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“Qual é a sua obra? O que você está construindo?” Essas perguntas são 
usadas habitualmente para medir o grau de satisfação com a vida nestes 
tempos de novos e inusitados conflitos. A partir de respostas a elas, ou-
vidas no divã, em palestras ou em conversas com os melhores amigos, 
pessoas podem corrigir rumos, calibrar o foco, recuperar a disciplina ou 

arrumar o que fazer. A Revista do Brasil se aproxima de seu terceiro ano, e se faz constante-
mente essa pergunta. Retratar política, economia, desenvolvimento, a construção de um novo 
Brasil endurece corações, trata-se de estado permanente de ebulição de projetos, partidos e 
instituições. O que a revista constrói, afinal, para seus leitores? Qual a sua obra? 

Ao ler uma seção Retrato sobre o combate às queimadas pelos brigadistas da Chapada 
Diamantina (BA), “Nas chamas da Chapada”, um leitor, que não quis identificar-se, nos fez 
um singelo pedido: quer saber como tornar-se um bombeiro voluntário. Em setembro de 
2006, a mesma seção trouxe Bruno Resende Domingues, então com 15 anos, por ter sido 
um dos ganhadores da Olimpíada Brasileira de Matemática em Escolas Públicas. Bruno é 
hoje calouro de Engenharia de Produção, na USP. Na olimpíada do ano passado, a ex-es-
cola de Bruno, na zona sul de São Paulo, teve 14 alunos premiados com menção honrosa. 
Mais colegas que acompanharam a conquista de Bruno tiveram o desejo de “ir além”, como 
disse ele à época.

Outros leitores quiseram saber mais sobre as experiências de estímulo à leitura em Tau-
baté (SP); interessaram-se em como formar clube de investidores para aplicar economias 
na Bolsa; pediram informações a respeito de produção de moda sustentável feita com ma-
téria-prima originada de recicláveis; entre tantos outros pedidos de orientação que tiveram 
como horizonte um interesse voltado para o coletivo. Sem contar os inúmeros educadores 
que nos agradecem pelo envio da revista e por suas muitas aplicações em salas de aula – por 
discutir a política e a economia com linguagem diferenciada do politiquês e do economês, 
por discutir o comportamento e a sociedade sem o viés consumista, por analisar a história, 
estimular a participação nas coisas que fazem diferença, por difundir a solidariedade como 
valor universal. São repercussões tão singelas quanto práticas – muito práticas. Fazem crer 
que construímos para os leitores uma obra que tem importância em sua vida. 
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Células-tronco
Parabéns pela re-
portagem “Portas 
abertas” (ed. 32), 
sobre os estudos 
com célula-tron-
co. Ouvimos falar, 
mas não damos a 
importância que o 
assunto merece. A 

entrevista é esclarecedora.
Osmar Fantinatti, Mauá (SP)
osfantinatti@gmail.com

Espero que exista muita responsabilidade 
por parte da comunidade científica, como 
a própria Mayana Zatz relata: não pode-
mos pular etapas. Estou de acordo quando 
a dra. aponta a falta de divulgação do as-
sunto na mídia, e faltou muito, à época da 
aprovação da Lei de Biossegurança. Espero 
que a ciência encontre saídas sem que cor-
ramos riscos de sacrificar vidas. Acredito 
que possamos ter ciência e religião cami-
nhando lado a lado.
Cláudia Oliveira da Silva (SP/Capital) 
claudyaoliva@ig.com.br

Saúde mental
O Conselho Regional de Psicologia de São 
Paulo dá os parabéns à iniciativa da Revista 
do Brasil de abordar o tema das residências 
terapêuticas (“Uma casa diferente”, ed. 31). 
Demonstra que o trabalho de mais de duas 
décadas de luta pela reforma do atendimen-
to psiquiátrico no país tem valido a pena. 
Waltair Martão, CRP-SP/6ª Região 
jornal@crpsp.org.br

Saramago
Conheci a Revista do Brasil esta semana e li 
com cuidado as edições 30 e 31. Gostei mui-
to do projeto editorial, da forma como traba-
lham o texto, como abordam o assunto, e da 
qualidade das fotografias. Em especial, pa-
rabéns pela reportagem “Saramago por ele 
mesmo” (ed. 31). Há muito tempo leio as 
obras de Saramago e já li e vi muitas de suas 
entrevistas. O que a Revista do Brasil apre-
sentou é singular. A reportagem “Uma casa 
diferente” também fisgou minha atenção. 
Faço votos para que a revista prospere.
Letícia Martin, São Paulo (SP)
leticiaimprensa@yahoo.com.br

Colômbia
“A outra guerra da Colômbia” (ed. 30) foi 
uma das melhores reportagens publicadas 
em 2008 pelas mídias em geral. É impressio-
nante que ainda exista esse tipo de repressão, 
e de modo tão hediondo, sórdido. 
Caroline Oliveira, Diadema (SP) 
carol.oliveira1991@hotmail.com

