós, leitores, com o resultado 
genial do quebra-cabeças montado.
Juliane Cavalcante, Brasília (DF)
juliane_cavalcante@yahoo.com.br

Colômbia
A reportagem “A outra guerra da Colôm-
bia” (edição nº 30) foi uma das melhores 
divulgadas no ano pelas mídias em ge-
ral. É impressionante que ainda hoje exis-
ta esse tipo de repressão, e de um modo 
tão hediondo, sórdido e camuflado. Que 
a súcia se desfaça, e que as pessoas pos-
sam ter o mínimo de liberdade.
Caroline Oliveira, Diadema (SP)
carol.oliveira1991@hotmail.com

Nossa cultura
A cada edição surgem mais reportagens 
interessantes, com assunto para todos os 
gostos e idades. Encantaram-me reporta-
gens como a do Teatro Mágico e, nesta edi-
ção (31), a entrevista com Elton Medeiros 
e a dica musical “Doces Cariocas”. É a valo-
rização de nossa cultura, nossa música.
Maíra Prado, Macaé (RJ)
mairaprado@petrobras.com.br

Hexacampeões
Chamou-me atenção a entrevista com 
Mano Menezes e a reportagem sobre vi-
ver bem sem Windows (edição 30). A en-
trevista com Mano foi fantástica, apesar 
de eu ser são-paulino. Mas queria mesmo 
que vocês dessem uma “palinha” para o 
Muricy, afinal, somos hexacampeões. 
João Carlos Ramos, Lorena (SP)
j-c-ramos@hotmail.com 

Livre não é sinônimo de gratuito
Na matéria “Em nome da liberdade” há 
uma boa definição de software livre, mas 
dá a entender que livre é gratuito, e não 
é. Qualquer um pode modificar e comer-
cializar sua versão; apenas precisa dispo-
nibilizar o acesso ao código-fonte. 
Luciana Heringer, Brasília (DF)
luciana.heringer@gmail.com

Núcleo de planejamento editorial 
Bernardo Kucinski, Cláudia Motta, Daniel Reis,

José Eduardo Souza, Lílian Parise, 
Paulo Salvador e Vanilda Oliveira

Editores
Paulo Donizetti de Souza

Vander Fornazieri 
Assistente editorial

Xandra Stefanel
Redação

Evelyn Pedrozo
Ricardo Negrão

Revisão
Silvana Fernandes

Capa
 Foto de Danilo Verpa/Folha Imagem

Sede
Rua São Bento, 365, 19º andar, 

Centro, São Paulo, CEP 01011-100
Tel. (11) 3241-0008

 Comercial
 Nominal (11) 3063-5740

Poranduba (61) 3328-8046
Adesão ao projeto

 (11) 3241-0008 
Atendimento: Claudia Aranda

Impressão
Bangraf (11) 6940-6400
Simetal (11) 4341-5810

Distribuição
gratuita aos associados 

das entidades participantes.
Bancas: Fernando Chinaglia

Tiragem
360 mil exemplares 

cartas
informação que transforma

Conselho diretivo
Admirson Medeiros Ferro Jr., Aloísio Alves da 

Silva, Amélia Fernandes Costa, Antônio Laércio 
Andrade de Alencar, Antonio de Lisboa Vale, 

Arilson da Silva, Artur Henrique da Silva Santos, 
Benedito Augusto de Oliveira, Carlos Alberto 

grana, Carlos Decourt Neto, Cláudio de Souza 
Mello, Cleiton dos Santos Silva, Edgar da Cunha 

generoso, Edílson de Paula Oliveira, Fabiano 
Paulo da Silva Jr., Fernando Ferraz Rego Neiva, 
Francisco Alano, Francisco Jr. Maciel da Silva, 

genivaldo Marcos Ferreira, gentil Teixeira 
de Freitas, Isaac Jarbas do Carmo, Izídio de 
Brito Correia, Jesus Francisco garcia, José 
Carlos Bortolato, José Eloir do Nascimento, 
José Enoque da Costa Sousa, José Roberto 

Brasileiro, Juberlei Baes Bacelo, Marcos Aurélio 
Saraiva Holanda, Marcos Frederico Dias Breda, 

Maria Izabel Azevedo Noronha, Maria Rita 
Serrano, Nilton Souza da Silva, Paulo César 

Borba Peres, Paulo João Estaúsia, Paulo Lage, 
Paulo Roberto Salvador, Raul Heller, Renato 

Zulato, Rodrigo Lopes Britto, Sebastião geraldo 
Cardozo, Sérgio goiana, Sérgio Luis Carlos da 
Cunha, Sonia Maria Peres de Oliveira, Vagner 
Freitas de Moraes, Valmir Marques da Silva, 
Vinicius de Assumpção Silva, Wilian Vagner 

Moreira, Wilson Franca dos Santos.
 Diretores responsáveis

Luiz Cláudio Marcolino
Sérgio Nobre

Diretores financeiros
Ivone Maria da Silva

Teonílio Monteiro da Costa

revista@revistadobrasil.net

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



feVereiro 2009    REVISTA DO BRASIL     � 

Pontodevista Por Mauro Santayana

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

C
oincidindo com a posição brasileira no caso 
de Israel, as críticas de embaixadores apo-
sentados, que contestam a diplomacia posi-
tiva do Brasil, no momento em que o país 
procura ser ouvido no cenário internacional, 

têm crescido. Partem do velho sentimento de inferiorida-
de que prevalece em alguns momentos da nossa história. 
O ex-chanceler Celso Láfer – que dirigiu a política externa 
brasileira durante alguns meses do governo Collor e do 
governo Fernando Henrique Cardoso – tem sido o mais 
incisivo nas críticas. Seria fácil debitá-las às ligações do 
intelectual com o mundo judaico, mas não bastaria para 
explicar-lhe o comportamento. Outros ex-
diplomatas, como Roberto Abdenur, Mar-
cos Azambuja e Rubens Barbosa, usam dos 
mesmos argumentos.

O fundo comum da crítica é o de que 
estamos abandonando a linha “ocidental”, 
fortalecida durante alguns governos milita-
res (nem todos) e buscando alianças com 
os países mais pobres e os emergentes. Per-
manece a ideia de que não temos sobera-
nia para exercer diplomacia independen-
te. Mas há circunstâncias adicionais. Uma 
delas é a velha divisão corporativa do Ita-
maraty, com grupos formados pela amiza-
de e pelos interesses, além das opções de 
natureza política e ideológica. Desde a in-
dependência, a política externa brasileira 
tem oscilado entre a autonomia e o partido 
anglo-saxão, mas essa dicotomia foi rompida em algu-
mas ocasiões históricas pela coragem de alguns grandes 
brasileiros, como em 1907, na Conferência de Haia, com 
Ruy Barbosa e, mais recentemente, com Affonso Arinos 
e San Thiago Dantas.

Naquela ocasião, o barão do Rio Branco oscilava en-
tre dois nomes que podiam representar o Brasil no his-
tórico encontro: Joaquim Nabuco, que fora embaixador 
em Washington e encarnava o ideal das elites; e Ruy 
Barbosa, inclinado à luta pelos ideais republicanos e 
de lastro intelectual mais ostensivo (ainda que Nabu-
co não fosse muito distante do grande baiano). O pro-
blema de Nabuco era o seu alinhamento incondicional 
com os Estados Unidos. Pretendia-se, em Haia, abortar 

o conflito bélico que se desenhava a partir da Conferên-
cia Colonialista de Berlim, de 1884/85, que dividira a 
África Ocidental e provocara dissensões entre as potên-
cias europeias. A opinião pública preferia Ruy, com sua 
coragem em opor-se às oligarquias militares.

Ruy quis a comissão, lutou por ela. Em Haia, confron-
tou-se com a arrogância de potências como Alemanha 
e Rússia e defendeu a igualdade de soberania entre to-
dos os estados nacionais constituídos, e deixou a marca 
de sua presença, embora tenha incomodado a muitos 
por representar um país de “segunda classe”. Rio Branco 
percebia a crescente influência norte-americana sobre 

o continente, sobretudo depois da vitória 
contra a Espanha e a expansão do poder 
marítimo de Washington, mas a sua for-
mação e experiência o faziam mais próxi-
mo da visão europeia do mundo.

Os diplomatas que se opõem, hoje, ao 
chanceler Celso Amorim e ao secretário-
geral Samuel Pinheiro Guimarães foram 
responsáveis pela política de submissão 
absoluta do Itamaraty ao Departamento 
de Estado dos Estados Unidos, durante os 
oito anos de Fernando Henrique Cardo-
so. Do ponto de vista ideológico, transtor-
na-os a independência da Chancelaria em 
suas relações internacionais. É sintomático 
que discordem do desenvolvimento da tec-
nologia nuclear, essencial para todo o de-
senvolvimento futuro. Do ponto de vista 

subjetivo, sentem-se frustrados com a crescente respei-
tabilidade do Brasil no mundo, o que contrasta com a ge-
nuflexão da política externa durante os governos Collor 
e Fernando Henrique Cardoso.

O Brasil tem agido com altivez. Sem bravatas ociosas, 
mas com a dignidade que lembra Rio Branco, na defesa 
dos interesses territoriais brasileiros, e Ruy Barbosa, na 
afirmação da igualdade política essencial entre todos 
os povos do mundo. Muitos militares fazem a autocrí-
tica de suas corporações, ao dizer que, na reserva, os 
oficiais ficam muito mais “sábios e corajosos” do que 
na ativa, e passam a criticar com atrevimento a política 
de seus sucessores. Pelo que vemos, com os diplomatas 
ocorre o mesmo. 

Submissão como escolha
Embaixadores aposentados, habituados a um certo sentimento de 
inferioridade, sentem-se transtornados com a atual política externa 
e com a crescente respeitabilidade do Brasil no mundo

os 
diplomatas 
que se 
opõem, hoje, 
ao chanceler 
Celso 
Amorim 
foram 
responsáveis 
pela política 
de submissão 
aos eUA, 
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Por Paulo Donizetti de Souza  (resumo@revistadobrasil.net)resumo

O ano terminou com os fundos de pensão 
dando saltos em sua estratégia de ampliar par-
ticipações em infraestrutura. A Invepar, em-
presa da Previ (83%), em parceria com a cons-
trutora OAS, assumiu, por R$ 995 milhões, o 
controle do Metrô do Rio – negócio que ainda 
precisa do OK do governo do estado. O capi-
tal do Metrô deve ainda ser vitaminado por 
recursos da Petros e Funcef (dos empregados 
da Petrobras e da Caixa), com R$ 400 milhões 

cada um. A Invepar, em consórcio também 
com a construtora OAS, já havia arrematado 
a concessão do trecho mais longo do leilão de 
rodovias promovido pelo governo de São Pau-
lo, com 444 quilômetros do Corredor Raposo 
Tavares. Enquanto cobiça a infraestrutura, a 
Previ, o fundo dos funcionários do BB, espera 
faturar R$ 600 milhões com a venda do com-
plexo hoteleiro na Costa do Sauipe (BA) e do 
prédio do Hotel Meridien, em Copacabana.

Nos trilhos

Pecuaristas, empresários e políticos a eles ligados no 
Maranhão fazem lobby para tentar excluir o território 
do Estado na área reconhecida como Amazônia Legal – 
que engloba Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 
Roraima, além de parte do Mato Grosso, Tocantins – do 
estado nordestino. Querem, com isso, ampliar de 20% 
para 65% as áreas desmatáveis de suas propriedades. 
Não que eles atualmente cumpram a regra. Segundo 
movimentos sociais da região – que contra-atacam em 
defesa da atual especificação territorial da bacia ama-
zônica –, o limite já é desrespeitado há muito tempo, 
o que inviabiliza a captação de financiamentos. Tan-
to é que os ruralistas reivindicam, também, suspensão 
dos efeitos da Resolução 3.545 do Conselho Monetário 
Nacional (CMN), que proíbe a liberação de recursos a 
proprietários rurais que estejam em situação fundiá-
ria irregular. 

Estação do 
metrô carioca

Um dos mais simpáticos sím-
bolos do folclore brasileiro, o Saci 
Pererê será o tema do carnaval de 
Pirassununga (SP). A área cen-
tral da cidade será toda decorada 
com o personagem. A prefeitura 
da cidade aproveita o evento para 
aderir ao movimento que quer 
vê-lo como mascote da Copa do 
Mundo de 2014, por simbolizar a 
cultura multirracial que forma o 
povo brasileiro: surgiu há mais de 
dois séculos, como índio protetor 
da floresta e tinha duas pernas; foi 
adotado pelos negros, assumiu a 
raça e, uma vez escravizado e pre-
so por grilhões, optou por cortá-
la; e ganhou dos brancos o gorro 
vermelho, presente em vários mi-
tos europeus.

Lobby da motosserra

Pecuaristas querem 
o céu, a terra e o 
dinheiro do Estado

 Entre movimentos de sem-terra pressionando pela aceleração 
da reforma agrária e de “forças ocultas” tentando desestabilizar 
o governo do presidente Fernando Lugo, o meio rural paraguaio 
vive momentos de tensão. O chanceler brasileiro Celos Amorim 
chegou a manifestar preocupação com os “brasilguaios” com 
atividade rural e o governo Lugo já assegurou proteção a todos 

os investimentos legais no território, onde é 
grande a presença de produtores brasilei-
ros. Um deles, Tranquilo Favero, brasileiro 
naturalizado paraguaio, tem terras em 13 
departamentos e lucra US$ 240 milhões 

por ano com soja. Com ar-
gumento de aquecer a ati-
vidade rural e de reduzir a 
crise no campo, o deputado 
Elvis Balbuena tem insisti-
do na proposta de legalizar 
a produção de maconha. “A 

planta é consumida desde 
8.000 anos a.C. e em nosso país 

há uma quantidade enorme de pro-
dução da erva. Proibi-la hoje é como 
a proibição do álcool pelos EUA na 
era Capone”, disse o parlamentar ao 
diário local Ultima Hora.

Zona de conflito

Fernando 
Lugo
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Relatividade “Duas coisas são infinitas: o universo e a 
estupidez humana. Mas, no que diz respeito ao universo, 
ainda não adquiri certeza absoluta” Albert Einstein (18�9-19��), cientista, 

que faria 120 anos em 14 de março

Ondas 
livres

Um projeto de lei 
que descriminaliza ser-
viços de radiodifusão 
operados sem conces-
são pública foi envia-
do ao Congresso pelo 
Executivo agora em 
janeiro. A iniciativa foi 
recebida por integran-
tes do Fórum Nacio-
nal pela Democratiza-
ção da Comunicação 
como, enfim, um sinal 
de boa vontade da ges-
tão Lula em relação às 
rádios comunitárias, 
que têm sua atuação 
obstruída pela lei atual 
e sofrem com a perse-
guição dos órgãos re-
guladores e da polícia. 

O Banco Central confirmou, por meio da assessoria, que pas-
sará de R$ 100 bilhões o lucro obtido no segundo semestre de 
2008, a ser repassado ao Tesouro Nacional, conforme noticiou 
o Estadão. A fábula é resultado de ganhos com a valorização do 
dólar (as reservas do BC superam US$ 205 bilhões) e só pode 
ser empregada em abatimento da dívida, mas já alivia a gestão 
da dívida em tempos de crise. O BC negou, por outro lado, que 
Henrique Meirelles tenha comunicado a Lula a decisão de dei-

xar o posto em breve, conforme noti-
ciou a Carta Capital. Antes mesmo de 
a notícia sair, já circulava um boato-
piada de que o presidente teria con-
vidado Luiz Gonzaga Belluzzo para o 
BC. O corintiano Lula teria tanta ad-
miração pelo economista que preferia 
tê-lo no lugar de Meirelles do que no 
comando do Palmeiras, que Belluzzo 
sonha presidir desde criancinha.VA

LT
ER

 C
A

M
PA

N
AT

O
/A

BR
 

Luiz Gonzaga 
Belluzzo

Sim e não
A se confirmar os R$ 464 previstos para o salário mínimo a par-

tir de 1º de fevereiro, o salto acumulado será 132% em relação aos  
R$ 200 de 2002, algo próximo de 45% acima da inflação. Em prin-
cípio, a política de valorização do mínimo, um dos grandes trunfos 
das negociações das centrais sindicais com o governo, incomodava 
apenas os cabeças de planilha que viam “riscos” para as contas pú-
blicas. Não só estavam errados, como a valorização se tornou um 
dos pilares da sustentação do crescimento. Agora, os empresários 
do setor privado também fazem lobby contra essa política de reajus-

tes. Não se sabe se 
é por incapacidade 
de pagar ou se é por 
razões ideológicas 
e eleitorais: conter 
o raciocínio distri-
butivo e seu impac-
to nos índices de 
aprovação de Lula 
(e de seu sucessor 
em 2010).

O novo mínimo

Evolução do mínimo (em R$)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

200
240 260

300
350

380 415
464
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Por Rodrigo Savazoni  (emtranse@revistadobrasil.net)emtranse

A melhor TV Digital
Ela não é uma evolução da televisão. É mais parecida 
com um computador. E está em construção

C
lay Shirky, pesquisador norte-americano de novas mí-
dias, escreveu um livro chamado Here Comes Every-
body (www.herecomeseverybody.org) e mantém um 
blog com o mesmo nome. Em um texto publicado re-
centemente, ele compara a mídia no século 20 a uma 

corrida na qual só o que importa é consumir e indica que a mídia 
daqui para a frente será um triatlo, em alusão à modalidade es-
portiva em que os atletas nadam, pedalam e correm para cumprir 
a prova: “As pessoas consomem, mas também gostam de produ-
zir e de compartilhar”. Ou seja, é uma mídia feita por e para todo 
mundo. 

A TV Digital que se discutiu no Brasil, nos últimos anos – que 
consiste basicamente na migração do sistema de televisão aberta e 
gratuita do formato analógico para o digital – pertence a esse velho 
mundo que está ruindo. Ninguém, no fundo, quer uma televisão 
que continue a estimular a passividade do público, que não permita 
interação, que apenas ofereça uma qualidade de imagem melhor. 

De acordo com dados do Fórum do Sistema Brasileiro de TV 
Digital Terrestre divulgados em dezembro, quando o SBTVD fez 
um ano, apenas 150 mil receptores fixos foram vendidos no Brasil. 
A estimativa dos promotores do sistema é de que 600 mil pessoas 
tenham hoje acesso à TV Digital no país. Além disso, foi divulga-
do que a sonhada interatividade (o que poderia ser o diferencial 

da TV digital) só deve chegar – se chegar – em 2010. 
Enquanto isso, uma outra TV Digital se estrutura no mundo 

todo, resultado da convergência do audiovisual com a internet. 
Uma TV Triatlo, para pegar a imagem construída por Shirky. Essa 
é a grande aposta de 2009. É assim que pensa Steve Balmer, suces-
sor de Bill Gates na Microsoft, conforme registrou o site G1: “Por 
mais de 60 anos, a TV se tornou o principal centro de entreteni-
mento da família. Sua resolução das imagens melhorou, mas as 
funcionalidades se mantiveram praticamente as mesmas. Agora é 
a hora de TVs mais conectadas e do fim das barreiras entre tele-
visão e computador”. 

Um dos mais recentes exemplos dessa visão é o projeto internet@
TV, parceria do Yahoo! com a Intel, que consiste num conjunto de 
aplicativos que rodam integrados a vários modelos de aparelhos de 
televisão. Usando o controle remoto, o usuário de TV passa a na-
vegar na web. Não se trata de transformar a televisão em um com-
putador, mas de um formato híbrido. O presente ainda demons-
tra que a rainha dos lares brasileiros segue firme em seu trono. O 
futuro, no entanto, passa por aí.

A audiência dos telejornais, telenovelas e demais produtos das 
emissoras abertas até agora apenas sofreu arranhões. Mas, con-
forme reportagem publicada pela edição de novembro da revista 
Tela Viva, especializada no mercado de telecomunicações, o pú-
blico plenamente satisfeito com a TV aberta está concentrado na 
faixa de idade com mais de 50 anos. Os mais jovens querem o tria-
tlo (veja o gráfico). 

Nível de satisfação com a TV
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fonte: www.telaviva.com.br/revista/187/capa.htm

25 anos 25-34 35-44 45-54 >55

gostaria de assistir ao conteúdo 
em um dispositível móvel

gostaria de assistir ao conteúdo em um PC

Contente com a TV atual

Os mais jovens 
são ávidos por 
tecnologias móveis 
e que combinam 
conteúdos
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Transmissão participativa
Desde setembro, a TV Cultura, no endereço www.radarcultura.com.br/

rodaviva, promove transmissões experimentais participativas do programa 
de debates Roda Viva, às segundas-feiras à noite. Em uma página web são 
exibidos três vídeos, um deles com a transmissão “oficial”, outro com os bas-
tidores (que ficam permanentemente no ar, inclusive antes e depois do tér-
mino do programa) e outro que acompanha o cartunista Chico Caruso.

Nessa mesma página há também um chat e ambientes que reúnem men-
sagens postadas pela rede social Twitter (www.twitter.com) e fotos feitas 
na arena do programa por usuários da rede social Flickr (www.flickr.com). 
Nos intervalos, a repórter Lia Rangel invade a roda e faz aos entrevistados 
as perguntas propostas no chat ou pela Twitter. Essa interação tem agrada-
do muito os participantes da experiência.

Current TV e Fiz TV
Lançada há dois anos pelo prêmio Nobel da Paz Al Gore, a Current TV  

(www.current.com) tem como diferencial uma programação produzida, em parte, 
pelos usuários. Funciona assim: você sobe um vídeo no site e o submete à apro-
vação da comunidade de usuários. Passada essa etapa, o conteúdo é avaliado por 
profissionais da Current. Se for bom, vai ao ar numa emissora de TV transmitida 
por satélite e cabo, nos Estados Unidos e na Inglaterra. É TV e é internet. No Bra-
sil, a editora Abril lançou a prima pobre da Current, a FIZTV (http://fiztv.abril.
com.br). O conteúdo da programação é construído pelos interatores e exibido para 
assinantes da TVA.

Como será o amanhã
Ainda é difícil saber como será a TV do futuro, mas algumas experiên-

cias que estão em curso, no Brasil e no exterior, já apontam um caminho. 
Você já ouviu falar no Napster? O software que acabou com a indústria da 
música, por permitir às pessoas trocarem arquivos entre suas máquinas. E 
no Skype? O software que oferece ao usuário fazer ligações telefônicas pelo 
computador a custo zero. Pois bem, esses dois programas têm em comum 
o fato de utilizar Peer-to-Peer (ponto a ponto, ou, em tradução livre, pessoa 
a pessoa), tecnologia que permite às máquinas (consequentemente aos in-
divíduos) dialogar. 

Essa ideia, aplicada à transmissão de arquivos audiovisuais, recebeu o nome 
de broadcatching e poderá ser o vilão definitivo da radiodifusão (broadcast). 
Um dos mais interessantes softwares de broadcatching é o Miro (www.getmi-
ro.com), que você pode instalar em seu computador. Ele funciona em forma-
to de compartilhamento de arquivos sob demanda e permite a “assinatura de 
canais”, alguns deles exclusivos. A maioria das ofertas é apenas em inglês. 

Programa 
Roda Viva

Al Gore
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P
oucos meses depois de sancio-
nada a lei que incentiva – mas 
não obriga – médias e grandes 
empresas a ampliar o perío-
do de licença-maternidade, o 

tema ainda borbulha no Congresso. Uma 
proposta de emenda constitucional ten-
ta transformar a licença de 180 dias, mais 
que facultativa, em obrigação. Não se sabe 
ainda o ritmo que a proposta da senadora 
Rosalba Ciarlini (DEM-RN) terá na fila do 
Congresso. Mas na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania do Senado já pas-
sou, em dezembro.

Em seu parecer favorável, a relatora Serys 
Slhessarenko (PT-MT) destacou os bene-
fícios de um tempo maior de aleitamento 
materno para a saúde e os cofres públicos. 
Segundo o Ministério da Saúde, em 2007 

foram internadas 180 mil crianças por cau-
sa de diarreia e outras 321 mil com pneu-
monia, casos que custaram R$ 250 milhões 
ao Sistema Único de Saúde. Cerca de uma 
centena de municípios e uma dezena de es-
tados já concedem a licença de seis meses 
para as servidoras públicas. Várias empre-
sas também adiantaram a conquista para 
suas trabalhadoras. “Resta o desafio de es-
tender o benefício para todas as mães”, con-
clui o relatório.

A advogada Fabíola Cassab, uma das 
fundadoras do Matrice, grupo de apoio ao 
aleitamento materno, que se reúne em São 
Paulo para trocar experiências, angústias e 
incentivar a amamentação, diz que o retor-
no ao trabalho é o assunto que dá mais ibo-
pe nos encontros. “Todas querem aprender 
dicas de como tirar o leite, armazená-lo e 

continuar alimentando seus filhos quando 
voltarem a trabalhar. Infelizmente, a maio-
ria acaba tendo de antecipar o desmame”, 
diz. A bancária Maria Fernanda Duarte, de 
35 anos, lamenta: “Tive de complementar 
a alimentação da minha filha Maria Clara 
com leite de vaca a partir dos 4 meses, mes-
mo sabendo que deveria dar só leite mater-
no até os 6”.

A Nestlé é uma das empresas pioneiras 
na ampliação da licença. “Isso contribui 
para estreitar o vínculo entre mãe e filho, 
tão fundamental nos primeiros meses de 
vida”, diz João Dornellas, diretor de Recur-
sos Humanos. “Além disso, os funcionários 
como um todo se sentem mais satisfeitos 
em trabalhar em uma empresa que se preo-
cupa com seu bem-estar.” Razão semelhan-
te motivou a indústria farmacêutica Euro-

Mais tempo de amamentação 
e de permanência dos pais 
com seus recém-nascidos e 
de garantia de emprego para 
papais “grávidos”: projetos 
tentam tirar país do atraso 
em relação à qualidade de 
vida de crianças e casais
Por Cida de oliveira

BOM
traBalhO

para os bebês e os pais
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da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). 
“Agora que abrimos caminho, as chances de 
aprovação da lei são maiores. Como con-
seguir que as mães amamentem pelo tem-
po recomendado pela Organização Mun-
dial de Saúde se aos 4 meses do bebê, ou 
até antes, precisam trabalhar?”, questiona 
Lopez.

O leite materno é o alimento ideal e com-
pleto para os primeiros seis meses de vida. 
Dispensa água, oferece nutrientes de fácil 
digestão e anticorpos que combatem infec-
ções. Com isso há redução na mortalida-
de por diarreia e pneumonia. Diminuem 
ainda os casos de asma, rinite, alergias ali-
mentares e outras infecções. O risco dessas 
doenças é até sete vezes maior em bebês não 
amamentados. Outro ponto importante é 
que a afetividade do contato entre mãe e 
filho favorece também a formação de uma 
personalidade menos agressiva e melhora o 
potencial cognitivo do recém-nascido.

Para as mães, os ganhos também são 
grandes. Quem amamenta está menos su-
jeita ao câncer de mama e de ovário e à obe-
sidade pós-parto. Pesquisas recentes apon-
tam redução de casos de diabetes, doenças 
cardiovasculares, alergias, pressão alta e até 
de alguns tipos de câncer, como o linfoma, 
entre adultos que foram amamentados ade-
quadamente.

Envolver o pai
Para Rosane da Silva, da Secretaria Na-

cional sobre a Mulher Trabalhadora da 
CUT, a proposta é positiva, mas incom-
pleta. “Trabalhamos na elaboração de um 
projeto de lei para instituir a licença-ma-
ternidade e paternidade de seis meses, bem 
como maior oferta de creches e outras me-
didas que de fato ampliem os direitos das 
mulheres trabalhadoras”, diz. Segundo ela, 
o texto que começa a ser discutido deve-
rá ser proposto no Congresso Nacional em 
março.

Segundo pesquisa da Universidade Fede-
ral de Pernambuco e do Instituto Papai, do 
Recife, 78% dos pesquisados consideram 
os atuais cinco dias da licença paternidade 
muito pouco para acompanhar os primei-
ros dias de vida do filho. Em países como a 
Suécia os pais podem ficar até 13 meses em 
casa para cuidar do filho. Até o terceiro mês 
de vida do bebê, o pai e a mãe se licenciam. 
A partir daí o casal decide quem voltará ao 
trabalho primeiro.  

A fila da Câmara começa o ano também 

Pura felicidade
A paulistana Janaína 

Procópio, de 32 anos, 
funcionária da Eurofarma, 

sentiu-se duplamente 
privilegiada: ganhou 

Carolina, que completou 
6 meses em janeiro, e 
ficou mais próxima da 

filha nesse período
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com projeto que proíbe a demissão sem 
justa causa de empregados cuja mulher ou 
companheira esteja grávida. A ideia, do de-
putado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), 
foi aprovada no começo de dezembro na 
Comissão de Constituição e Justiça da Câ-
mara e a partir de fevereiro será possível ter 
uma previsão de como vai andar. “Acredito 
que, diante da dimensão e importância, o 
projeto encontrará boa receptividade tam-
bém entre os senadores”, afirma Chinaglia. 
“A medida não onera em nenhum centavo 
a mais as empresas nem o governo, ape-
nas protege alguém já selecionado e em-
pregado.”

Para Chinaglia, o projeto não pode ser 
analisado à luz da crise econômico-finan-
ceira, mas no sentido de garantir ao núcleo 
familiar condições necessárias para uma 
gestação tranquila. O empresário Michael 
Haradom, presidente da Fersol, concorda. 
“O Brasil tem avançado na conquista de di-
reitos relacionados à proteção à infância e a 
proposta contribui também para a equida-
de de gênero”, opina. “É preciso que a socie-
dade entenda – os empresários principal-
mente – que a gravidez e os primeiros meses 
de vida de uma criança são fundamentais 
para garantir a estabilidade de uma família. 
Se o pai tiver estabilidade, ela se converte 
em maior produtividade. Felicidade não é 
medida em números, mas traz um bom re-
torno para todos”, defende. 

Fabíola: 
retorno ao 
trabalho 
é assunto 
recorrente

farma. “A medida não trouxe aumento de 
custos e já se mostra positiva”, diz Mikiko 
Inoue, diretora de RH. Já na indústria quí-
mica Fersol a licença dura sete meses para 
as mães e dois para os pais. “Não é só ali-
mentação. É momento de carinho, de cui-
dado, em que o olho no olho desenvolve a 
afetividade e a solidariedade que vão fazer 
com que pais e filhos sejam pessoas me-
lhores”, diz o presidente Michael Haradom, 
que desafia a Federação das Indústrias de 
São Paulo e a Confederação Nacional da 
Indústria a comprovarem a perda de com-
petitividade trazida por dois meses a mais 
de licença-maternidade. 

“Sabemos que a resistência dos empresá-
rios ainda é grande”, diz Fábio Ancona Lo-
pez, professor de pediatria da Universida-
de Federal de São Paulo e vice-presidente 
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BraSil

o empresariado nadou de bra-
çadas com a pujança da eco-
nomia brasileira em 2008 e 
agora, em águas turbulen-
tas, começa a se desfazer de 

seu ativo mais valioso: o trabalhador. De 
janeiro a setembro, o Produto Interno Bru-
to cresceu 6,4%, ante média de 4,5% nos 
três anos anteriores – e a melhoria da ren-
da e do poder de consumo das famílias teve 
peso importante nesse desempenho. Seto-
res industriais, a exemplo do automobilís-
tico, atingiram índices de produção e de 
venda recordes, e os bancos continuaram 
com a sua rentabilidade invejável. Para o 
Brasil, o momento econômico favorável, o 
melhor dos últimos 12 anos, foi também a 
melhor blindagem contra a crise financeira 
internacional. Dois meses depois, porém, o 
setor empresarial disparou contra a classe 
trabalhadora. E o ataque foi violento. Em 
dezembro, as demissões superaram as con-
tratações com carteira assinada em 655 mil 
postos de trabalho no país, superando em 
muito os habituais saldos negativos desta 
época do ano.

A eliminação de vagas veio acompa-
nhada do velho discurso da flexibilização 
dos direitos. Começaram a pipocar acor-
dos com redução de jornada e de salários. 
Parte desse quadro deveu-se à diminui-
ção da atividade econômica, outra parte 
ao oportunismo das empresas, segundo o 

presidente da CUT, Artur Henrique da Sil-
va Santos. Enquanto sindicalistas e traba-
lhadores se mobilizavam em um janeiro 
conturbado, a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), por exemplo, não tinha 
sequer um representante para atender a 
imprensa. A recomendação era a leitura 
de um “informe conjuntural” escrito no 
fim do ano.

O mês de janeiro foi marcado por parali-
sações e protestos pela manutenção do em-
prego e da renda. Artur Henrique disse que 
a ordem é negociar à exaustão para evitar 
demissões e que as empresas têm recursos 
para isso, como férias coletivas, redução de 
jornada sem redução de salários e limitação 
ou fim das horas extras.

No mar de pessimismo e oportunismo, 
a postura da Indústrias Nardini, fabricante 
de máquinas e ferramentas em Americana, 
no interior de São Paulo, virou caso exem-
plar. A empresa reduziu de R$ 60 milhões 
para R$ 20 milhões os investimentos que 
planejava fazer em 2009 e optou por man-
ter o quadro de 1.200 funcionários. A deci-
são gerou maior empenho dos operários e 
a empresa ficou mais competitiva. O presi-
dente da Nardini, Renato Franchi, disse ao 
jornal DCI que a estratégia de não demitir 
é coerente com o excelente ano que a em-
presa teve em 2008. “Estamos muito pre-
ocupados (com a crise), porém só de não 
ter havido demissões tranquilizou o pes-

A overdose de juros sufoca a economia
e o empresariado ignora tudo o que
apregoa a respeito de responsabilidade 
social. A defesa dos empregos e do 
crescimento passa pela pressão da 
sociedade Por evelyn Pedrozo

A hora da 
responsa

PreSSãO máxima
Manifestações pelo país, 
como dos metalúrgicos do 
ABC (acima) e dos bancários 
de São Paulo, marcam início 
de ano turbulento
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soal e o clima aqui está sadio. A equipe de 
vendas está trabalhando com bastante di-
namismo. Quando você demite é um pro-
blema. Você manda 100 embora e repercute 
psicologicamente nos outros 1.100”, disse. 
Mas setores importantes do empresariado 
não querem nem ouvir falar em garantia 
de emprego, desprezando o risco de esfriar 
ainda mais a economia.

Ainda não basta
A redução da taxa básica de juros, enfa-

ticamente reivindicada por todos os setores 
da sociedade, está atrasada demais para ci-
catrizar a ferida aberta pelo descontrole dos 
mercados globais. A queda de 1 ponto no 
último dia 21 de janeiro pouco muda a posi-
ção do Brasil de maior taxa anual do mundo 
(12,75%, mais que o dobro da inflação). “O 
Brasil está na contramão”, analisa o econo-
mista Antonio Corrêa de Lacerda, professor 
da PUC-SP. Para Lacerda, a redução deveria 
ter sido de pelo menos 2 pontos percentuais 
e vir acompanhada de um conjunto de medi-
das. “O Brasil conta, atualmente, com uma 
quase autossuficiência energética e tem po-
sição credora no endividamento externo, 
o que não garante isoladamente a imuni-
dade diante da crise, mas abre espaço para 
medidas pró-ativas”, avalia, listando atitu-
des como redução do superávit primário e 
pressão para que os bancos reduzam as ta-
xas cobradas pelos empréstimos. 

O movimento sindical faz coro às me-
didas propostas pelo economista. Defende 
a utilização dos bancos públicos para bara-

tear e ampliar o crédito; redução de impos-
tos para incentivar investimentos produti-
vos; um pacto para evitar o desemprego; 
ampliação dos investimentos públicos, 
nos âmbitos federal, estadual e municipal; 
apoio às exportações; estímulo a ativida-
des geradoras de emprego e renda pouco 
demandadoras de importações, como in-
fraestrutura, construção civil, indústria de 
alimentos, vestuário e calçadista.

Esse rol de reivindicações foi apresentado 
pelas centrais sindicais ao presidente Lula no 
dia 19 de janeiro. O governo que, na sequ-
ência, foi repercuti-lo junto a empresários 
e banqueiros e garantiu às centrais a cria-
ção de uma espécie de gabinete de acompa-
nhamento da conjuntura e de formulação de 
propostas. Lula também comprometeu-se a 
manter o acordo que garante aumento real 
de 5,7% ao salário mínimo, que passa a R$ 
465 a partir de 1º de fevereiro.

É da reação do governo à crise que de-
pende o quadro econômico de 2009, diz o 
economista Luiz Gonzaga Belluzzo, profes-
sor da Unicamp. “Todo mundo subestimou 
a crise. O ineditismo dela e o conservado-
rismo do BC, uma espécie de lerdeza buro-
crática, paralisaram as instituições. Agora, 
as ações não podem ser tímidas, conser-
vadoras. É preciso agilidade, pois, apesar 
da recessão que virá, ainda poderemos ter 
crescimento em 2009. O governo vai ter de 
transpor as barreiras burocráticas e colo-
car o dinheiro do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) na rua. É hora de 
investir.”M
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Artur, da CUT, pede garantias aos trabalhadores e juros menores em reunião com Lula
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Proteção básica
“Esta crise não tem data para acabar”, 

anunciou o FMI, em meados de janeiro, 
em Washington. Reunido em cúpula, da 
qual participou o vice-presidente da Unifi-
nanças (sindicato mundial dos bancários) 
e presidente do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Luiz Cláudio Marcolino, o ór-
gão admitiu que a crise foi gerada pela falta 
de fiscalização dos mercados. “Uma solu-
ção deve conter proteção básica aos traba-
lhadores”, disse Marcolino. Segundo ele, os 
novos contratos de financiamento fechados 
pelo Banco Mundial (Bird) exigem contra-
partidas correspondentes a 2% do PIB do 
país devedor, a ser aplicados em proteção 
social, incluindo isenção fiscal. É uma fór-
mula para ser repetida em todo o mundo, 
já que um dado é fato: o elo mais fraco da 
corrente é o trabalhador.

Enquanto isso, no Brasil, proteção ao tra-
balhador ainda é tema para ficção. Empresas 
que se beneficiaram de recursos públicos, a 
maioria liberada pelo BNDES, não titubea-
ram em iniciar a onda de demissões. Nem 
mesmo aquelas que receberam incentivo fis-
cal do governo Lula após o acirramento da 
crise deram trégua. Foi o caso da General 
Motors, que dispensou 802 empregados da 
unidade de São José dos Campos nos pri-
meiros dias do ano. Foram 58 temporários 
com contratos vencidos e 744 a vencer. FO

TO
S 
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O Banco Central afirma que utiliza a taxa básica 
de juros, a Selic (Sistema Especial de Liquidação 
e Custódia), para manter a inflação sob controle. 
Quando a Selic é reduzida, os investidores fogem 
das aplicações nos títulos da dívida pública, que 
são remunerados por ela. E entra mais dinheiro em 
investimentos que ajudam o setor produtivo.

Quando a Selic sobe, os investidores correm para 
mamar na dívida. Para os bancos que compram esses 
títulos (emprestando dinheiro para o governo), quanto 
mais alta a Selic, mais fácil o ganho. O crédito à pessoa 
física fica escasso e acontece o que se está vendo. 
Cada ponto a menos nessa taxa anual reduz de 0,36% a 1% a despesa com 
a dívida pública interna. Como essa dívida está em R$ 1,5 trilhão, o governo 
deve poupar de R$ 5,4 bilhões a R$ 15 bilhões em um ano.

A taxa é definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária 
(Copom), onde reina o presidente do BC, Henrique Meirelles. O propósito 
é cumprir as metas para a inflação definidas pelo Conselho Monetário 
Nacional, órgão do qual fazem parte o ministro da Fazenda (presidente), 
o ministro do Planejamento e o presidente do BC.

Sobre a atual política conduzida pelo Copom, existem três correntes 
de opinião. uma delas é formada pelos alinhados com a política 
monetarista. Os bancos adoram essa visão, de se empregar os juros altos 
a pretexto de conter o crescimento para controlar a inflação. Têm retorno 
garantido e sem risco. Nesse grupo estão os “comentaristas de plantão” 

acostumados a desqualificar o governo Lula, a dizer 
que ele tem muita sorte e que a economia só vai bem 
por causa do Henrique Meirelles.

Já os “desenvolvimentistas” preferem menos 
rigor com metas de inflação e de superávit primário 
(dinheiro a ser economizado para pagar juros), e 
inclusão de metas de crescimento e de nível de 
emprego entre os pilares da política econômica. 
Defendem o incentivo à produção e ao consumo 
como forma de vitaminar o crescimento. Não 
acreditam que essa linha possa vingar com Henrique 
Meirelles no comando do BC. Para eles, a redução 

de 13,75% para 12,75% na última reunião do Copom ainda foi pouco. 
Queriam no máximo 11,75%.

E outra corrente é a dos que não estão satisfeitos com a política de 
juros, mas que não discordam frontalmente do comando de Meirelles 
– ao contrário, acham que ele não faz nada que Lula não queira. Porém, 
defendem metas de inflação e de superávit mais flexíveis, de acordo 
com as necessidades do governo federal de fazer caixa, e ampliar 
investimentos que induzam ao crescimento sem aumentar impostos. 
Enfim, para eles, Meirelles poderia pegar mais leve. Eles acreditam que a  
queda de 1 ponto percentual é um bom sinal de flexibilização na política 
monetária, como anunciou o BC.

Noves fora, excetuando-se os “rentistas”, que vivem de rendimentos 
e não da produção, o clamor geral é que os juros altos atrapalham.

Remédio amargo

demiSSãO relâmPagO
A rádio-peão nem conseguiu divulgar. 

A GM de São José dos Campos demitiu 
Daibert: dois filhos e mais um a caminho

Exagerado: Meirelles reina no BC
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“A notícia foi tão inesperada que não 
chegou a cair na rádio-peão. As chefias 
estavam tranquilizando o pessoal quan-
do, no dia 12, ao fim do expediente, veio a 
bomba”, relata Daibert Novaes, embalador 
de peças para exportação, que ainda tinha 
seis meses para ficar na fábrica. No dia 13, 
Daibert, de 26 anos, pai de dois filhos e ca-
sado com Luciana, então grávida de oito 
meses, saiu de casa para distribuir currícu-
los pelas empresas da região. “A empresa diz 
que vai recontratar, mas eu não posso espe-
rar.” Cada emprego em montadora gera em 
média mais seis na cadeia automotiva.

A assessoria de imprensa do BNDES in-
formou que todo contrato assinado envol-
vendo a modernização de uma empresa 
prevê que, no caso de demissões con-
sequentes do processo, a empresa mi-
nistre treinamento aos trabalhadores e 
que se empenhe em sua recolocação no 
mercado. Se for comprovada a desobediên-
cia, a punição do banco é a suspensão do 
desembolso e o vencimento antecipado 
do contrato.

O ministro do Trabalho, Carlos 
Lupi, provocado pelo presiden-
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te da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, divul-
gou lista com dados de empresas paulistas 
que receberam quase R$ 3 bilhões de fun-
dos públicos, como o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador, entre janeiro e março de 
2008. O comércio de reparação de auto-
móveis e a indústria de transformação re-
ceberam R$ 1,2 bilhão e R$ 1,1 bilhão, res-
pectivamente, com juros correspondente à 
metade da taxa Selic.

Nessa tempestade toda, Lula mantém o 
otimismo, “pelo fato de ser corintiano, ca-
tólico, brasileiro e presidente da República”. 
O presidente garantiu: “Tudo o que for pos-
sível cortar em custeio, não tenham dúvidas 
que vamos fazer. E tudo o que for possível 
colocar para gerar um posto de trabalho na 

construção civil, na habitação, nas ferrovias 
e rodovias vamos fazer”. Ele solicitou ao mi-
nistro do Trabalho levantamento completo 
da situação do desemprego e da criação de 
postos de trabalho do país.

Enrosco 
No terreno infértil da economia, muito 

brasileiro viu seus planos irem água abai-
xo, como os demitidos da Vale. Os núme-
ros divergem. Segundo o Sindimina, re-
presentante dos trabalhadores, a empresa 
teria dispensado 1.300, mas, na realidade, 
teriam sido 3 mil desde 1º de novembro. “Se 
a empresa está em dificuldade, os executi-
vos devem inicialmente reduzir seus pró-
prios salários”, discursa Jorge Campos, se-
cretário-geral da CUT Vale.

Outros ganharam fôlego para alguns me-
ses, como ocorreu com os metalúrgicos da 
Renault, em Curitiba, que aprovaram um 
acordo com a suspensão do contrato de tra-
balho por cinco meses como alternativa a 
mil demissões. No período, recebem bol-
sa de qualificação profissional, paga pelo 
FAT, e ajuda compensatória da empresa, 
sem natureza salarial. Acordo semelhante 
foi negociado pelo Sindicato dos Quími-
cos de São Paulo com a Plásticos Mueller, 
mas que conseguiu evitar 500 das 800 dis-
pensas pretendidas pela firma. O diretor do 
sindicato, Hélio Rodrigues Andrade, disse 
que a empresa comprovou as dificuldades 
para a monitoria do Ministério do Trabalho 
antes de selar o acordo. Para os que conti-
nuam trabalhando foi definida estabilida-
de de 60 dias.

Na Volkswagen de Taubaté, o sindica-
to dos metalúrgicos negociou a redução da 
jornada com compensação após a retoma-
da da produção. “Não se mexe em empre-
go e salário”, garante o presidente da CUT, 
lembrando que a Volks teve alta de 6,7% nas 
vendas em 2008.

No Grande ABC, em São Paulo, um ato 
em 19 de janeiro reuniu 15 mil metalúrgi-
cos contra a ameaça de demissões. “As em-
presas deveriam aguardar o fim do primei-
ro trimestre para avaliar a situação. Eles 
podem usar mecanismos alternativos, mas 
preferem as demissões. O problema é que é 
muito barato demitir no Brasil. Aí eles re-
contratam por salários menores”, denuncia o 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, Sérgio Nobre. No dia seguinte ao ato, 
o sindicalista, em audiência com Lula, obte-
ve apoio a proposta de criação de um fórum 
formado por sindicatos, lideranças políticas 
e empresariais do ABC para discutir ações 
conjuntas de proteção aos empregos.

E enquanto alguns segmentos culpam a 
crise mundial pela queda de desempenho, 
outros promovem demissões mesmo sem 
ser afetados por ela. É o caso, por exemplo, 
do Santander, que dispensou 400 funcio-
nários nas últimas semanas. O banco, que 
comprou o ABN Amro Bank em 2007, in-
terrompeu um processo de negociação em 
curso para reduzir o impacto das demissões 
e mandou ver. Elisabete Silveira Moreno, de 
43 anos, trabalhou até janeiro como super-
visora do call center do banco, onde ficou 
por 21 anos, seu primeiro e único emprego. 
“Sempre tive expressivas avaliações de de-
sempenho. Agora estou sem norte.” 

SOBraram aS cOntaS
Elisabete trabalhou 21 anos 

como bancária. Em janeiro 
o Santander a demitiu
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Mayana Zatz, referência em estudos genéticos no Brasil, 
compreende a pressa das pessoas por soluções antes 
inimagináveis, mas alerta: “Só vamos injetar células-tronco 
embrionárias em humanos quando tivermos controle definitivo”
Por evelyn Pedrozo e Paulo Donizetti de Souza

M
ayana Zatz, a renomada pesquisadora 
do DNA humano, não é de família de 
doutores, mas diz que o interesse pela 
ciência é genético. Começou a estudar 
o assunto cedo, quando ainda não era 

moda, e considera sorte o fato de ter se tornado a ciên-
cia do século. Coordenadora do Centro de Estudos do 
Genoma Humano da Universidade de São Paulo (USP), 
onde também é pró-reitora de pesquisas, Mayana estuda 
há mais de 30 anos terapias para doenças neuromuscu-
lares. As pesquisas do genoma na USP começaram nos 
anos 1960, mas ganharam força duas décadas depois, 
quando, graças à tecnologia, foi possível deslanchar o 
estudo do DNA. Guardadas as devidas proporções, ela 
considera que a descoberta está para este século como a 
da penicilina para o século 20. No ano passado, Mayana 
comemorou uma de suas maiores vitórias: a liberação da 
pesquisa com células-tronco embrionárias, as únicas ca-
pazes de se converter em qualquer um dos 216 tipos de 
células do corpo humano e com potencial de promover 
a cura de doenças como câncer e mal de Alzheimer, en-
tre outras. Apesar de o seu grupo na USP utilizar ape-
nas células-tronco adultas, a geneticista ficou empolgada 
com a possibilidade que se abre para toda a medicina ge-
nética, e de lá para cá tem estado à frente dos primeiros 
passos do país rumo ao aprofundamento dessa pesquisa. 
Mayana nasceu em Tel Aviv, Israel, em 1947. Aos 7 anos, 
veio para o Brasil. Graduou-se em Ciências Biológicas 
em 1968, pela USP, e já possui quase 300 trabalhos cien-
tíficos publicados em revistas médicas internacionais. 

Em 1981, fundou a Associação Brasileira de 
Distrofia Muscular (www.abdim.org.br). 

Ela sabe que aquelas pessoas que con-
vivem com problemas de solução an-

tes inimaginável agora têm pressa, 
mas alerta: são necessárias ainda 

muitas experiências antes de se 
poder testar a injeção de célu-
las-tronco em humanos com 
segurança. O importante é 
que as portas para a pesqui-
sa estão, enfim, abertas e já 
se colhem frutos, como o 
aumento das verbas pú-
blicas para a pesquisa e 
o apoio do Reino Uni-
do para formar experti-
se brasileira na área.

O que esperar dos resultados do estudo do DNA?
A partir da década de 80, os estudos do DNA ga-

nharam força e poderemos estudar cada vez mais e 
entender melhor o nosso genoma e os genes, res-
ponsáveis por todas as nossas características. Será 
possível responder às nossas grandes questões: por 
que ficamos doentes? Por que envelhecemos? Por 
que morremos? Quanto da nossa personalidade e 
do nosso comportamento depende de nossos ge-
nes? Vamos entender as doenças genéticas e tratá-
las. Uma área muito promissora é a farmacogenética, 
uma resposta individual às drogas, que vai revolucio-
nar a medicina e toda a área de farmacologia. Hoje, 
quando tomamos uma droga, somos cobaias. Não 
se conhece a reação individual. Alguns reagem bem, 
outros não têm reação nenhuma e em outros os efei-
tos colaterais podem ser graves.

Será possível verificar reação individual à droga?
Esse é um dos resultados que vamos ter a partir do 

estudo do genoma humano. No futuro, poderemos 
fazer um estudo dos genes antes de tomar um remé-
dio. O médico vai saber a droga adequada para cada 
perfil genético. A pessoa não precisará ler aquelas 
bulas com letras minúsculas e não sofrerá todos os 
riscos colaterais. Existem várias drogas cuja veloci-
dade de metabolização varia de acordo com o perfil. 
O que para alguns é inócuo para outros pode ter um 
efeito tóxico e levar à morte. Estima-se que cerca de 
10 milhões de pessoas morram por ano por efeitos 
colaterais de remédios. 

Mas o estudo será acessível a poucos...
De fato não será para todos. Mas será importan-

te saber, por exemplo, que o remédio que será bom 
para nós, não será bom para os japoneses. Cada re-
médio terá um comportamento diferente de acordo 
com os diferentes grupos étnicos.

O que se sabe sobre as doenças genéticas?
É qualquer doença que afeta o material genético, 

que pode ter sido herdado ou não. Existem mais de 
7 mil tipos de doenças genéticas, que afetam 3% da 
população que nasce de pais normais. Toda vez que 
se busca a gravidez se corre esse risco de 3%. O cân-
cer, por exemplo, é uma doença genética, e raramen-
te é hereditário. Noventa e cinco por cento dos casos 
de câncer são genéticos. 

      Mais de 
7 mil tipos 
de doenças 
genéticas 
afetam 
3% da 
população 
que nasce 
de pais 
normais. 
Toda 
gravidez 
surge com 
esses 3% 
de risco. 
Ao custear 
testes para 
aferi-lo, o 
SUS gera no 
longo prazo 
um grande 
benefício 
para a saúde 
pública: 
poder tratar 
e evitar 
nascimento 
de novos 
afetados 
com certas 
doenças 
genéticas
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Algumas doenças surgem de vários fatores?
A maioria das nossas características tem intera-

ção entre gene e ambiente. Se você levar um tombo 
e quebrar a perna, vai dizer que foi um acidente am-
biental. Agora, se você pudesse reproduzir o tombo 
em outra pessoa talvez ela não quebrasse a perna, vai 
depender da constituição óssea.

A característica genética define a suscetibilidade 
das pessoas ao vício, a reação ao uso de drogas?

O alcoolismo tem um componente genético, e na 
resposta às drogas algumas pessoas certamente têm 
maior suscetibilidade. Em relação ao alcoolismo, es-
tudos mostram incidência maior do problema em fi-
lhos de pais alcoólatras adotados por famílias não-al-
coólatras e em gêmeos filhos de alcoólatras separados 
no nascimento. Pesquisar suscetibilidade genética ao 
vício é uma questão polêmica, deve ser discutida com 
a sociedade. É preciso tomar cuidado. Se a pessoa sabe 
que tem o fator genético, pode usar esse argumento 
para justificar erros. Certas pessoas têm uma malda-
de tão grande, uma capacidade para cometer crimes, 
que parece não ser apenas ambiental...

Depressão e Síndrome do Pânico, além do fator am-
biental, têm componente genético?

Sim, mas é importante falar disso sem criar culpa 
nas pessoas. As doenças psiquiátricas precisam ser 
desmistificadas. Assim como é normal as pessoas 
diabéticas aplicarem insulina, no futuro deverá ser 
normal a pessoa tomar alguma droga, tipo a seroto-
nina, porque tem tendência à depressão. 

Valeria tratar preventivamente pessoas com ten-
dências a doenças psiquiátricas e casos na família?

É difícil dizer enquanto não entendermos exata-
mente como é a biologia disso. Porque a pessoa pode 
ter uma tendência e não desenvolver a doença nun-
ca. Aí trataríamos sem necessidade. E será que, se 
detectarmos precocemente, a pessoa já não vai ficar 
totalmente psicada? Existem inúmeras doenças que 
começam depois dos 40, 50 anos de idade. No caso 
de mutação de um gene só, dá para saber desde o 
nascimento se a pessoa tem, só que não há nada a 
fazer preventivamente.

O tratamento da distrofia muscular é o ponto forte 
de suas pesquisas, não é?

Nós focamos aqui as 50 doenças neuromusculares 
mais comuns da população. As doenças neuromus-
culares atingem uma em cada mil pessoas em todo 
o mundo. Pode haver desde doenças muito graves 
que afetam bebês até aquelas que se iniciam na ida-
de adulta e podem ter uma evolução muito lenta. A 
mais comum é uma distrofia que afeta só os meninos, 
que se chama distrofia de Duchenne. E foi por essa 
doença que eu iniciei a minha pesquisa.

Como essas doenças se manifestam?
A pessoa vai perdendo progressivamente a mus-

culatura e vai enfraquecendo, ou por um defeito do 
músculo ou por defeito dos neurônios. Aí vai se per-
dendo o músculo. Por isso briguei tanto para apro-
var as pesquisas com as células-tronco embrionárias, 
porque só elas conseguem formar neurônios. 

Quais são as células utilizadas nas pesquisas de 
distrofia?

Utilizamos células-tronco adultas de tecido adiposo, 
de polpa dentária, de cordão umbilical com resultados 
interessantes. Injetamos em camundongos com distro-
fia células de tecido adiposo humano, material extraído 
de lipoaspiração, e tivemos duas boas surpresas: eles 
não rejeitaram as células humanas e melhoraram clini-
camente. Agora estamos injetando em outros modelos 
de camundongo e em um modelo de cachorro que tem 
distrofia, num trabalho em colaboração com o grupo 
da Faculdade de Veterinária da USP. 

Quanto tempo leva da pesquisa no animal para a 
aplicação no homem?

Pois é, todo mundo tem pressa. Nós também, mas 
não se pode pular etapas. É preciso acompanhar o 
animal por pelo menos um ou dois anos antes de 
pensar em começar ensaios clínicos em humanos. 
O grande problema de injetar células-tronco é que, 
uma vez injetadas, perde-se o controle, ou seja, pode 
virar qualquer coisa, como um tumor, por exem-
plo. Então, nós só vamos poder injetar em huma-
nos quando conseguirmos controlar o processo. São 
inúmeras pesquisas para não se perder o controle do 
processo; qual o melhor meio para injetar; se a inje-
ção deve ser feita local ou sistemicamente pela cir-
culação; se é uma injeção ou se são várias. E as pes-
soas que estão com a doença têm pressa. Elas não 
conseguem entender quando a gente fala que isso 
demora.

Houve avanços após a liberação pelo STF da utiliza-
ção de células-tronco embrionárias em pesquisas?

Essa foi uma das grandes vitórias que tive em 2008.  
Logo após a aprovação da lei, fui com um grupo 
de pesquisadores brasileiros para o Reino Unido 
em uma missão financiada pelo Conselho Britâni-
co para visitar os laboratórios mais adiantados do 
mundo em pesquisas com células-tronco embrio-
nárias. Eles demonstraram forte espírito de colabo-
ração, e o primeiro resultado é que teremos agora, 
em fevereiro, um curso ministrado pelo pessoal de 
lá no InCor (em São Paulo) sobre manipulação das 
células-tronco embrionárias. Além disso, o Minis-
tério da Ciência e Tecnologia liberou verba para a 
pesquisa e, com isso, vamos expandir esse centro 
para realizar estudo específico com células-tronco 
adultas ou embrionárias.

     A 
formação 
do sistema 
nervoso é 
o princípio 
da vida. Até 
14 dias não 
há resquício 
de células 
nervosas. 
A vida não 
começa com 
a junção do 
óvulo com o 
espermato-
zoide. Aliás, 
70% dessas 
junções não 
dão em 
nada
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Com o avanço tão violento da tecnologia já não de-
veria haver cura para doenças tão antigas?

Não tem cura, mas a expectativa de vida, com todas 
as agressões ao ambiente, continua aumentando e está 
havendo uma mudança nas doenças que se tratava. 
No século passado, nos Estados Unidos, de cada mil 
crianças nascidas, 150 morriam no primeiro ano de 
vida. Dessas, cinco morriam por questões genéticas. 
Hoje, de cada mil, morrem sete ou oito no primeiro 
ano e cinco continuam sendo por causa genética. En-
tão, as doenças genéticas estão ficando cada vez mais 
importantes como questão de saúde pública e são as 
mais difíceis de tratar, mas existem avanços. Até dez 
anos atrás ninguém pensava em tratar doença gené-
tica e hoje se consegue tratar cada vez mais. 

E como estão os investimentos públicos na pesqui-
sa científica?

Houve um aumento substancial. O Ministério da 
Ciência e Tecnologia liberou, até o final de 2007, R$ 
500 milhões para investimentos em pesquisa em 
quatro anos em todo o Brasil. Nunca foi dado tan-
to dinheiro para pesquisa. Em São Paulo, a Fapesp 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo) sempre deu muito dinheiro para os grupos 
qualificados de pesquisa.

O setor privado é muito ausente nessa questão? 
Sim, totalmente folgado.

Quem tem acesso à medicina privada usufrui mais 
das pesquisas ou o sistema público de saúde já es-
tá levando os resultados para a população pobre?

Não, está demorando. Tenho brigado com o SUS 
porque quando estudamos qualquer doença gené-
tica desenvolvemos testes que permitem diagnósti-
co precoce. Dá para fazer aconselhamento. O casal 
pode saber se tem risco para futuros filhos e pode 
planejar a família. O SUS teria de custear porque 
quem pode pagar, paga. Mas a grande população, 
que não tem dinheiro, não tem acesso aos testes. 

Significa trabalhar só para a elite. Isso não é deses-
timulante?

Sim, muito. Mas agora o SUS baixou uma porta-
ria que prevê o custeio de alguns desses testes. E o 
impacto para a saúde da população será enorme. É 
daquelas contas que você tem o custo hoje, mas terá 
um benefício no longo prazo muito grande para a 
saúde pública. Dá para tratar e evitar nascimento de 
novos afetados com certas doenças genéticas.

A permissão ao aborto de fetos anencéfalos não 
seria uma forma de levar a ciência às periferias?

Sim, porque a gente sabe que qualquer pessoa que 
pode pagar interrompe a gestação. Só a mulher po-
bre é que não pode. 

Os obstáculos morais e religiosos são maiores que 
os da própria legislação na questão do aborto?

Apesar de 70% da nossa população se dizer católi-
ca, cada um pega da religião somente o que convém. 
A gente atende aqui na USP pessoas com doenças 
genéticas e nunca ouvi esses argumentos.

Existe algum consenso no meio científico sobre o 
início da vida? 

Tecnicamente, se diz que até 14 dias não há res-
quício de células nervosas. A formação do sistema 
nervoso é o princípio da vida. É muito importante 
as pessoas saberem que a vida não começa com a 
junção do óvulo com o espermatozoide. Estima-se 
que no corpo humano 70% dessas junções não dão 
em nada.

Algum país do mundo já utiliza legalmente células 
embrionárias em seres humanos?

É proibido. Mas há pessoas que oferecem, só que 
ninguém sabe o que estão injetando. Existe um mé-
dico chinês que cobra mais de US$ 25 mil para in-
jetar, e até agora os resultados não são bem conhe-
cidos. Mas já se sabe de casos de meningite e outros 
problemas. Esse médico já atendeu mais de mil pa-
cientes.

Como despertar nos jovens interesse pela ciência?
Primeiro é preciso divulgar a ciência na mídia. No 

caso das pesquisas com células-tronco, por exemplo, 
muita gente mudou de opinião depois que divulga-
mos fotos de um embrião de oito células e mostra-
mos seu tamanho comparado ao tamanho de um 
buraco de uma agulha de injeção. Antes se dizia que 
a gente ia arrancar bracinho e perninha de feto. En-
tão, foi muito importante deixar tudo muito claro e 
nós tivemos forte apoio da população porque tive-
mos apoio da mídia, que teve o papel de esclarecer 
a população e de mostrar aos parlamentares que a 
população queria a aprovação dessa lei.

Além disso, a USP tem um programa de pré-inicia-
ção científica?

Queremos mostrar que ser cientista é muito legal, 
uma profissão fascinante. Daí a ideia de abrir os la-
boratórios da USP para alunos de ensino médio de 
escolas públicas. Fizemos uma parceria com a Secre-
taria de Educação e estamos com quase 400 alunos, 
que vão passar um ano dentro de todos os laborató-
rios da universidade. A ideia é contaminá-los com 
o vírus da curiosidade, que entendam como se faz 
uma pesquisa e como se discute os resultados. Con-
fúcio disse: se você me falar, eu provavelmente vou 
esquecer, se você me mostrar, eu vou lembrar, mas 
se você me envolver, eu vou entender. 

Leia íntegra no site: www.revistadobrasil.net

     É preciso 
contaminar 
os jovens 
com o 
vírus da 
curiosidade 
pela ciência. 
Confúcio 
disse: se 
você me 
falar, 
provavel-
mente vou 
esquecer; se 
me mostrar, 
vou lembrar; 
mas se você 
me envolver, 
eu vou 
entender
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N
o século passado, o Brasil 
acolheu imigrantes das mais 
diversas línguas, que se tor-
naram parte importante da 
nossa identidade cultural. 

De algumas décadas para cá, seguindo a 
tendência observada em países menos de-
senvolvidos, passou a “exportar” gente. De 
acordo com as estimativas do Ministério 

Pessoas que deixaram o país para tentar a 
vida em outro canto, e que enviam milhões 
de dólares todos os meses, querem mais 
atenção a seus problemas, num mundo 
cada vez mais hostil aos imigrantes
Por Maurício Thuswohl

longe,

cidadania

porém brasileiros

renda
Daniely ganhava 

cerca de R$ 3,� mil
 trabalhando como 

garçonete em 
Londres, para onde 

pretende voltar
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das Relações Exteriores (MRE), cerca de 4 
milhões de brasileiros vivem fora do país. 
E para algumas organizações que lidam 
com o tema, esse número pode ser muito 
maior, já que há muitos em situação ilegal 
e fora das estatísticas. Os brasileiros resi-
dentes no exterior (e as remessas de dólares 
que enviam anualmente ao Brasil) já têm o 
peso de uma nação. Para alguns, o bastan-
te para se formar um estado, uma 28ª uni-
dade federativa. O Banco Mundial estima 
que emigrantes enviaram para seus países 
de origem US$ 283 bilhões em 2008. No 
Brasil entraram, apenas em outubro, US$ 
345 milhões.

Assim, entidades formadas por residen-
tes no exterior almejam o direito a uma 
representação política mais consistente. 
Hoje, os emigrados só podem votar para 
presidente. Uma proposta de emenda cons-
titucional do senador Cristóvam Buarque 
(PDT-DF) prevê a criação da figura do re-
presentante legislativo dessas comunida-
des. A medida permitiria aos emigrantes 
eleger – e ser eleitos – senadores e deputa-
dos federais. O Estado dos Emigrantes, de 
acordo com os seus defensores, teria no fu-
turo orçamento próprio e grau de autono-
mia equivalente aos demais. O projeto está 
parado há quase um ano no Senado. “Não 
entendo por quê, se ninguém discorda que 
os brasileiros no exterior têm o direito de 
se fazer representar. O Brasil é um país de 
emigrantes e tem de se assumir como tal”, 
diz Cristóvam.

No Executivo, alguns movimentos indi-
cam que a crescente presença de brasileiros 
residindo em outros países começa a ser 
tratada como questão de Estado. Durante a 
Conferência das Comunidades Brasileiras 
no Exterior, organizada pelo MRE no Rio 
de Janeiro, no ano passado, o ministro das 
Relações Exteriores, Celso Amorim, disse 
que o tratamento dispensado aos imigran-
tes ilegais pelos países mais ricos é preocu-
pante. “O Brasil acolheu os refugiados que 
aqui vieram – movidos por guerras, ques-
tões políticas, raciais ou econômicas – para 
ganhar a vida e, ao mesmo tempo, contri-
buir para o desenvolvimento. O mesmo tra-
tamento deve ser dado aos brasileiros fora 
do país”, defendeu. “O respeito aos direitos 
humanos de nossos compatriotas no exte-
rior está muito presente na política externa 
brasileira”, em alusão às medidas de “endu-
recimento” com imigrantes, sobretudo na 
Europa.

As “Diretivas do Retorno” – conjunto de 
normas europeias que preveem um trato 
mais rigoroso com os estrangeiros – inco-
modam. Apelidadas de “Diretivas da Ver-
gonha”, as normas aprovadas pela Comu-
nidade Europeia permitem, entre outras 
coisas, expulsão sumária e detenção por 
até 18 meses de estrangeiros flagrados em 
situação ilegal.

Em resposta a esse cenário, e a outras difi-
culdades vividas por compatriotas emigra-
dos, suas organizações buscam caminhos 
para se fortalecer politicamente, embo-
ra ainda não exista um consenso. Há três 
correntes expressivas de opinião. Uma, a de 
que se deve acelerar a criação do Estado dos 
Emigrantes. Seu principal articulador é o 
jornalista Rui Martins, que reside na Suí-
ça: “A chegada do Estado dos Emigrantes é 
inexorável”, aposta. Outra prefere o fortale-
cimento das redes já existentes em cada país 
e a criação de uma “rede das redes”, a ser re-
conhecida oficialmente como órgão de in-
terlocução direta com o governo federal: 
“Vamos divulgar em breve um documento 
explicando por que não apoiamos o Estado 
dos Emigrantes”, afirma Irene Zwetsch, jor-
nalista e integrante do Conselho Brasileiro 
na Suíça. Um terceiro grupo defende que o 
MRE promova no Brasil um amplo debate, 
nos moldes das conferências do Meio Am-
biente e das Cidades, que discuta proble-
mas e elabore propostas para o setor, como 
propõe Manoel Andrade, um dos líderes da 
comunidade brasileira em Portugal.

Na batalha
As maiores comunidades de brasilei-

ros no exterior estão na Europa, no Japão 
e nos Estados Unidos, onde vive um terço 
dos emigrados. Nos países ricos, geralmen-
te, encontram muito trabalho e oportuni-
dade de ganhar salário razoável em moeda 
forte. Em muitos casos, têm jornadas ex-
tenuantes, ajudam suas famílias no Brasil 
ou se sacrificam para poupar e tornar viá-
vel projetos em sua terra natal. “Não esta-
ria melhor economicamente do que estou 
agora se tivesse permanecido no Brasil. Não 
seria fácil encontrar trabalho devido a mi-
nha idade e eu não seria a profissional que 
sou aqui”, diz Cátia Cazzoto, de 46 anos, nos 
EUA há 14. Mais que uma manicure con-
vencional, Cátia é mestre na arte de mon-
tar unhas acrílicas, as feitas com gel etc.: 
“Sou uma especialista”, resume. Na cidade 
de Panama City (Flórida), onde mora, a boa 

reputação profissional da brasileira garante 
uma clientela fiel.

“Quando estamos no Brasil, pensamos 
em encontrar já de cara nos EUA um bom 
trabalho e fazer muito dinheiro, mas não é 
assim que funciona. É preciso saber apro-
veitar as oportunidades que aparecem, fa-
zer algo melhor para se chegar a ter algum 

cOntra
Irene, que vive na 

Suíça, não acredita 
no Estado
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dinheiro para juntar”, alerta a brasileira, 
que estima em US$ 2 mil por mês o míni-
mo necessário para pagar as contas primá-
rias, “aluguel, luz, água, telefones, seguro de 
carro, comida e roupas”.

Carolina Ferreira (que não quis revelar 
o sobrenome japonês) decidiu há seis anos 
deixar Santo André, no ABC paulista, em 
direção à terra de seu avô, com o marido 
Renato. O primeiro emprego do casal no 
Japão foi na fábrica da Sony na cidade de 
Gifu-Ken Minokamo-Shi: “Começamos a 
trabalhar com a montagem de aparelhos ce-
lulares. Tinha muito trabalho, até hora ex-
tra. Sempre trabalhamos no período notur-
no, pois ganhávamos mais”, conta Carolina, 
ressaltando que as mulheres recebiam me-
nos que os homens pelo mesmo serviço.

Dois anos depois, “cansaram” da Sony 
e foram trabalhar na Sharp, em Mie-Ken 
Matsusaka-Shi: “Lá pagavam melhor a mu-
lher. Fazíamos telas de cristal líquido para 
celulares, televisores, computadores. De 
vários tamanhos. Meu marido cortava o 
vidro e o preparava para injeção de cris-
tal líquido. Eu, depois das telas quase pron-
tas, checava se tinha defeito”, conta. “Fize-
mos muitas horas extras. Nossa rotina era 
de casa para a fábrica, da fábrica para casa. 
Uma vez por semana íamos ao mercado fa-
zer compras. Trabalhamos mais um ano e 
sete meses nessa fábrica.” A partir daí veio 
o desejo de voltar. Mal sabia o casal que o 
dinheiro reunido com tanto esforço no ou-
tro lado ajudaria a bancar a vida nova que 
os esperava no Brasil: “Marcamos a passa-
gem para o Brasil sem ninguém da família 

saber e uma semana depois soube da minha 
gravidez. Fizemos surpresa dupla. Cheguei 
quase no segundo mês de gravidez”, conta 
Carolina, hoje mãe de Bruna, de 2 anos.

A brasileira considera que, se ainda esti-
vesse no Japão, a situação econômica esta-
ria melhor. “É um lugar muito bom de se 
morar e viver. Não tem violência. A mo-
radia é cara, a saúde é cara, mas se ganha 
para isso.” A família de Carolina e Renato 
faz parte de um contingente de emigrantes 
brasileiros considerado dinâmico, pessoas 
que voltaram ao Brasil mas não descartam a 
possibilidade de retornar ao exterior: “Meu 
marido vai prestar um concurso público. 
Ele diz que, se não passar, no ano que vem 
voltamos para o Japão”.

Outro tipo dinâmico de emigrante é 
aquele que acabou de chegar aos 20 anos e 
quer estudar, trabalhar e, quem sabe, jun-
tar algum dinheiro para gastar na volta. A 
carioca Daniely Esper trancou a faculdade 
no ano passado para viver por dez meses na 
Inglaterra, para onde pretende voltar: “Fui 
para Londres fazer intercâmbio, praticar 
o idioma, estudar e trabalhar”, conta Da-
niely, que ganhava como garçonete pouco 
mais de 1 mil libras por mês (cerca de R$ 
3.500). “Tinha dia que trabalhava dobrado. 
Aos domingos, por exemplo, eu trabalhava 
de 11h às 15h30, aí tinha uma pausa até às 
17h e depois eu voltava até fechar, por vol-
ta das 22h. Durante a semana, a média de 
trabalho era de oito horas por dia, eu tinha 
dois dias de folga por semana e, de três em 
três meses, tirava uma semana de folga re-
munerada”, descreve.

Daniely gastou o dinheiro que juntou tra-
balhando em Londres para “conhecer a Eu-
ropa”. Além das saudades da família, voltou 
ao Rio de Janeiro para resolver sua situação 
na faculdade, onde cursa Turismo. Venci-
das as necessidades sentimentais e acadê-
micas, promete voltar à Europa: “Tenho 
vontade de voltar, mas talvez não para Lon-
dres. Se eu voltasse à Inglaterra para estudar 
de novo, seria para morar numa cidade do 
interior”, planeja. 

inexOrável
Rui Martins põe 

fé no Estado 
dos emigrantes
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Carolina e o marido foram morar no 
Japão, onde trabalharam nas fábricas da 
Sony e da Sharp. Fizeram o pé-de-meia 
e voltaram depois de quase quatro anos 
da terra de seu avô. Não descartam a 
possibilidade de retornar
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o iraquiano Ali Abu Taha costumava jogar bola num ter-
reno pedregoso e irregular. O campo, em Ruweished, 
deserto da Jordânia, era de refugiados, não de futebol. 
Até que ele e sua família, juntamente com um grupo 
de 108 pessoas, deixaram o Iraque sob perseguição das 

milícias após a queda do regime de Saddam Hussein. Em setembro de 
2007, depois de quatro anos de agruras na fronteira com a Jordânia, 
inóspita e foco de frequentes tempestades de areia, o Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) os reassentou 
em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Durante todo o tempo, 
Ali manteve o sonho de virar jogador profissional. Em maio passa-
do, o atacante foi contratado pelo Brazsat, time que ajudou a levar da 
terceira para a segunda divisão no campeonato de Brasília.

Ali Abu Taha fez muitos amigos e já está totalmente à von-
tade com as gírias e com a nova condição: “Agora está tudo 
certinho, estou muito contente e treinando bastante. Aqui 
no Brasil há muitas pessoas boas”, diz, telegrafando o por-
tuguês. O treinador Alex Gomes garante que o novo reforço 
está cada vez melhor. “Ele chegou fora de forma porque não 
tinha onde jogar, mas hoje está no nível da equipe, com con-
dição física, técnica e tática cada vez melhores.” O primeiro 
objetivo, a integração, já foi plenamente alcançado. Mas a 
jovem promessa quer ir além: “Tenho um sonho de jogar 
em time grande aqui no Brasil e depois ir para a seleção da 
Palestina”, revela Ali, primeiro refugiado a ser contratado 
por um clube brasileiro. 

Bola na rede

Por Xandra Stefanel. Foto de Augusto Coelhoretrato



24     REVISTA DO BRASIL    feVereiro 2009

mundO

face cruel 
Crianças mortas 
por “bombardeio 
seletivo” de Israel 
à procura de 
terroristas em 
Gaza
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O ataque a gaza realimenta uma espiral 
de intolerância recíproca entre judeus e 
palestinos, numa região onde racismo, 
impulso por vingança e sede de sangue 
habitam porões e mentes 
Por Bernardo Kucinski

S
ob todos os ângulos, o con-
flito entre árabes e judeus no 
Oriente Médio é complexo. 
Para mim, que vivi em Israel 
e lá tenho amigos e família, é 

também repleto de cargas emocionais e 
simbólicas. Relutei em escrever este artigo. 
Estive há poucas semanas nos territórios 
palestinos da Cisjordânia, sob ocupação 
parcial de Israel, para ver com meus olhos 
e descrever a saga dos palestinos que pre-
cisam passar por postos militares de con-
trole todos os dias ao transitar entre suas 
próprias vilas, campos e cidades.

O ataque a Gaza atropelou meus pla-
nos. Adotei, então, o ângulo mais geral da 
violência, do ódio crescente entre árabes 
e judeus. Pensar sobre suas raízes. Mes-
mo antes do ataque a Gaza houve uma 
nova escalada nessa espiral de ódio. Em 
Jerusalém, há poucos meses, um operário 

Origens do

ódio
árabe de uma construção arrastou com 
um trator um ônibus cheio de passageiros 
israelenses, matando três e ferindo deze-
nas. Dias depois, outro operário árabe 
fez ataque semelhante. Na Cisjordânia, 
judeus de assentamentos atacaram agri-
cultores árabes e cortaram suas oliveiras. 
Em Naharia houve confrontos abertos de 
rua entre moradores árabes e judeus. “Vai 
haver uma terceira intifada, desta vez dos 
moradores árabes de Israel”, prognosti-

cou meu amigo Levy, um carioca que hoje 
mora num subúrbio de Tel Aviv, em re-
ferência às revoltas de jovens palestinos 
(em 1987 e 2000) contra tropas de ocu-
pação de Israel.

O ataque a Gaza com a morte de tan-
tas crianças, que realimenta essa espiral de 
ódio recíproco, pode ter tido o ódio como 
um dos seus motivos. É a tese de Gideon 
Levy, importante jornalista israelense, que 
critica sistematicamente as autoridades no 
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jornal Haaretz. Indignado com o apoio da 
maioria da população ao ataque, ele diz 
que “racismo e ódio habitam os porões de 
suas mentes, assim como o impulso por 
vingança e a sede de sangue”.

Quando e como nasceu esse ódio recí-
proco? A pergunta é relevante porque foi 
entre os povos árabes que os judeus go-
zaram de liberdade religiosa e acesso ao 
saber, às artes e á medicina. É a pergun-
ta que persegue o grande escritor israe-
lense e defensor da paz Amos Oz em seu 
principal livro, o autobiográfico Do Amor 
e Trevas. Ele era um menino em Jerusa-
lém quando se deu uma brutal escalada 
no conflito e com o olhar de uma criança 
ele rememora fatos e cenários. 

Personagens de Tolstoi
No começo do século 20, Jerusalém já 

era a maior cidade da Palestina, então 

vivendO cOm O inimigO
Perto de Ramallah, Cisjordânia, 
soldados israelenses impedem 

avanço de manifestantes 
palestinos
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Na discreta casa da Embaixada da Autoridade Nacional Palestina no 
Brasil, em Brasília, Ibrahim Al Zeben acompanha os bombardeios de Israel 
à Faixa de gaza. Assiste à rede árabe Al Jazeera. Antes de iniciar a entre-
vista, pede um instante para ouvir as últimas notícias e a nova contagem: 
às 14h45 do dia 12 de janeiro, são 917 mortos e 4.260 feridos. “Viu essas 
bombas, são de fósforo branco, causam dor profunda e são mortais. Estão 
proibidas internacionalmente”, destaca Al Zeben, enquanto a TV traz ima-
gens de crianças palestinas com rostos e corpos queimados. Jornalista, 
formado em Cuba, ele está desde 1975 na carreira diplomática. Cresceu 
em um campo de refugiados após a família ter sido expulsa de casa, em 
Haifa, uma das cidades mais próximas da Faixa de gaza. Já esteve, a traba-
lho, em Cuba, Nicarágua, Peru, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Ele condena 
a ação do governo de Israel e o posicionamento dos EuA. Lamenta a fragi-
lidade da ONu e defende uma reforma imediata. Leia os principais trechos 
da entrevista, e a versão completa, na internet: www.revistadobrasil.net.

Que avaliação o senhor faz sobre o posicionamento do país com rela-
ção à ofensiva de Israel à Faixa de Gaza?

O Brasil mostrou muito interesse. Adotou uma posição favorável à paz. 
E em todos os níveis. No nível oficial, a Presidência e o Itamaraty fizeram 
declarações oportunas. O senhor Celso Amorim (ministro das Relações 
Exteriores) acaba de voltar da região após levar ajuda humanitária. Portan-
to, consideramos satisfatória a posição oficial brasileira. No nível popular, 
sindical, organizações comunitárias, partidos políticos, houve um acompa-
nhamento massivo, em todas as cidades e povoados do Brasil.

E a reação dos outros países, como o senhor avalia? 
No nível popular, a reação foi com atitude e muita determinação. Em 

todos os países, incluindo EuA, Espanha, França, Itália, houve reação ime-
diata de pessoas horrorizadas pelos massacres que se cometem dentro 
da Faixa de gaza, que praticamente se pode enquadrar como um crime 
de guerra, pelo excessivo uso da força, uso de armas proibidas interna-
cionalmente, como bombas de fósforo e de fragmentação. A condenação 

“Nos sentimos agredidos e massacrados”

Embaixador da Autoridade Nacional 
Palestina no Brasil condena ação de Israel, 
postura dos EuA e defende reforma na 
ONu Por Juliana Cézar Nunes

tem sido total, enquanto violação dos 
direitos humanos. Quanto à posição 
do mundo oficial, temos dificuldades. 
Sim. A vontade oficial se mostra nas 
instituições. Temos a Comissão de Di-
reitos Humanos da ONu em genebra 
e temos a Assembleia-geral e o Con-
selho de Segurança. Na aplicação das 
resoluções, houve ambiguidade polí-
tica e determinação política negativa. 
Quando falo de ambiguidade, não vou 
mencionar países. Quando falo de de-
terminação, falo da posição negativa 
dos Estados unidos, que impede uma 
atitude séria, direta e efetiva, que po-
nha fim a essa agressão. E esta nós consideramos como uma determina-
ção a favor do Estado de Israel. 

A ONU sai desmoralizada desse episódio?
Certamente. um dos massacres foi contra uma escola das Nações uni-

das em gaza. Foram assassinadas 45 pessoas, a maioria crianças e mulhe-
res. Israel acusou a Nações unidas de ter permitido que o Hamas usasse 
essas escolas. Dois dias mais tarde Israel reconheceu que o ataque foi um 
erro. E quantos e quantos “erros”, entre aspas, vão acontecer? Eu acho 
que são intencionais. É uma guerra de extermínio que Israel está dirigindo 
contra o povo palestino na sua totalidade. O direito internacional é que 
está sendo assassinado, não só o povo palestino. Estão burlando a von-
tade popular do mundo inteiro e, até mesmo, estão burlando os países. O 
Conselho de Segurança pode obrigar o agressor a parar ou pode tomar 
uma medida, uma represália. Isso aconteceu no caso de Ruanda, no caso 
da Sérvia, quando o Conselho de Segurança interveio diretamente para por 
fim em um conflito. Desde 1948 até o dia de hoje, o Conselho de Seguran-
ça não tomou nenhuma resolução com caráter obrigatório para a região. 
Por isso Israel se sente livre de não cumprir. A ONu está lidando com o 
conflito desde 1947 e não consegue resolver. Observe as votações que 
têm a ver com o conflito e vocês vão achar quatro países sempre votando 
contra: Estados unidos, Israel, Macronésia e Ilhas Marshall. São 192 países 
a favor de algo e quatro não. Como é possível? 

Até que ponto os interesses dos EUA e seus aliados somam-se aos de 

O embaixador Al Zeben
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uma província do Império Otomano, e 
lá viviam em harmonia pelo menos qua-
tro grandes etnias, sendo a maioria os 35 
mil judeus. Entre os outros 20 mil havia 
árabes cristãos, árabes muçulmanos, ar-
mênios e gregos.

Em 1922 e 1923, depois da derrota da 
Turquia na Primeira Guerra Mundial e 
em meio ao processo de outorga do con-
trole da região para a Grã-Bretanha, eclo-
diram os primeiros levantes, principal-
mente em Jaffa e Jerusalém. Incomodava 
os árabes a crescente presença de judeus 
disputando empregos e comprando suas 
terras. Mas o que realmente os movia era 
um novo movimento nacionalista, surgi-
do na Síria. Eram manifestações de pe-
queno porte que degeneravam em ar-
ruaças e mortes. Não falavam em jogar 

judeus no mar. Alguns anos depois, em 
1928, foi fundado no Cairo a Irmandade 
Muçulmana, que pregava a união Esta-
do-religião e exigia a instauração de um 
califato árabe em todo o Oriente Médio, 
como havia sido prometido pelos ingle-
ses em troca de apoio contra os turcos.

Nos anos 1930 os conflitos recrudes-
ceram, já então dirigidos pela maior au-
toridade religiosa árabe da Palestina, o 
mufti de Jerusalém, Haj Amin al Husai-
ni, que aderiu ao nazismo. Nascia a ver-
tente xenófoba do nacionalismo árabe. O 
ódio ao diferente. Hoje a xenofobia árabe 
está no fanatismo religioso do Hamas e do  
Hezbollah. Entre os judeus demorou mais, 
porque no início os religiosos eram con-
tra ter um Estado Judeu. Mas hoje são re-
ligiosos fundamentalistas do Brooklin que 

formam os assentamentos na Cisjordânia, 
agridem árabes e cortam sua oliveira. 

Os judeus de Jerusalém, lembra Amos 
Oz, pareciam personagens de um roman-
ce de Tolstoi, intelectuais extravagantes, 
sonhadores barbudos, poetas pacifistas e 
vegetarianos. Alguns pareciam o próprio 
Tolstoi. A maioria viera da Rússia, como 
seu tio Joseph Klausner, que falava sete 
idiomas e estudou em Heidelberg porque 
judeus não podiam entrar nas universi-
dades russas. Em 1929, o bairro Talpiot 
em que moravam Klausner e o escritor 
Agnon, descreve Amos Oz, foi atacado 
por árabes e a biblioteca dos dois ficou 
parcialmente queimada. 

Amos nasceu em 1939, ano em que 
os nazistas atacaram a Polônia, dan-
do início à Segunda Guerra Mundial.  
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Como a autoridade palestina reage aos disparos de foguetes do Ha-
mas contra o território israelense?

Nós tivemos, no seio da pátria palestina, dificuldades, mas estávamos 
no caminho de resolver. Temos dificuldades internas entre a ANP e o Ha-
mas, OLP e Hamas, Fatah e Hamas – pela atitude do Hamas dentro da 
Faixa de gaza. Nós consideramos que, apesar dessas dificuldades, havia 
espaço para a discussão e o diálogo, e não o confronto. Já estávamos con-
versando com o Hamas com a ajuda dos nossos irmãos egípcios e tínha-
mos avançado. Essa agressão, essa barbárie interrompe tudo, interrompe 
a vida de todo um povo. E isso merece a condenação de todos. Nós todos 
condenamos e nos sentimos agredidos e massacrados. A causa principal 
desse conflito não é que o Hamas largou uns foguetes caseiros em Israel, 
ou que o Hamas não respeitou a trégua. Isso não é verdade. A causa é a 
ocupação militar do território palestino. É impedir em todos esses anos 
que a luz de esperança ilumine nosso caminho.

O ódio entre palestinos e judeus é maior do que qualquer possibili-
dade de paz ou há alguma chance de se consolidar um mapa em que 
caibam, pacificamente, um Estado de Israel e um Estado Palestino?

Temos três vias de solução: religiosa, pelo direito internacional ou a solu-
ção pela força, o que está fazendo Israel. O conflito não é religioso, não dá 
para resolver o problema com esse enfoque. O enfoque é político. Pela guer-
ra também ficou demonstrado que não dá para resolver. Quantos massa-
cres eles cometeram desde aquele 9 de abril de 1948 quando os massacres 
começaram, antes da criação do Estado? Estamos com dor, muita dor. Mas 
não vamos levantar bandeiras brancas. Somos um povo que está reivindi-
cando direitos legítimos a uma vida digna. De geração a geração, a gente es-
tá trabalhando nisso. Nós não desafiamos ninguém, não agredimos. Fomos 
agredidos. O que dá para esperar de alguém que perde toda a sua família 
nesse bombardeio? Como você vai convencer essa pessoa a acreditar na 
paz, nas Nações unidas, na amizade ou na boa vontade do vizinho? Se em 
60 anos o vizinho faz um massacre atrás do outro. E quando não há mas-
sacres, há muros, quando não há massacres e muros, há assassinatos po-
líticos. É uma cadeia de violações que está preenchendo toda a nossa vida 
de mágoas, de luto e acaba com qualquer esperança que deve ter qualquer 
povo para poder seguir. Embora tudo isso, acreditamos que a paz é possível 
se a contraparte tem vontade política. É lamentável que o mundo inteiro es-
teja contra esses ataques e uma boa maioria do povo de Israel esteja a favor. 
Como é possível? Existe uma loucura coletiva que a gente não consegue 
explicar, que precisa recorrer à psicanálise para poder entender.

“Nos sentimos agredidos e massacrados”
Israel para tornar inviável a construção da paz?

Os EuA têm uma posição permanente desde a criação do Estado de 
Israel até hoje. É uma posição alinhada, a favor de Israel, a favor da ocupa-
ção do território palestino e dos territórios árabes. Essa não é uma posição 
correta de uma superpotência. Existe uma sabedoria que cabe aqui: um 
senhor perde três moedas de ouro e descobre depois de muitos anos que 
elas estão com outro. E vai atrás. Diz: “Essas moedas são minhas, tenho 
testemunhas”. O outro diz que há anos está desfrutando e trabalhando: 
“Portanto, também são minhas, por direito à antiguidade”. Obviamente, 
alguém tem de resolver. Eles vão ao sábio, velho da tribo, que escuta os 
dois e tira do seu bolso uma moeda de ouro e dá duas moedas a cada um. 
A sabedoria é que para resolver um conflito cada parte vai ter de ceder, 
inclusive o mediador. 

E quem seria esse mediador?
O problema está justamente em ter um mediador. Sábio, honesto e ge-

neroso. As duas partes com vontade política e com um mediador podem 
chegar à paz. E nesse caso estamos falando do Conselho de Segurança, 
Estados unidos, união Europeia, o mundo inteiro, que podem mediar, mas 
não para tirar vantagem. Mediar é ser generoso. Os EuA estão tirando mui-
ta vantagem nesta guerra. Eles estão experimentando armas novas, ao 
vivo. Para demonstrar de uma maneira muito macabra, muito criminosa, a 
eficiência dessas armas. Esta guerra vai acabar, vai terminar. E vamos exigir 
uma investigação a fundo. Essas são armas internacionalmente proibidas. 
Não podemos admitir que o complexo militar e industrial, para promover 
suas armas, use o nosso povo, as nossas crianças, que saem praticamente 
carbonizadas. A paz é possível e nós estamos determinados pela paz. 

Qual é o projeto das comunidades árabes para a região, para o Estado 
da Palestina? Existe unidade o bastante entre os povos e as forças 
políticas para se chegar a ele?

Sim, há consenso. Existem diferentes pontos de vista, mas isso não tem 
afetado uma posição uniforme. Desde 2002 até o ano passado, os países 
árabes, em sua totalidade, adotaram uma resolução a favor da paz, cha-
mada Iniciativa Árabe de Paz. Essa iniciativa foi levada também à Con-
ferência Islâmica. Temos 57 países árabes e islâmicos que têm em sua 
mão uma posição unificada, unânime, dirigida a Israel e ao mundo, que diz: 
senhores, paz é a troca de territórios. Significa que se Israel se retira dos 
territórios ocupados, esses países árabes na sua totalidade estabelecem 
relações normais com Israel. 

Aviões italianos jogaram bombas em 
Haifa e Jerusalém. Os tanques de Rom-
mel chegaram quase às portas do Cairo. 
Antes do final da guerra a mãe de Amos 
já sabia que sua família, suas amigas e 
seus professores haviam sido mortos por 
alemães e poloneses nas florestas de Rov-
no. A maioria dos 60 mil habitantes de 
Rovno era de judeus; ali, em 1919, ha-
viam sido criadas escolas voltadas ao en-
sino em hebraico. 

Em 1947, quando a ONU mandou 
uma comissão para estudar uma eventu-
al partilha da Palestina em dois estados, 
um árabe e um judeu, Jerusalém já tinha 
100 mil habitantes judeus, e mais 65 mil 
árabes e outras etnias. Em todo o país a 
população judaica crescera muito, apesar 
de os ingleses terem imposto uma quota 
que limitava a entrada de sobreviventes 
dos campos de concentração.

imPOPular As ações contra palestinos transformaram Israel no maior alvo de protestos 
mundo afora. No Brasil, houve manifestação em várias cidades. Na foto, a de Brasília
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Dividir para governar
Aconteceu então o ataque da organiza-

ção terrorista judaica de extrema direita 
Irgun à aldeia árabe Deir Yassin, nas pro-
ximidades de Jerusalém, no dia 4 de abril. 
Era dia de feira. Mais de 110 árabes foram 
mortos. Uma chacina sem precedentes. 
O líder do Irgun era Menachen Begin, o 
ídolo do tio, pai de Amos Oz – que déca-
das depois se tornaria primeiro-ministro 
e assinaria o primeiro acordo de paz com 
o Egito. Quatro dias depois, veio a reta-
liação: um comboio que levava professo-
res da Universidade de Jerusalém, situa-
da no Monte Scopus e isolada do bairro 
judeu, foi emboscado por árabes. Morre-
ram seus 77 passageiros, sob o olhar in-
diferente da polícia britânica.

Nessa emboscada, aparece claramente o 
outro gene do ódio entre as comunidades: 
a tática britânica de “dividir para gover-
nar”. Em quase todas as colônias do Impé-
rio Britânico ficou a herança do ódio, na 
Índia, na Guiana Inglesa, na Palestina. O 
pai de Amoz Oz era bibliotecário da Uni-
versidade e só não foi morto porque na-
quele dia teve uma febre e não se juntou ao 
comboio. No dia seguinte, novo massacre 
de 50 prisioneiros judeus que já haviam se 
rendido depois de derrotados numa bata-
lha pela abertura do cerco de Jerusalém, 
em Gush Etzion. Esses três massacres num 
espaço de apenas cinco dias, explicáveis 
apenas pelo ódio, estabeleceram o padrão 
das relações entre as duas comunidades 
pelos tempos a fora. 

No ano seguinte, a assembleia da ONU 
aprovou por 33 votos contra 13 a propos-
ta de dividir a Palestina em dois estados. 
Os judeus logo proclamaram o Estado de 
Israel. Os governantes árabes da região 
não aceitaram a partilha e os exércitos 
árabes dos quatro países vizinhos e mais o 
Iraque invadiam a Palestina. O resultado: 
os judeus perderam parte de Jerusalém 
(que reconquistariam depois, na guerra 
de 1967) e os árabes perderam na maio-
ria dos outras frentes, incluindo grandes 
cidades de população mista: Jaffo, Tibe-
ríades, Sfad. Israel passou a controlar um 
território muito maior do que o original-
mente definido pela ONU e não permitiu 
o retorno dos quase 700 mil palestinos 
que haviam fugido de suas casas no calor 
da luta. Surgiram os primeiros campos de 
refugiados palestinos na Jordânia, no Lí-
bano e na Faixa de Gaza.

davi e gOliaS
Tanques de �0 toneladas contra 

fundas e foguetes caseiros: na 
versão contemporânea da lenda 

bíblica, os judeus fazem o papel do 
gigante filisteu
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Policial de fronteira 
israelense observa 

palestinos que querem 
atravessar o muro 

de segregação para 
chegar a Jerusalém

intolerância simétrica

Em 1951, um árabe assassinou o mais moderado dos governantes 
árabes da época, o rei Abdullah ibn Hussein al Hashem, da Jordânia, 
para impedir que ele assinasse um acordo definitivo de paz com 
Israel. Em 1995, um judeu assassinou o primeiro ministro Yitzchak 
Rabin para impedir que ele assinasse um acordo definitivo de paz com a OLP, de Yasser Arafat. 
Esse dois crimes, de simetria absoluta, mostram como o ódio contra o outro se introjeta em 
cada comunidade, criando a intolerância política e contra o seu igual. 

Nos 45 anos entre os dois episódios houve três guerras relativamente convencionais entre 
Israel e os países árabes (1956, 1967 e 1973) nas quais as leis de guerra foram em geral 
respeitadas, mas a de 1967 provocou a fuga de mais palestinos que também não puderam mais 
voltar. Hoje, os refugiados palestinos e seus filhos e netos já são 3,8 milhões em cerca de 60 
campos nos países vizinhos que, exceto a Jordânia, se recusam a absorvê-los como cidadãos 
plenos. Esses campos são terreno fértil para o ódio. Deles saem os comandos suicidas. Entre 
os judeus aprofunda-se a síndrome de Metzada, a sensação de que estão cercados e serão 
um dia destruídos. Daí nasceu a tática dos ataques preventivos e a desproporcionalidade dos 
revides, adotadas nas guerras do Líbano e agora em gaza, áreas de povoamento denso, nas 
quais seriam inevitáveis as mortes de civis. “Nossos corações se endureceram e nossos olhos 
se turvaram”, diz o jornalista israelense gideon Levy, frase que hoje corre o mundo.

Meu amigo Dov, paulista que hoje 
mora perto de Tel Aviv, diz que as estra-
das exclusivas surgiram porque carros 
israelis vinham sendo apedrejados, es-
pecialmente à noite. No checking-point 
Huwwara, que ficamos observando boa 
parte do dia, o maior abuso que testemu-
nhamos foi a detenção por várias horas 
de um veterinário que inadvertidamente 
havia tomado uma estrada num horário 
em que não podia. Nesses casos, os sol-
dados telefonam para uma central de co-
mando, pedindo instruções.

“Esses controles foram instalados para 
impedir a entrada de homens-bomba e 
explosivos”, explica Dov, apontando para 
uma instalação ao lado da qual pacotes 
e bolsas dos árabes passam pelo raio X. 
Para Racheli, hoje isso é só pretexto. “A 
maioria dos controles fica entre aldeias 
e cidades árabes e não entre o território 
palestino e o de Israel.” O que se vê é um 
sistema amplo e complexo de ocupação. 
“Já faz 41 anos”, diz a guia, lembrando 
a ocupação da Cisjodânia na guerra de 
1967. Muitos daqueles jovens estudantes 
árabes e até os mais adultos nunca viram 
outro cenário senão o da ocupação.

Nesse posto de controle, dezenas de lo-
tações estacionados de cada lado levam e 
trazem pessoas às suas vilas e aldeias, de 
um lado, ou a Nablus, do outro. A maio-
ria é de jovens, que vão a Nablus estudar, 
mas há gente de todo tipo, senhoras car-
regando grandes sacolas, mães que leva-
ram seus filhos a hospitais. Nablus tem 

160 mil habitantes e 18 mil estudantes. 
Não vimos nada de dramático naquele 

dia em Huwwara. Mas num outro che-
cking-point visitado no começo da noi-
te houve incidentes entre soldados e ha-
bitantes, todos muito nervosos. Racheli 
anotava furiosamente, para fazer o rela-
tório do dia. Soldados se aproximaram e 
nos fotografaram. Lembrei-me na hora 
das nossas passeatas fotografadas pela re-
pressão nos tempos da ditadura.

Em muitos checking-points foi cria-
da uma passagem especial – depois das 
queixas da Machsom Watch – chama-
da “humanitária”, por onde atravessam 
mulheres e idosos sem muita aporri-
nhação. Mas nada disso consegue mi-
nimizar a humilhação de ter de passar 
por um controle policial-militar, mos-
trar documentos e abrir bolsas todos os 
dias em suas próprias terras centenárias. 
Mais combustível para o ódio. Entre os 
soldadinhos israelenses – e são “solda-
dinhos” mesmo, jovens de não mais que 
18 ou 19 anos – a desmoralização é se ve-
rem convertidos em agentes da repres-
são e da ocupação. 

O que mais me impressionou nessa vi-
gília nos postos de controle foi a soberba 
das jovens árabes. Lindas, elegantes, com 
o corpo todo coberto, exceto o rosto, real-
çado pelos belos lenços de seda, elas pas-
sam pelos controles silenciosas, mas com 
seus olhos negros erguidos como quem 
diz “somos bonitas e educadas, e vocês, 
o que são?” 

“O que são vocês”
Na Cisjordânia, o quadro é desolador. 

Foi onde estive com a ONG israelense 
de defesa dos direitos humanos chama-
da Machsom Watch, criada em 2001 ex-
clusivamente por mulheres para denun-
ciar a violação de direitos humanos nos 
checking-points. Além do estabelecimen-
to de colônias judaicas de modo ilegal, há 
fronteiras e postos militares de controle 
entre três tipos de administração provi-
sória: “Desse jeito não há como ter um Es-
tado Palestino, são bolsões como os que 
havia na África do Sul”, diz indignada mi-
nha guia, a israelense Racheli Bar Or, psi-
coterapeuta em Tel Aviv e militante do 
Machsom Watch. Em algumas estradas, 
como a que tomamos para chegar ao che-
cking-point, só podem circular veículos 
de chapa israelense; em outras, onde ofi-
ciais da autoridade palestina podem cir-
cular mas particulares não, há restrições 
de horários e outras regras que mudam 
constantemente.

Rabin: vítima 
de extremista
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Saúde

Oh,

um terço da população mundial sofre de dores crônicas. 
O problema é tão sério que, para os EuA, esta é a década da dor. 
No Brasil, a falta de pesquisa, de prevenção e o descaso médico 
levam pacientes ao desespero Por Miriam Sanger

T
odo mundo começa a sentir dor 
ao nascer. Muitos médicos des-
crevem o choro do recém-nasci-
do como uma resposta à dor de, 
pela primeira vez, sentir o ar en-

trando nos pulmões. Depois vêm as cólicas, 
faringites, otites, dores de cabeça, as arti-
culares, uma enxurrada de sensações desa-
gradáveis para o corpo humano que, ape-
sar de forte e tolerante, é sensível e possui 
muitas “portas” para a dor. O que não pode 
ser considerado como algo comum é quan-
do qualquer uma dessas ou de outras dores 
se incorpora à vida de forma duradoura. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a dor crônica, a que se prolonga por 
mais de três meses, provoca a perda anual 
de 550 milhões de dias de trabalho em todo 
o mundo. Nos Estados Unidos, esta é con-
siderada a década da dor.

Muitos nem se dão conta quando aquele 
incômodo passa a limitar a vida, como sen-
tir dor nos joelhos após uma curta cami-
nhada ou no pescoço, depois de umas horas 
de sono. Em geral, as pessoas se adaptam 

aos obstáculos, que tendem a piorar, já que 
o problema não está sendo tratado. E não é 
rara no Brasil a ausência da devida atenção 
médica a situações alarmantes.

A designer gráfica Célia Knoplich, que 
há 20 anos sofre de dores lombares provo-
cadas por um achatamento de disco entre 
duas vértebras, conta com um especialista 
acima de qualquer suspeita: seu pai é mé-
dico reumatologista especializado em tra-
tamento de coluna. Mesmo assim, tem cri-
ses de dor aguda que a colocam de molho 
por dias. “Às vezes, a dor vem moderada, às 
vezes é muito forte. E eu já conheço os li-
mites do meu corpo. Quando combino três 
dias de atividades que exijam muito tempo 
em pé, agachamento ou caminhada, sei que 
ele vai chiar.”

O problema de Célia não tem solução de-
finitiva, mas tem prevenção – além de pon-
deração nos esforços, ela deve fortalecer a 
musculatura abdominal, para “segurar” a 
coluna. “Mas não tem jeito. O único esporte 
que eu gosto é o tênis, e ele é o menos in-
dicado para meu caso”, lamenta. Quando 

DOR
não consegue evitar a crise apela para um 
coquetel formado por anti-inflamatórios, 
massagem, cinta elástica e, por vezes, re-
pouso e fisioterapia.

A frase “dor é sintoma, não é doen-
ça” é chavão na boca de todos os mé-
dicos. É como um alerta do corpo 
a algo que está funcionando mal 
e precisa de atenção. “Apesar 
disso, não temos uma discipli-
na nas faculdades para ensi-
nar profissionais da saúde a 
lidar com pacientes em so-
frimento”, afirma Lin Tchia 
Yeng, médica fisiatra 
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formada pela USP, membro da Sociedade 
Brasileira de Estudos da Dor (SBED). Lin 
trabalha no grupo de reabilitação de dor 
do Hospital das Clínicas e também atende 
no Núcleo Avançado de Dor e Distúrbios 
do Movimento do Hospital Sírio-Libanês, 
em São Paulo.

“No Brasil, o mais comum é receitar as-
pirina e anti-inflamatório e pronto, caso re-
solvido”, opina Adail Ivan de Lemos, doutor 
em Dor Crônica pela Universidade de Lon-
dres, formado pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade do Rio de Janeiro. 
Célia Knoplich também reclama do aten-
dimento médico, principalmente dos que 
atendem por meio de convênios. “A melhor 
técnica para me ajudar nas crises é a fisiote-
rapia com manipulação. Mas, atualmente, 
médicos conveniados não a fazem, simples-
mente colocam você em aparelhos, como 
de ondas curtas, por exemplo. E isso ajuda 
muito pouco no meu caso.”

A deficiência no atendimento médico 
normalmente desestimula aqueles que não 
têm dores severas e conseguem levar vida 
normal, apesar dos sintomas dolorosos. 
“Foi humilhante passar pelo pronto-so-
corro nas primeiras vezes que tive os sinais 
da fibromialgia, diagnosticada mais tarde. 
A gente não tem credibilidade nenhuma, 
ninguém se interessa. Os médicos olham 
e dizem: ‘Isso que você descreve não exis-
te’. Nem chegavam a pedir exames”, conta a 
manicure Maria Aparecida Benchio, final-
mente em tratamento no Grupo da Dor do 
Hospital das Clínicas.

Desprevenidos
Dor é a primeira causa de afastamento 

do trabalho no Brasil e no mundo. É pre-
juízo para todos os lados. Em países como 
Estados Unidos e Japão, há décadas são de-
senvolvidos estudos que levam a uma fór-
mula de medicina preventiva, área em que 
no Brasil não existe pesquisa nem ação efe-
tiva. Segundo o médico Adail Ivan de Le-
mos, autor do livro Dor Crônica: Diagnós-
tico, Investigação e Tratamento, os estudos 
brasileiros são fracos e sem valor científico. 
“Em nosso país a dor não é investigada. Este 
descaso não se explica, uma vez que 60% 
das pessoas que chegam aos consultórios e 
ambulatórios têm essa queixa.”

Em muitos casos, basta meia dúzia de 
perguntas para se descobrir a origem do 
sofrimento do paciente. Daí fica mais fá-
cil propor uma solução ou paliativos para 

melhorar a qualidade de vida. A fisiatra 
Lin Tchia Yeng sempre recebe pacientes 
com dores terríveis nas costas. “Quando 
pergunto há quantos anos não trocam o 
colchão, não conseguem responder. Aten-
do pessoas com desvios graves na cervical 
que trabalham 12 horas por dia em insta-
lações sem ergonomia. Não adianta tratar 
o paciente sem corrigir a origem da dor. 
Depois disso, a cura é possível.” 

Disciplina com alimentação e sono, har-
monia com o meio ambiente, exercícios fí-
sicos adequados ao biotipo e zelo com o 
peso são alguns hábitos que ajudam a man-
ter a saúde em dia e o estresse sob controle, 
uma vez que ele também pode ser fonte de 

dores, ocasionando males como enxaque-
ca, cefaleia e gastrite, entre outros. Onofre 
Alves Neto, médico e anestesiologista, pre-
sidente da Sociedade Brasileira para o Estu-
do da Dor, lamenta que não haja no Brasil 
estatística sobre a incidência de dor crôni-
ca. Mas, segundo ele, pesquisas feitas em 16 
países europeus e outros estudos apresen-
tados no Congresso Mundial da Austrália 
sobre a prevalência de dor crônica em al-
guns países, mostram que, em média, 30% 
da população mundial sofre com dor crô-
nica. Só no Brasil são 60 milhões.

O gerente financeiro Gerardo Simmer-
macher sofre de enxaqueca, doença que 
atormenta mais as mulheres, mas também 
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SOluçãO Oriental Maria Aparecida faz acupuntura para enfrentar a fibromialgia e 
massagens, que aliviam as dores provocadas por um desvio em sua cervical
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inferniza os homens. Estima-se que cerca 
de 49% da população sofra ou já tenha so-
frido crises de enxaqueca. Já a dor de cabeça 
crônica e diária, também chamada cefaleia, 
afeta 5% dos brasileiros. “Tive a crise pela 
primeira vez na adolescência. Deve ser he-
reditário, pois meu pai também tinha. São 
manifestações variadas de dor. Quando é 
pequena, não altera meu dia a dia. Quan-
do é média, altera, mas não me paralisa. 
Mas quando é uma crise forte, preciso ficar 
em casa, medicado e deitado”, reclama Sim-
mermacher, que procurou diferentes espe-
cialistas e tomou diversos tipos de remédio. 
Já foi encaminhado para terapia, mas não 
sentiu melhora. “Hoje sei que não há solu-
ção. Por isso, não pesquiso mais. Convivo 
com o problema.”

Superação
O famoso pianista João Carlos Martins 

sofre há 41 anos de dores nas mãos causa-
das por uma queda durante uma partida de 
futebol aos 26 anos de idade. Uma pedra 
atingiu o principal nervo de sua mão di-
reita. Algum tempo depois, em um assalto, 
recebeu uma coronhada na nuca que com-
prometeu os movimentos da mão esquer-
da. Apesar das dores, insistiu na paixão pelo 
piano e acabou desenvolvendo Lesão por 
Esforço Repetitivo (LER). Fez diversos tra-
tamentos clínicos e cirurgias, mas as dores 
continuaram. Até que, em 2003, abando-
nou a carreira como solista. “A única solu-
ção foi parar de tocar. Havia tentado todos 
os tratamentos e não via mais resultados, 

apenas sentia dor. Ainda hoje convivo elas”, 
conta. Mesmo assim, sempre que possível, 
apresenta as adaptações de peças que toca 
com apenas alguns dos dedos de cada mão e 
consolidou sua carreira como maestro. Mas 
o exemplo de superação do pianista nem 
sempre acontece.

“Quando a dor torna-se crônica, as pes-
soas podem enfrentar níveis de estresse que 
prejudicam o psiquismo e a qualidade da 
vida”, explica a psicóloga Maria da Graça 
Rodrigues Bérzin, mestre pela PUC/RS e 
doutora pela Unicamp. Angústia, ansie-
dade, medo, raiva, irritabilidade, tristeza, 
depressão, desconfiança, mudança na per-
cepção corporal, diminuição da autoesti-
ma, sentimentos de rejeição social e pro-
fissional são  comuns aos que sofrem dores 
crônicas. “Até a crença da pessoa pode ser 
alterada, a dor gera o sentimento de desam-
paro, restringe ou impede a atividade física, 
dificulta o convívio familiar e social, inibe 
o interesse e a prática sexual e piora a qua-

lidade do sono, agravando a condição ge-
ral de saúde que, por sua vez, compromete 
a percepção e o manejo da dor.” E se não 
bastasse tudo isso, o quadro contribui para 
desencadear ou agravar doenças pré-exis-
tentes e reduzir a imunidade do organis-
mo, dificultando o diagnóstico e a eficácia 
do tratamento. 

Na contramão disso tudo, a professora 
primária Silvia Marcondes conseguiu solu-
cionar um problema que a torturou duran-
te cinco anos: ela sofria de disfunção tem-
poromandibular (DTM). Ela está entre os 
7 milhões de pessoas no Brasil que pade-
cem da doença. “Nada é pior do que ter 
uma região do rosto que dói quando você 
mastiga. Basta começar a sentir fome para 
sentir também calafrios pelo que está por 
vir”, descreve. Equivocada, procurou cin-
co dentistas e teve três dentes extraídos em 
vão. Somente depois de passar pelo Centro 
de Estudos da Dor do Hospital Nove de Ju-
lho ela obteve o diagnóstico correto, fez tra-
tamento clínico e hoje não sente mais dor 
– mas toma medicação preventiva diaria-
mente. “O mais chato é ver a cara de des-
crença de médicos, como se você estivesse 
inventando a dor. Sem contar os dentes sau-
dáveis perdidos por pura falta de pesquisa”, 
lamenta a professora. 

nunca desista
A página da Sociedade Brasileira para o 
Estudo da Dor divulga estudos e serviços para 
profissionais e contém uma lista de endereços 
de centros de dor em 16 estados e no Distrito 
Federal: www.dor.org.br/centrosdedor.asp

cOquetel de 
anti-inflamatóriOS
Célia Knoplich sofre 
de dores lombares 
provocadas por um 
achatamento de disco 
entre duas vértebras JA

ILT
O

N
 g

A
RC

IA



34     REVISTA DO BRASIL    feVereiro 2009

Tudo 
a seu 
tempo

eSPOrte

J
undiaí olha para o relógio e avisa os compa-
nheiros da equipe Cobaias: “Estamos adianta-
dos 40 segundos!” Pedro e Gabriela aproveitam 
para aprender geografia. Hideko deixa de lado 
os problemas do dia a dia e relaxa. E assim o en-

duro a pé – mistura de turismo, esporte, lazer e educa-
ção – vai ganhando adeptos. Essa invenção caseira é da 
família do trekking. Enquanto outras trilhas e marchas 
variam entre exercitar a velocidade e o grau de dificul-
dade, aqui o segredo é a regularidade. Ganha quem erra 
menos e segue corretamente a planilha de navegação 
que determina por onde se deve passar. Tudo a um rit-
mo constante. Não adianta correr: se atrasa ou adianta, 
perde pontos. “É uma busca pelo tesouro. Você recebe 
um mapa e segue as instruções, tentando não ser en-
ganado pela prova”, diz o analista de sistemas Nelson 
Nogueira Filho, de 42 anos.

Nada 
de jipes ou 
motos. 
Enduro a pé 
é natureza, 
trabalho 
em equipe, 
estreitamento 
de laços, 
controle da 
ansiedade, 
sem pressa  
nem estresse
Por ricardo 
Negrão

 Pedro

 Alexandra

 Mel
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Uma equipe precisa ter de três a seis pes-
soas, que dividem três funções básicas: na-
vegação (indicação do caminho), crono-
metragem do tempo e contagem de passos. 
Cada equipe inicia o percurso em um ho-
rário diferente e o campeão da prova só é 
conhecido quando a última chega ao final. 
No começo a atenção fica toda concentrada 
no cumprimento das regras. Depois, com 
a experiência, ganha-se ritmo e um pouco 
mais de liberdade para curtir o trajeto. 

“Além de democrático, o mais interessan-
te é que todos podem participar, em um 
mesmo evento, cada qual buscando seus 
próprios objetivos”, diz o diretor de opera-
ções da NorthBrasil, Ricardo Yugi. Já para 
quem compete para valer a história é ou-
tra. “Na elite do esporte, 80% dos compe-
tidores não olham as belezas naturais por 
onde estão passando. Mas sabem dizer se 
o local é feio ou não”, diz Geraldo Euler da 
Silva Junior, que é responsável por montar 
os percursos da Minas Trekking.

A dona de casa Nedir Miluzzi, de 50 anos, 
e os filhos Viviane e Ricardo, de 20 e 24 
anos, encaram os desafios com seriedade, 
mas não abrem mão de se divertir. “Se duas 
pessoas estão fazendo a contagem (de pas-
sos) e há uma diferença, nós fazemos uma 
média e seguimos em frente”, diz Viviane. 
Para Nedir, o percurso é uma forma de inte-

rumO à chaPada Fortalecer a amizade é um dos objetivos do pessoal 
da Cobaia, Rafael Rossato (o Jundiaí), Fabio Simon, Carolina Dening e 
Fabiola Braga, respectivamente, engenheiro civil (2� anos), professor (2�), 
engenheira civil (2�) e advogada (30). Mesmo admitindo que sempre dão 
palpites nas funções alheias, eles acabam saindo mais amigos a cada 
prova. E elas ainda encontraram um estímulo a mais para acordar muito 
cedo em alguns domingos. “Estamos nos preparando para caminhar na 
Chapada Diamantina, na Bahia”, conta Fabiola. “Cresci em Atibaia e sempre 
andei muito. Adoro estar no meio do mato”, diz Carolina. 

BatendO Planilha
Para Daniel Tornieri, companheiro de Nelson e Julio na 
equipe Os Mano e As Mina, o enduro a pé é um bom 
pretexto para se encontrarem e brincar. “As ‘mina’ 
foram embora, mas a equipe continua”, garante. Todo 
mês temos o desafio da prova, mas é um jeito de se 
encontrar, já que nossos dias são corridos”, diz Julio

em famÍlia
A equipe Vírus 
da Terra foi 
contagiada 
pelo enduro. 
Até a cachorra 
se prontifica 
para as 
caminhadas
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Cláudia 

pelas trilhas
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grar a família. E seu coração é de mãe: “Se 
alguém quiser participar e não tem equipe, 
não tem problema, pode vir com a gente”.

Na equipe Vírus da Terra, os professo-
res Alexandra e Rogério Airoldi aprovei-
tam a oportunidade para ensinar os filhos 
Pedro, de 9 anos, e Gabriela, de 6, sobre cli-
ma e relevo. “Para as crianças é excelente. 
O Pedro, por exemplo, é responsável pela 
bússola”, diz Alexandra. “A própria prepa-
ração nos dias que antecedem a prova já é 
uma oportunidade para a família se unir e 
se divertir.”

Navegar é preciso
O esporte surgiu há pouco mais de duas 

décadas, inspirado nos enduros de moto ou 
jipe. Embora seja praticado em pelo menos 
uma dúzia de estados, com provas próxi-
mas das capitais, o enduro a pé ainda carece 
de uma organização que ajude a padronizar 
nacionalmente sua linguagem, seus concei-

tos e regras. Por isso é comum cada estado 
ou cada empresa organizadora de provas 
definir as suas. 

Para quem está iniciando, essa falta de 
padronização pouco importa. O funda-
mental é verificar se o evento está bem or-
ganizado: se houve treinamento adequado 
de navegação, se estão preenchidos todos os 
requisitos de segurança (como a presença 
de ambulância nas proximidades da prova 
e de equipe de apoio no decorrer do traje-
to), se a coordenação é coerente, atenciosa 
e transparente. Sentir-se bem-informado é 
um bom começo. A partir das primeiras 
boas experiências, os recém-adeptos do en-
duro a pé acabam participando de provas 
planejadas por diferentes organizadores 
para checar com qual se identificam mais. 
“Para nós, é indispensável que seja passada 
a descrição da prova, nível de dificuldade, 
tipos de coisas que iremos encontrar no ca-
minho etc., assim como com que infraes-

dO virtual Para O emOciOnal “Você esquece de tudo, de trânsito, do celular, da rotina”, diz Eudes 
Barras, de Salvador, onde o esporte leva o nome de paletada. “Conheci por acaso, pelo Orkut. Hoje, eu 
e a Gícia, minha mulher, não largamos mais. Passamos a ficar mais tempo juntos. E ainda conseguimos 
fazer novas amizades”, afirma o administrador de empresas. Na rede social Orkut há mais de �0 
comunidades que trocam informações sobre o enduro a pé

 Eudes

trutura contaremos”, diz a engenheira civil 
Carolina Dening, de 25 anos, que se aven-
tura no esporte há apenas um ano.

Apesar do distanciamento entre os orga-
nizadores, alguns tentam superá-lo. O pra-
ticante e organizador de competições José 
Maurício Lemos, que está levando de Mi-
nas para São Paulo o circuito Iron Adventu-
re, conheceu o esporte em 2000 e se apaixo-
nou. Passou de competidor a organizador 
de provas e difunde o enduro como esporte 
e como lazer. “É um jogo colaborativo de 
estratégia. E é ao ar livre, em contato direto 
com a natureza e com esforço físico mode-

 Gícia



rado. Isso se traduz em qualidade de vida 
e é muito bom estar em um ambiente dife-
rente, com gente alto-astral”, explica. E, ga-
rante ele, é saudável para todos e em todos 
os sentidos. “Em uma prova fechada para 
uma empresa, com cerca de 80 participan-
tes, ninguém queria ficar com o mais gor-
dinho da turma. Resultado? Ele era o único 
que sabia usar a bússola e sua equipe ficou 
em primeiro”, lembra. 

Para Esdras Martins, organizador do 
Campeonato Paulista de Trekking, o mo-

vimento do ano passado aponta para um 
cenário ainda melhor neste ano. “Em 2008 
tivemos uma média de 100 pessoas em cada 
curso que realizamos e muitas pessoas es-
tão começando a participar agora”, diz.

Seguir adiante
A brincadeira também tem atraído em-

presas que buscam, no momento da des-
contração, reforçar o trabalho em equipe, 
a liderança e a estratégia. O analista de sis-
tema Nelson Nogueira Filho observa que 
após começar a praticar o esporte passou 
também a aprender a conviver com os er-
ros, seus e dos companheiros, no ambiente 

de trabalho. “Aqui ou lá todos têm de fazer a 
sua parte. Se um falha, todos falham e você 
começa a aprender com o erro dos outros 
e a não discutir como antes. No meio da 
prova não é lugar para isso”, diz. Seu com-
panheiro de equipe, Julio Guimarães, con-
sultor, de 26 anos, completa: “O importan-
te é conversar e achar o erro para seguir 
adiante”.

Para praticar o enduro a pé é preciso an-
tes dar uma caminhada às compras. Boné, 
camiseta, calça e tênis apropriados são 
obrigatórios. A equipe ainda precisa ter kit 

de primeiros socorros, lanterna, cronôme-
tro, calculadora, saco plástico (para reco-
lher seu próprio lixo) e, claro, bússola. Im-
portante não esquecer repelente de insetos, 
protetor solar, cantis de água e um celular 
para emergências. Ao fazer o orçamento, 
deve-se lembrar ainda de incluir despesas 
como pedágio, combustível e taxa de ins-
crição.

Para quem gosta de sofisticação, um 
equipamento chamado Totem, que cus-
ta por volta de R$ 1.000, funciona como 
um computador de navegação. O profes-
sor Fabio Simon, de Jundiaí, porém, pre-
fere a simplicidade e faz suas contas “de 
cabeça”. E o engenheiro eletrônico Helio 
Jacques aposta na criatividade. Ele mesmo 
desenvolveu seu próprio navegador, o Pin-
golim, que também dá nome à sua equi-
pe. “Não precisa investir em equipamen-

tos, basta um tênis legal e uma calculadora 
que a diversão está garantida. Agora, para 
brincar, resolvi fazer um desses”, diz, refe-
rindo-se a seu brinquedinho instalado no 
braço e que antes era utilizado na automa-
ção industrial.

Alguns trekkeiros avisam que a prova de 
enduro a pé não é para qualquer um. Ao fi-
nal, todos devem andar quase 12 quilôme-
tros em três horas, até mais. Por isso, como 
em qualquer esporte, o ideal é consultar um 
médico antes de se aventurar. “Tem de ter 

um pouco de preparo sim, mas se a equi-
pe é boa, torna-se um passeio. Nosso obje-
tivo é acabar com o estresse”, diz a arqui-
teta Hideko Takahashi, que dá uma pausa 
nos problemas quando veste o uniforme da 
equipe Pingolim.

O prazer de caminhar, o espírito aventu-
reiro e a persistência são os principais com-
bustíves da fiscal federal agropecuária e os 
resultados aparecem rápido e vários ajustes 
devem ser feitos na equipe até que se chegue 
ao ideal. Respeitar o limite dos companhei-
ros também faz parte do jogo”, resume. 

inventOr
Helio montou seu 

próprio equipamento de 
navegação, que recebeu 

o sugestivo nome de 
Pingolim

 Helio
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Perfil

N
o ano passado, enquanto o país celebra-
va os 50 anos da bossa nova, José Ramos 
Tinhorão, seu crítico mais polêmico e 
devastador, fazia 80. Radical como sem-
pre, proclamou, rindo: “Chega de sauda-

de! Cinquenta anos de admiração pela música norte-
americana! Para com isso, rapaziada!”. Silêncio total. 
Tinhorão não fez parte das comemorações, nem para 
registro. O jornalista tem 22 livros publicados no Brasil, 
outros cinco em Lisboa e hoje é um respeitado historia-
dor da cultura popular urbana. Neste ano será lançado 
Música Popular no Tempo da Revolução, pesquisa sobre 

o tema na época da Revolução Francesa; As Origens da 
Canção Urbana, publicado em Portugal em 1997 e iné-
dito no Brasil, e a quinta edição de Música Popular, Um 
Tema em Debate, todos pela Editora 34.

Para quem não o conhece, ou já esqueceu as histó-
rias que o cercam, é bom lembrar alguns fatos. A fa-
mosa apresentação da bossa nova no Carnegie Hall foi 
em 21 de novembro de 1962, mas já em 23 de março 
daquele ano, na série de matérias sobre a história da 
música popular brasileira, no Caderno B do Jornal do 
Brasil, Tinhorão demolia: “Samba bossa nova nasceu 
como automóvel JK: apenas montado no Brasil”. Foi aí 

O 
polêmico 
crítico da 
música 
popular 
brasileira 
tornou-se 
um 
pioneiro 
historiador 
da cultura 
urbana e 
continua 
fiel às 
suas 
ideias
Por 
elizabeth 
Lorenzotti

Tinhorão, o legendário
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que começou o ódio contra ele, acredita. Artigos como 
esse foram incluídos, em 1962, no livro Música Popular, 
Um Tema em Debate. “Esses artigos, escritos no calor 
da hora, são lidos até hoje como História. É o meu li-
vro mais reeditado”, orgulha-se. 

Também faz parte do livro outro artigo, igualmente 
devastador, publicado na revista Senhor em 1963 sob 
o título “Os pais da bossa nova”, com a seguinte aber-
tura: “Filha de aventuras secretas de apartamento com 
a música norte-americana – que é, inegavelmente, sua 
mãe —, a bossa nova vive até hoje o mesmo drama de 
tantas crianças de Copacabana: não sabe quem é o pai”. 
Quando a bossa nova começou a fazer sucesso no Bra-
sil, todo mundo queria ser o pai, explica. “Nasceu no 
apartamento de Nara Leão, e quem estava lá? Vinícius, 
Lira, Baden? O violonista Laurindo de Almeida, traba-
lhando nos EUA, também queria a paternidade”.

O artigo provocou grande reação entre os jovens 
adeptos da bossa. Lembra o crítico: “Impossibilitados 
de responder ao principal ponto – um primeiro levan-
tamento das raízes do processo de alienação cultural 
imposta à música popular –, partiram para o lado pes-
soal”. Em 1966, em um show produzido por Carlos Mie-
le e Ronaldo Bôscoli, Taiguara atirava longe o livro e 
dizia: “O livro do Tinhorão dura apenas cinco minutos, 
a bossa nova já vai fazer dez anos”. Mas os dois alcan-
çaram a posteridade.

Marxista, nacionalista, Tinhorão sempre tomou o 
lançamento de discos como pretexto para tocar em 
problemas sociais e culturais. Ganhou a desconfiança 
da direita e da esquerda. Foi demitido da TV Globo no 
dia 31 de março de 1964 e, por outro lado, foi acusa-
do de ser agente da CIA. A massificação da cultura e a 
suposta diluição de valores nacionais foram apontados 
desde sempre pelo jornalista. 

Sempre fiel ao materialismo dialético, ele entende 
que a História é a crônica dos homens no mundo, ou 
seja, de suas relações com a natureza e com os outros 
homens. Das relações de produção derivam as relações 
sociais e, no sistema capitalista, a divisão em classes. 
Cada classe tem suas ideias básicas admitidas como 
boas, sua ideologia. Em música, teatro, literatura e ou-
tras artes essa produção também projeta uma ideologia 
e, numa sociedade de classes, o que se chama cultura é 
uma cultura de classes.

Erva tóxica
Tinhorão – uma planta ornamental, porém tóxica 

– não é seu sobrenome, mas apelido dado por Everar-
do Guillon, secretário de redação do Diário Carioca, 
onde o jornalista se profissionalizou a partir de 1953. 
O batismo definitivo, em letra impressa, veio do chefe 
de redação, Pompeu de Souza Brasil, ao assinar a pri-
meira matéria do foca.

Esse santista, radicado desde a infância no Rio de 
Janeiro, formado em Direito e em Jornalismo, foi con-
tratado como redator, dentro da primeira grande trans-

formação da imprensa brasileira: a introdução do lead, 
a implantação do primeiro manual de redação brasi-
leiro. Exímio redator de textos-legenda, foi apelidado 
de “Tinhorão, o legendário”. A brincadeira serviu tanto 
para as legendas quanto para a lenda urbana em que se 
transformou. Naquela grande época da imprensa, Ti-
nhorão trabalhou com jornalistas como Reynaldo Jar-
dim, Sérgio Cabral, Prudente de Moraes, neto, Janio 
de Freitas, Nelson Rodrigues, entre tantos outros que 
também se tornaram lendas.

Virou personagem da peça rodriguiana Bonitinha, 
Mas Ordinária, da qual só tem um reparo a fazer: na 
minissérie, exibida anos atrás pela Globo, Tinhorão 
aparece como proprietário de um carro bem caído. 
Mas na verdade ele tinha um Ford conversível 1935, 
em ponto de bala.

No Diário Carioca ficou até 1958, quando foi convi-
dado para o Jornal do Brasil, onde trabalhou até 1963 
e depois colaborou como crítico entre 1974 e 1982. E 
despertou iras. Uma delas foi imortalizada em letra de 
música possivelmente inspirada no artigo intitulado “O 
melhor de João Bosco é Aldir Blanc”. Aldir, com Maurí-
cio Tapajós, em Querelas do Brasil, fala das coisas que o 
Brazil com “z” não conhece, entre elas “tinhorão, urutu, 
sucuri”. E no verso seguinte cita aves canoras: “O jobim, 
sabiá, bem-te-vi”. Tom Jobim, aliás, conta a lenda, certa 
época comprou um vaso de tinhorão, colocado na porta 
de entrada de sua casa, onde diariamente fazia xixi.

Acervo na quitinete
Tinhorão passou pelas redações do Correio da Manhã, 

O Jornal, Última Hora, TV Globo, revistas Veja e Nova. 
No fim da década de 1970, resolveu largar tudo e viver 
para escrever seus livros. Foi morar em uma quitinete na 
Rua Maria Antonia, centro de São Paulo, entupida com 
seu precioso acervo. Quando não dispunha de mais ne-
nhum centímetro quadrado livre em sua quitinete, pen-
sou em vender o acervo, mas não teve coragem. Até que 
o Instituto Moreira Salles adotou a coleção: 6.500 discos 
gravados em 76 e 78 rotações por minuto, entre 1902 e 
1964; 6 mil discos em 33 RPM de 1960 a 1990, e livros, 
partituras, folhetos, revistas e documentos raros sobre 
música e cultura popular urbana no Brasil. Muita coisa, 
ele garante, nem a Biblioteca Nacional tem. “Os profes-
sores querem só o que está dentro da biblioteca da uni-
versidade. Eu ando em sebo há 40 anos, descubro mui-
tas coisas. Por isso, hoje, muita gente come Tinhorão e 
arrota Mário de Andrade”, reclama o crítico.

Ele escreve em média um livro a cada dois anos, e nos 
22 publicados no Brasil até agora, contabiliza 2.845 cita-
ções de livros, artigos e documentos (impressos e manus-
critos). “Está tudo documentado. Para me contestar, é pre-
ciso contar outra história e isso nunca aconteceu.” 

Elizabeth Lorenzotti é jornalista, autora da biografia 
Tinhorão, O Legendário, a ser lançada pela Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo.

    os 
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coisas. Por 
isso, hoje, 
muita gente 
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Tinhorão e 
arrota Mário 
de Andrade
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cultura

o ano era 1899, quando a pedi-
do dos foliões do cordão Rosa 
de Ouro, a já consagrada com-
positora Chiquinha Gonzaga 
compôs Ó Abre Alas, a primei-

ra música de carnaval. Começava a história 
da marchinha, gênero da música brasileira 
com origem nas marchas militares e popu-
lares portuguesas das quais herdou o com-
passo binário, embora mais acelerado, e a ba-
tida forte. Crônicas urbanas sobre política, 
economia e futebol eram cantadas em me-
lodias simples e letras irreverentes e engra-
çadas. No Rio de Janeiro, ganhou o nome 
de marcha-rancho por animar os ranchos 
de foliões, antigos blocos de rua. 

O ritmo – difundido em rádios, bailes, 
cordões e concursos – consagrou compo-
sitores como Noel Rosa, Lamartine Babo, 
Braguinha, Ary Barroso e intérpretes como 

Carmem Miranda, Silvio Caldas, Emili-
nha Borba e Dalva de Oliveira. O jorna-
lista e pesquisador Sérgio Cabral observa 
que o estilo prevaleceu sobre o samba en-
tre as décadas de 1920 e 1970. “No tempo 
em que havia música feita especialmente 
para o carnaval, o repertório era dividido 
entre sambas e marchas, tanto que a prefei-
tura carioca fazia um concurso com prêmio 
para cada gênero. O samba, geralmente, fa-
lava de coisas do amor, enquanto as mar-
chinhas eram mais brincalhonas, crônicas 
da vida brasileira.” 

A partir dos anos 70, começou a sair de 
cena e abriu espaço para o samba-enredo. 
As escolas de samba se fortaleciam a cada 
ano e os desfiles viraram espetáculos de mí-
dia. A produção de novos discos de marchi-
nhas diminuiu, porque para as gravadoras 
era mais barato lançar músicas estrangeiras 

que produzir discos inteiros. Além disso, 
havia o jabaculê, “incentivo” pago para as 
rádios veicularem as músicas. As marchi-
nhas já não eram mais tocadas e os tradicio-
nais bailes, muito caros, foram perdendo 
prestígio. Os trios elétricos baianos come-
çaram a arrastar multidões.

A música do carnaval não era mais a mar-
chinha. Para os foliões restavam os velhos 
clássicos e alguns novos sucessos, como A 
Filha da Chiquita Bacana, gravada em 1975 
por Caetano Veloso, ou Festa do Interior, 
de Moraes Moreira, gravada por Gal Costa 
nos anos 1980.

Resgate
A herança dos velhos tempos de folia 

permaneceu e o gênero continuou vivo no 
inconsciente coletivo. No Rio de Janeiro, o 
bairro da Lapa foi fundamental para o seu 

Mesmo ofuscadas 
pelo sucesso das 
escolas de samba 
e pelo desprezo 
das gravadoras 
e emissoras, as 
marchinhas resistem 
bravamente e 
voltam à cena com 
independência, 
qualidade e alegria
Por Gisele Carpin e
Nathalia ramos

trilha 
sonora da 

folia
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feSta dO interiOr No carnaval de rua de São Luiz do Paraitinga, SP, só rola marchinha, cantadas com sotaque caipira e compostas  
por músicos da região. Não há destaques nem famosos: o povo é protagonista da festa. Samba-enredo e axé são sacrilégios

mamãe eu querO
Na Fundição Progresso, na Lapa 
carioca, a moçada se aglomera 
para avaliar as composições do 

concurso de marchinhas
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ressurgimento. Antigo reduto da malan-
dragem boêmia, hoje área de preservação 
do Rio antigo e polo cultural, a Lapa tor-
nou-se local de resistência do carnaval de 
rua e das marchas. Algumas iniciativas co-
meçaram a surgir de forma despretensiosa. 
Artistas e empresários passaram a investir 
na folia, o movimento ganhou força e vive 
um grande momento.

Em 2006, o 1° Concurso Nacional de 
Marchinhas da Fundição Progresso, na ca-
pital carioca, resgatou o estilo. O evento foi 
idealizado por Perfeito Fortuna, produtor 
cultural e presidente da Fundição, que so-
nhava em reviver os antigos festivais de 
marchinhas. A alegria contagiante da an-
tiga batida carnavalesca deu ânimo a Per-
feito quando foi preso pela ditadura, em 
1968. Na noite de réveillon daquele ano, 
os companheiros de cela estavam tristes e 
amedrontados. Então, conta, ele resolveu 
brincar e cantar no banheiro. “Era um mo-
mento muito difícil. As marchinhas me de-
ram força e resistência. Eu cantava bem alto 
‘oh, joga a chave, meu amor’, mas ninguém 
jogava”, diverte-se. 

O concurso está na quarta edição e des-
ta vez homenageia Carmem Miranda, que 
completaria 100 anos neste 9 de fevereiro. 
Foram inscritas 843 marchinhas de 25 esta-
dos brasileiros. As dez melhores serão gra-
vadas em CD e as três primeiras ganharão 
troféus e prêmios em dinheiro. Entre os fi-
nalistas de 2009, além de vários músicos, 
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estão um funcionário público, um auxiliar 
protético, uma psicanalista e um profissio-
nal de informática. Para um deles, o cantor 
e compositor Edu Krieger, essa mistura de-
mocratiza o concurso. 

O projeto também organiza um desfile 
pelas ruas da Lapa, o Marchódromo, além 
de bailes de salão com a apresentação das 
finalistas, festa de lançamento do CD e a 
grande final para a escolha da marchinha 
vencedora. O cantor e compositor Eduar-
do Dussek já compunha uma marchinha 
todo ano por amor ao estilo. “Fui classifi-
cado em todos os anos, mas só ganhei prê-
mio uma vez. Na verdade, quem ganha com 
isso é o movimento das marchinhas.” Para 
Dussek, faltam apoio das rádios e arranjos 
mais modernos para as marchas voltarem 
a fazer sucesso. 

Edu Krieger não quer modernização. 
Para ele, qualquer compositor contempo-
râneo é influenciado por seu tempo. “O 
problema é que gravadoras, jabá, indústria 
da Sapucaí, tudo está a serviço de um inte-
resse econômico. Se tivesse uma rádio que 
tocasse, já seria grande coisa. Antigamen-
te, elas começavam a tocar em setembro e 
em fevereiro o público já conhecia todas as 
letras”, disse. 

A psicanalista aposentada Vera Holan-
da Mascarenhas inscreveu-se no concurso 
por farra. No ano passado, o filho, Pedro 
Holanda, foi classificado. “Fizemos a maior 
bagunça, nos fantasiamos. Aí decidi par-
ticipar. O edital dizia que a inscrição era 
aberta a qualquer cidadão brasileiro. Deu 
vontade.” Vera compôs a irreverente mar-
chinha Velhinha Animada, que diz: “Eu sou 
uma velhinha animada/ Este ano destinada 
a brincar o carnaval/ Dor de coluna joguei 
fora/ Esquecimento, ora ora...”. Outra fina-
lista, César Beliene, do grupo Eletrosamba, 
fala da política atual: “O Collor fez o Lula e 
o Bush fez Obama”.

O músico Edu Krieger lembra que quan-
do a Liga das Escolas de Samba se tornou 
um império ficou muito difícil a disputa. 
“Não havia uma liga das marchinhas, um 
Marchódromo, não tinha estrutura finan-
ceira. Por que compor marchinha se não 
ia tocar em rádio? Porém, as coisas come-
çam a mudar. As gravadoras estão falindo 
e não se precisa mais delas para promover 
um concurso.”

A maneira de compor já se modernizou. 
Um exemplo é a parceria dos finalistas Ra-
mon Ribeiro e Fito Bucha, feita através da 

internet. “Cada um escrevia uma frase, de-
pois fizemos a melodia. Nos inscrevemos 
no último dia”, lembra Ramon.

O músico Jean Phillipe, também finalis-
ta, vem de um movimento de resgate à tra-
dição. Ele faz parte do bloco acústico Céu 
na Terra, que desfila e canta marchinhas 
tradicionais e autorais pelas ruas do bairro 
Santa Teresa. Os músicos seguem de bon-
dinho pelas ladeiras e os foliões fantasia-
dos acompanham o bloco entre bonecos 
gigantes e pernas-de-pau. “A gente sai com 
instrumentos de sopro, percussão e agogô. 
Minha voz não é mais poderosa do que a 

de ninguém, é um somatório que faz a coi-
sa acontecer. Quem faz o carnaval de rua é 
a criança, o vovô, os trabalhadores que se 
vestem da alegria e do poder de estar ali 
naquele momento cantando e esbanjando 
felicidade”, descreve Phillipe. Em 2008, o 
bloco recebeu o Prêmio TIM de Música, na 
categoria melhor grupo popular.

Cidade das marchinhas
As boas marchinhas não nascem apenas 

no Rio. São Luiz do Paraitinga, no interior 
de São Paulo, também classificou um fi-
nalista para o concurso carioca: Benedito 

“O cOllOr fez O lula e O BuSh fez OBama” A nova safra de compositores do concurso 
de marchinhas da Fundição é fiel ao estilo: mistura malícia, crítica social e política
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“Olha a caBeleira dO zezé” José Roberto Kelly se orgulha da longevidade de suas 
composições. Com Chacrinha emplacou Bota a Camisinha e Maria Sapatão

Galvão, secretário de Cultura e organiza-
dor do concurso de marchinhas da cida-
de, que está na 24ª edição. A população da 
cidade, de 10 mil habitantes, multiplica-se 
durante o carnaval, quando as marchinhas 

atraem milhares de foliões. A história lo-
cal é um tanto peculiar. Em 1920, o pa-
dre italiano monsenhor Ignácio Gioia 
proibiu os moradores de pular o car-
naval. Quem desobedecesse ganharia 

rabo e chifres como castigo de Deus. 
Em 1980, a cidade ficou conheci-
da por essa história em uma re-
portagem na televisão, que dizia 

ser ela a única de São Paulo que 
não brincava o carnaval. No 

ano seguinte, o Clube 
Imperial Luisense 
e a prefeitura res-
gataram a folia.

O primeiro 
carnaval começou com 18 marchinhas; 
no ano seguinte já eram 80, e em 1984 
foi criado o concurso. Hoje, os mora-
dores se orgulham do acervo de mais 

de 1.500 marchinhas. “Já tivemos 
em nosso júri nomes como Zeca 

Balero, Chico César e Wander-
léa. A cidade tem oito ban-

das que só tocam marchi-
nhas locais. Aqui todos 
compõem e todos são 

personagens, do açou-
gueiro ao professor”, 

comenta Galvão.
O concurso 

tem em média 60 inscrições anuais. A pre-
miação é de R$ 2 mil para o primeiro lugar, 
R$ 1 mil para o segundo e R$ 500 para o 
terceiro. A prefeitura ainda premia o me-
lhor arranjo e a melhor letra. “É simbólico. 
O concurso nasceu para estimular os com-
positores da região, mas já tivemos inscri-
tos de fora”, lembra Galvão, que nunca pôde 
participar do concurso por integrar a equi-
pe de organização.

 
A velha guarda

Quem não brincou ao som de Cabeleira 
do Zezé? É por isso que não se pode falar 
em marchinhas sem falar em João Roberto 
Kelly. Suas composições são mais executa-
das no carnaval do que as músicas de Ivete 
Sangalo. Rei das Marchinhas, Kelly com-
pletou 50 anos de carreira em 2008. No 4° 
centenário do Rio de Janeiro, em 1965, ven-
ceu o concurso da prefeitura com as músi-
cas Mulata Bossa Nova, Joga a Chave, Meu 
Amor e Rancho da Praça Onze. “Meu maior 
prêmio é ver minha música passar de gera-
ção a geração”, diz.

Apesar do declínio das marchinhas, 
Kelly ainda conseguiu emplacar alguns 
sucessos com Chacrinha nos anos 80, 
como Maria Sapatão e Bota a Camisinha. 
No ano passado, a cantora Alcione gravou 
Mormaço, e o grupo Exaltasamba lançou 
em CD e DVD a Dança do Bole-Bole, an-
tigos sucessos de Kelly. “Antes a folia du-
rava apenas os quatro dias, hoje a juven-
tude faz isso o ano inteiro, dançando rock 
no compasso ‘pak, pak’, como na marchi-
nha (risos). Foi o que eu descobri lá atrás 
com ‘e só dá ela Iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, na 
passarela’.” 

Outra marchinha que faz parte de todo 
carnaval é Me Dá Um Dinheiro Aí, de Ho-
mero Ferreira, composta com seus irmãos 
Ivan e Glauco. Aos 83 anos, ele ainda está 
na ativa e foi o primeiro vencedor do con-
curso da Fundição Progresso, com a Mar-
cha do Viagra. Para Homero, o carnaval de 
rua está voltando porque assistir aos des-
files das escolas de samba é caro e as pes-
soas querem brincar. “As novas marchas 
são boas, falta mídia”, critica. Segundo ele, 
quando apresentou a marchinha Me Dá 
Um Dinheiro Aí, em 1959, composta para 
o programa de humor Praça da Alegria, e 
gravada por Moacir Franco, as rádios toca-
vam de graça. “Não precisava ficar pagan-
do jabá”, recorda Homero os bons e velhos 
tempos, que estão de volta. 

nO Sangue
Dussek, veterano dos festivais, participa do 
concurso da Fundição por amor às marchinhas
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viagem

“Q
uem não gosta de sam-
ba bom sujeito não é/ É 
ruim da cabeça, ou doen-
te do pé”, cantava Dorival 
Caymmi nos anos 1940, 

quando pular Carnaval era um santo remé-
dio para a cuca. Hoje, porém, para muitos 
– que adoram o carnaval não pela folia, mas 
pela folga democrática que ele proporciona 
– a máxima do velho Caymmi inverteu-se: 
bom para a cabeça é ficar longe do samba.

A artista plástica Pinky Wainer, por 
exemplo, aproveita para “não fazer absolu-
tamente nada”. Mas é criativa. De pijama, 
pretende assistir a todos os filmes que per-
deu no cinema, como O Sonho de Cassan-

dra, de Woody Allen. Quero ver todas as 
caixas da série Família Soprano e alguns fil-
mes de ação e suspense”, conta Pinky, que 
também vai pôr a leitura em dia e navegar 
“ao Deus dará” na internet. “Gosto de en-
trar no Google Images e também sou rata 
do Ebay (site de leilões, em que recentemente 
uma mulher australiana se vingou da infide-
lidade do marido colocando uma foto da cal-
cinha da amante dele para ser leiloada).”

A farmacêutica Alessandra Agostini, de 
36 anos, já gostou de carnaval. Hoje, balza-
quiana, não suporta “batuque na orelha”. Mi-
neira, em São Paulo há muitos anos, também 
fica distante do circuito cultural convencio-
nal. “É tudo muito caro”, reclama. Para Ales-

sandra, é possível se divertir em São Paulo 
sem colocar a mão no bolso. “O preço das pe-
ças de teatro é absurdo, do cinema também. 
Por outro lado, se você procurar diversão e 
arte, acha, sem gastar um tostão.” Ela diz que 
os programas baratos ou de graça se tornam 
mais agradáveis com muita gente fora da ci-
dade. Não há fila para estacionar o carro no 
Parque Villa-Lobos, um de seus preferidos, 
e na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, 
onde ela costuma encontrar amigos na tra-
dicional feira do fim de semana. Aliás, a far-
macêutica é uma aficionada por feiras livres: 
além da Benedito, não perde a da Praça da 
República e a da Liberdade. 

Alessandra já reservou grana para curtir 

para quem não gosta
Carnaval

Para muitos, o feriadão que tem as marcas do 
samba e da folia é também um bom momento 
para usufruir do sossego e da cultura
Por Tom Cardoso
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Aruanda 
da Paixão

e sua ginga estarão 
entre um filme e 
outro do Estação 

Botafogo

dois de seus programas prediletos no carna-
val: assistir a um bom show no Sesc Pompeia 
e o jogo do Corinthians, na Quarta-Feira de 
Cinzas, contra o Noroeste. “Não preciso de 
carnaval para ser feliz”, garante. 

Considerado um dos maiores escritores 
brasileiros da atualidade, Wilson Bueno, de 
59 anos, autor de livros premiados como 
Bolero’s Bar, aproveita o carnaval para es-
crever. Espera o fim de fevereiro, no meio 
da folia, para colocar um ponto final em 
seu próximo romance, que sairá pela Edito-
ra Planeta. Bueno escreve freneticamente, 
por horas seguidas, mas no carnaval apro-
veita a calmaria de Curitiba, onde mora, e 
o rico circuito cultural da cidade. “Temos 

os melhores museus e livrarias do Brasil”, 
garante.

O escritor refere-se à Livraria da Chaim, 
no centro da cidade, comandada pelo li-
vreiro Aramis Chaim, ponto de encontro 
de professores, escritores, estudantes e jo-
vens poetas. “É minha segunda casa”, con-
ta Bueno, que também aprecia o acervo do 
Museu Oscar Niemeyer. Durante algum 
dia da folia alheia, estará na sala Tarsila do 
Amaral para ver a mostra de Niobé Xandó, 
pintora e desenhista paulista, considerada 
a precursora do realismo mágico no Brasil 
e autora de uma produção repleta de sim-
bolismos e elementos gráficos. A exposição 
vai até o dia 3 de março.

Em Brasília, o advogado e procurador 
Jair Machado Júnior, de 45 anos, ao con-
trário de muitos políticos, trabalha mais 
de 12 horas por dia. Tem mais de 15 mil 
processos na fila. “Imagine se um cara com 
a minha rotina vai passar o carnaval pu-
lando como um doido, aguentando bri-
ga, filas, preços inflacionados. Quero des-
canso, quero consumir cultura sem gastar 
energia”, diz. Leitor compulsivo, Jair já 
passou um carnaval inteiro lendo obras de 
Platão. Neste ano, pretende conferir as ex-
posições do Centro Cultural do Banco do 
Brasil de Brasília. “Eles sempre têm expo-
sições ótimas, imperdíveis. No ano passa-
do, fui conferir uma mostra sobre cultura 
regional. Fiquei encantado com a cultura 
do maracatu”, lembra.

Os frequentadores do CCBB Brasília não 
ficarão órfãos no carnaval. Um dos desta-
ques é a exposição de Carlos Garaicoca, cé-
lebre artista cubano, que ficou famoso no 
mundo das artes por explorar a arquitetu-
ra, o urbanismo como metáfora dos po-
tenciais e ideais utópicos do século 20. A 
mostra tem uma seleção de 20 obras, entre 
fotografias, maquetes, modelos tridimen-
sionais, vídeos, textos e instalações, com 
entrada franca. 

 
Ex-província 

No verão, as praias de Florianópolis fi-
cam mais lotadas no Carnaval. Há alguns 
anos, a capital tinha perfil de cidade pro-
vinciana: poucas opções de lazer, raros 
cinemas e teatros. Na última década, po-
rém, urbanizou-se e hoje oferece progra-
mas culturais à altura das outras grandes 
capitais. A potiguar Jamile Carla Antunes 
Sampaio, de 21 anos, há quatro em Flo-
ripa trabalhando como auxiliar adminis-
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Ney
Matogrosso

abandona as 
fantasias para 

abraçar seus livros 
de geografia



46     REVISTA DO BRASIL    feVereiro 2009

Pink Wainer
escolheu a 

Família Soprano 
para embalar o 
feriadão sem 

folia

Jair 
Machado

vai desfilar entre 
as exposições do 
CCBB de Brasília

trativa, sempre acabava indo para a farra 
no embalo dos amigos. No ano passado, 
quando presenciou um assassinato em 
plena festa na Praia dos Ingleses, prome-
teu nunca mais pular carnaval. “Eu quero 
paz e sossego”, diz. “No carnaval as salas 
de cinema estão vazias e é possível assis-
tir aos lançamentos sem pegar fila e sem 
barulho no cinema.” Jamile também gosta 
muito de teatro. Seu preferido é o Teatro 
Ademir Rosa, mais conhecido como Tea-
tro do CIC, Centro Integrado de Cultura: 
“Mas não gosto de peças ‘cabeça’. Quero 
ver comédia”. 

No Rio, a terra das grandes escolas e dos 
badalados salões, o carnaval já não reina 
soberano. Salas de cinema, teatro e museus 
mantêm programação normal. Aruanda da 
Paixão, de 31 anos, analista da Previ, apro-
veita para colocar o roteiro cultural em dia. 
Fã de Woody Allen e entusiasta do cinema 
nacional, fica de olho na programação do 
Estação Botafogo, o predileto dos que apre-
ciam filmes de arte. Está ansiosa para assis-
tir a Juventude, novo filme de Domingos de 
Oliveira, que narra a história de três amigos 
de infância que se encontram numa noite 
e passam a fazer um balanço de suas vidas 
e de seus amores. 

O cantor Ney Matogrosso também quer 
sossego. Há anos, aproveita para fazer uma 
espécie de retiro espiritual numa cidade 
do Rio, cercada por Mata Atlântica (“se eu 
disser qual é, o meu retiro vai para o espa-
ço”, brinca). O cantor, que revolucionou a 
música popular brasileira, com o Secos e 
Molhados – ironia, pareciam todos saídos 
de um baile carnavalesco – sempre detes-
tou carnaval. “O carnaval carioca está em 
evolução constante: sempre piorando”, cri-
tica Ney, que vai meditar e ler muito. Nada 
de romances ou biografias. Ele, acredite, 
gosta apenas de livros de geografia e geo-
logia. E não é ruim da cabeça coisa ne-
nhuma. 

de camarote
n Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia, 
São Paulo, (11) 3871-7700
n Cinema Estação Botafogo. R. Voluntários da 
Pátria, 88, Botafogo, R.de Janeiro, (21) 2226-1988
n Livraria do Chaim. R. gal. Carneiro, 441, 
Centro, Curitiba, (41) 3264-3484
n Museu Oscar Niemeyer. R. Marechal Hermes, 
999, Curitiba, (41) 3350-4400
n Centro Cultural Banco do Brasil Brasília. SCES 
trecho 02, lote 22, (61) 3310-7087
n Teatro Ademir Rosa. Av. gov. Irineu 
Bornhausen, 5600, Florianópolis, (48) 3953-2300A
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e
la, filha de militar rígido, não via televi-
são nem falava de carnaval em casa. Ele 
cresceu em meio aos ensaios e rodas de 
samba – seu pai e sua mãe conheceram-
se no bloco Cacique de Ramos. Mesmo 

vindos de mundos distantes, Rute Alves e Júlio Cé-
sar da Conceição Nascimento esbanjam entrosa-
mento como primeiro casal de mestre-sala e porta-
bandeira da Unidos de Vila Isabel. E dedicam boa 
parte de suas vidas em busca da perfeição. Aos 15 
anos, já sem o pai, Rute foi ao programa de rádio 
de Zeno Bandeira pedir ajuda para ser porta-ban-
deira. Arrumou vaga no projeto Manuel Dionísio, 
onde teve aulas com uma professora de balé clás-
sico e descobriu a elegância da postura e a gracio-
sidade dos movimentos. Está há seis anos na Vila. 
“Quando menina, eu colocava uma toalha na cabe-
ça, prendia um pano num cabo de vassoura e saía 
rodopiando pela casa”, lembra.

Com 10 anos, Julinho já arrasava no miudinho. 
Participou da escola-mirim do Ciep e não parou 
mais. Aos 16, assumiu a responsabilidade de ser o 
primeiro mestre-sala. “Nunca esqueci do orgulho 
e das palavras de meu pai, que morreu no mesmo 
ano, pouco depois de ter me visto como o primeiro 
mestre-sala”, conta ele. Um dos sonhos da direção 
da escola é a construção de uma vila olímpica para 
usufruto da comunidade de Vila Isabel. A proxi-
midade da agremiação com causas sociais é antiga. 
No ano passado,  procurou a CUT e homenageou 
os trabalhadores na avenida. A parceria permane-
ceu e ainda rende frutos, como a reforma da qua-
dra da escola, as oficinas de alfabetização, costura 
e artesanato – ações de inclusão que dão samba. 
Neste ano, a escola homenageia o Teatro Munici-
pal do Rio, emblemática casa da cultura do Brasil, 
que completará 100 anos em julho, sonho de Ar-
thur Azevedo. (Luciana Ackermann)

Rute e Júlio: busca 
da perfeição
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Por Xandra Stefanel (xandra@revistadobrasil.net)
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curtaessadica

Apesar de a medicina vir alcan-
çando avanços no tratamento de 
diversos tipos de câncer, a reação 
à descoberta e o convívio com 
a doença ainda afetam radical-
mente as pessoas envolvidas. Co-
nhecer sobre o assunto pode ser, 
mais que um alento, um meio 

de encontrar esperança, energia e atitudes. Essa é a linha 
do livro de Isa Oliveira, A Arte Vencendo a Dor, que a 
partir do caso de sua mãe, relatado com qualidade literá-
ria, traz informações científicas básicas, direitos e ende-
reços de entidades de apoio. Parte da receita das vendas 
vai para a ONG Cidadania e Moradia. À venda no site 
www.letrasdopensamento.com.br. Contato com a autora: 
isa.escritora@uol.com.br.

A arte de reagir

Delicado e engraçado, o primeiro longa-metragem da 
francesa Julie Gavras, A Culpa é do Fidel! (La Faute a Fidel, 
2006), mostra como a vida de Ana (Nina Kervel-Bey), 
de 9 anos, e de seu pequenino irmão François (Benjamin 
Feuillet) mudam depois da prisão do tio espanhol, 
comunista. A família abandona a confortável vida de 
classe média e adota hábitos “igualitários”, e a menina 
acaba aprendendo novos valores. A diretora inspirou-
se em sua própria história. Julie é filha do cineasta grego Constantin Costa-Gravas, 
conhecido por seus romances ambientados em cenários de conflitos políticos (como 
Desaparecido,1982, sobre o golpe militar no Chile, e Z, 1969, sobre a ditadura na 
Grécia). E acerta a mão ao retratar os efervescentes anos 1970 pelo olhar de crianças, 
assim como fez Cao Hamburger no brasileiro – e também imperdível – No Ano em 
que Meus Pais Saíram de Férias. Disponível em DVD.

Revolta passageira

Nina 
Kervel-Bey 
e Benjamin 

Feuillet

Tolerância religiosa é o 
tema do romance Minhas 
Contas (Cosac & Naif), de 
Luiz Antonio. Pedro e Nei 
são inseparáveis, mas a 
mãe do primeiro o proíbe 
de brincar com o amigo 
por causa dos fios de conta 
que usa no pescoço. A 
história da amizade abalada 
pelo preconceito celebra a 
cultura africana e aponta 
que nada há de diferente 
entre uma pessoa que usa um crucifixo, guias ou contas ou entre 
quem veste uma quipá, um turbante ou um manto colorido. Cores 
e objetos da religiosidade afro inundam as páginas nas ilustrações 
de Daniel Kondo. R$ 30, em média.

Durante a revolução 
chinesa, Luo (Chen 
Kun) e Ma (Liu Ye) 
são enviados para as 
montanhas, num cam-
po de “reeducação 
cultural”. Na produção franco-chinesa 
Balzac e a Costureirinha Chinesa, de Daí 
Sijie, Ma toca violino e Luo adora ler, 
mas o último livro que consegue manter 
escondido – um manual de receitas – é 
queimado. O violino escapa desse des-
tino porque o dono convence o chefe 
da vila de que Mozart compunha para 
o presidente Mao Tsé-tung. Os amigos 
que trabalham na agricultura e na mi-
neração logo conhecem a costureira do 
povoado (Zhou Chun), a paixão e o te-
souro que ela esconde nas montanhas: 
livros de Balzac, Victor Hugo, Tolstoi e 
Flaubert. Disponível em DVD.

Subversão

Não faz diferença

Liu Ye 
e Zhou 

Chun
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Caixas do Leon

Nosso, primeiro DVD-solo de Paula Toller, reúne dois discos da cantora. 
Corajoso e maduro, o show foi gravado no Teatro Oi Casa Grande (RJ) e 
editado pelo próprio marido, Lui Farias, também integrante da banda Kid 
Abelha. Paula, à vontade no palco, passeia desenvolta pelo pop brasileiro e 
mistura Claudinho e Buchecha com Rita Lee (Só Love e Saúde), revê hits da 
própria banda (Nada Por Mim e Grand’Hotel), relança Derretendo Satélites 
e faz uma versão de Fly Me To The Moon. Passa novamente por Oito Anos, 
que fez para seu filho Gabriel (hoje com 18), se envolve com Carmen 

Miranda em E o Mundo Não se Acabou, e volta à Tropicália com Mamãe 
Coragem, de Caetano Veloso e Torquato Neto. O DVD é também a primeira 
produção da La Toller LMC Filmes. Sem preço definido.

E o Skank é rock
Vinte anos de estrada, nove discos, mais de 5 milhões de álbuns vendidos e a 
banda mineira Skank ainda consegue surpreender. Com a volta do produtor 
musical Dudu Marote e da parceria com o ex-titã Nando Reis, o grupo 
caprichou na mistura rock-reggae-ska no Estandarte (Sony/BMG) que, apesar 
de ótimo, não dá sinais de que vai emplacar nas FMs como aconteceu como 
Calango (1994) e Samba Poconé (1996), mas que certamente vai agitar as pistas 
de dança. A cereja do bolo está em Ainda Gosto Dela, com participação especial 
de Negra Li. R$ 18, em média

A obra do cineasta carioca Leon Hirszman (1937-1987) está sendo restaurada 
pela Cinefilmes, com apoio do Ministério da Cultura, da Cinemateca Brasileira 
e patrocínio da Petrobras. No final de 2008 foi lançada uma caixa de DVDs 
com Eles não Usam Black-Tie (1981), ABC da Greve (1979), Ecologia (1973), 
Megalópolis (1974), Pedreira de São Diogo (1962) e o documentário inédito 
Deixa que Eu Falo (2007), de Eduardo Escorel. No início de 2009 saiu a segunda 
leva, com São Bernardo (1972), da história de Graciliano Ramos sobre o 
caixeiro viajante que enriquece e passa a desprezar o afeto e a solidariedade 
de classe, Maioria Absoluta (1964), uma visão do analfabetismo, e Cantos do 
Trabalho (1975), os cantos entoados pelos trabalhadores rurais nordestinos. Até 
2010, a coleção deve ter outras duas caixas. Bom para relembrar a incrível obra 
desse respeitado pioneiro do Cinema Novo. R$ 70, em média.

Cena de Eles 
não Usam 
Black-Tie

A Paula é pop
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crônica Por Por José Roberto Torero

U
ma das figuras mais interessantes do Bar 
da Preta, rincão filosófico-etílico-ludopé-
dico que costumo frequentar, é o Contrá-
rio. Ele sempre pode ser encontrado no 
fundo do bar, bebendo uma cerveja de ca-

nudinho. Contrário é franzino como um flamingo, sua 
idade é indefinida, algo entre 27 e 72 anos, e ninguém 
sabe seu nome verdadeiro. 

Ele ganhou este apelido porque se interessa por qual-
quer discussão e, depois de escutar os debatedores por 
alguns minutos (às vezes, apenas alguns segundos), dis-
para: “E se fosse o contrário?”

Ele faz isso qualquer que seja o tema. Por exemplo, 
num fim de tarde, quando a polêmica era sobre se a 
Copa do Brasil deveria ter menos times, ele lançou sua 
célebre pergunta. E logo depois se explicou: “Em vez de 
64, a Copa do Brasil poderia ter 128 times. Ou 256. Ou 
512. Ou..., ou, ou...”

“Mil e vinte quatro”, soprou Alaor, o contador.
“Isso, 1.024! Podia ser o maior campeonato do mun-

do. Todos os times do Brasil entrariam, e os grandes 
iam chegar só na fase final. Aí, o clube da oitava divisão, 
se fosse bom, iria passando de fase e acabaria jogando 
com o Corinthians, com o Flamengo, com o Cruzei-
ro... Sem falar que ia ter time sobrevivendo mais tem-
po, porque tem muito clube que só fica vivo uns dois 
meses por ano.”

Todos acharam interessante a ideia do Contrário, 
mas, como ninguém o leva muito a sério (talvez por usar 
a roupa do avesso), a discussão não foi em frente.

Doutra feita, o assunto era mais sério: democracia 
representativa, voto distrital e essas coisas. E lá veio 
a frase:

“E se fosse o contrário?”
“Como assim, o contrário, Contrário?”
“E se não tivesse deputado, vereador, essas coisas?”
“Você quer a volta da ditadura?”
“Não, pelo contrário! Eu quero é votar. Em tudo. Não 

quero que um cara vote por mim. Isso dava certo lá nas 
Grécias, quando tinha pouca gente. Mas, hoje em dia, 
um deputado representa umas quatrocentas mil pes-
soas. Assim não dá certo. Sem falar que ouvi dizer que 
agora tem um negócio chamado internet, onde todo 

O Contrário 
do avesso

mundo pode ler as coisas e conversar. Então era só bo-
tar um assunto na roda, a gente votava e pronto. Tipo 
plebiscito.”

Mais uma vez, a ideia pareceu interessante para al-
guns, mas, como o Contrário estava usando o sapato 
direito no pé esquerdo e vice-versa, acabamos deixan-
do para lá.

Contrário também já falou que as famílias podiam 
acabar e para que voltássemos aos clãs; que, em vez de 
liberar o casamento gay, deviam é abolir o casamento; 
que em vez de cota de negros, as universidades deviam 
é ter cotas de brancos; e que em vez de o universo ter 
começado por um Big Bang, podia não ter começado, 
mas sempre existido e se modificado.

Enfim, o Contrário sempre traz uma nova luz sobre 
as questões. Seus argumentos só não impressionam a 
Preta. Quando ele tentou convencê-la a não cobrar sua 
cerveja, pois a propriedade era a raiz de todos os ma-
les, a corpulenta mulher pôs as mãos em seus ombros 
e disse: “Acho que hoje vamos saber como é o Contrá-
rio do avesso”.

O Contrário, avesso à violência, pagou na hora. 

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