Santayana
Espero que mantenham essa imparcialida-
de e linha editorial. Mauro Santayana foi 
brilhante no “Ponto de Vista” (ed. 31) ao 
escrever que os homens “esquecem que a 
natureza tem compromisso com a vida, e 
não com uma espécie em particular”. 
Valmir Oliveira de Souza, Macaé (RJ)
valmirmayo@gmail.com
 
Enxuta
Tive contato com a Revista do Brasil em 
janeiro e me impressionei com o formato, 
os temas abordados e, principalmente, o 
ponto de vista diferente da imprensa gor-
da. Não é como outras revistas e até nossos 
canais abertos de televisão, em que entre as 
propagandas há a programação. É enxuta 
e atraente. Gostaria de congratular toda a 
equipe pela produção e também por pro-
porcionar informações a um preço acessí-
vel num país onde a cultura custa caro.
Leonardo M. Barretta, Votuporanga (SP)
leobarretta@bol.com.br

As marchinhas
Na chamada de rodapé da capa de fevereiro, 
“A marchinhas estão de volta”, não seria cor-
reto o artigo concordar com o substantivo?
Daniel S. Torres, São Paulo (SP)
eletronica@prefercontroles.com.br

Nota da Redação: Sim, Daniel. Falha nossa. As 
marchinhas estão de volta.
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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

A menos que o bom senso ocorra – e acon-
teçam ações imediatas contra a intolerân-
cia –, o racismo e a xenofobia dominarão 
a Europa. Diante da recessão, crescem as 
forças da direita e os conflitos de interesses 

econômicos, colocando empresas contra empresas, tra-
balhadores contra trabalhadores, países contra países, o 
que ameaça a sobrevivência da confederação. O primei-
ro-ministro da Espanha, José Luis Zapatero, anunciou 
que, no primeiro semestre de 2010, quando a Presidên-
cia da União Europeia for exercida por seu 
país, apresentará um plano político, econô-
mico e social a fim de combater o racismo 
e a xenofobia.

O antissemitismo – que inclui os árabes, 
também semitas – e o desprezo pelos ciga-
nos, pelos negros e pelos eslavos sempre 
existiram nos países europeus, de forma 
mais moderada na Inglaterra, em razão da 
Commonwealth, e mais acentuada na França e na Ale-
manha. Os europeus do sul e do leste, como os meri-
dionais da Itália, espanhóis, portugueses, gregos, tur-
cos, búlgaros e romenos, sempre foram considerados 
de segunda classe na Europa do Norte. Durante o sécu-
lo 19, os países da América do Sul receberam milhões 
de imigrantes. Com eles vieram empresários pequenos 
e médios (como os Matarazzo), que, diante da crise, 
preferiam reiniciar sua vida empresarial no Brasil, na 
Argentina e no Chile. Até os anos 1950 e 1960 os latino-
americanos que iam para a Europa, fosse para trabalhar, 
para estudar ou fazer turismo, eram pessoas ricas ou da 
classe média alta. No fim do século 19, o adjetivo brési-
lien significava, na França, uma pessoa rica.

Era o tempo do café caro, quando os fazendeiros pau-
listas do Vale do Paraíba davam-se ao luxo de manter 
residências na França, casar com mulheres importantes 
na Europa, gastar fortunas em seus cabarés e restauran-
tes. Não era só o café do Brasil que fazia milionários e 
playboys: a carne da Argentina, o estanho da Bolívia e 
o cobre do Chile também os faziam. Santos Dumont, 
sustentado pelo pai, cafeicultor poderoso, era o homem 
mais badalado de Paris, como inventor do avião e do 
relógio de pulso. O paulista Eduardo Prado tinha um 

dos mais vistosos apartamentos daquela cidade e, como 
amigo e contemporâneo de Eça de Queiroz, serviu-lhe 
de modelo para Jacintho de Tormes, personagem do 
bem-humorado romance A Cidade e as Serras.

Ainda nos anos 50, Porfírio Rubirosa e Baby Pignatari 
eram invejados sedutores de mulheres ricas e famosas. 
Um dos mais poderosos do mundo era o boliviano An-
tenor Patiño, filho de Simon Patiño. O primeiro Patiño 
começara a vida como mineiro na adolescência, e, de-
pois de rico, graças à desapiedada exploração dos tra-

balhadores das minas, abandonou o país, 
mas não o negócio de estanho. Antenor, o 
herdeiro, não era exatamente o tipo de galã, 
como Rubirosa e Pignatari, e sim de face 
repulsiva, mas belas mulheres frequenta-
vam seu leito. 

A partir da Guerra da Coreia (1950-53), 
os produtos primários caíram de preço no 
mercado mundial. Surgiram novos pro-

dutores de café na África e na Ásia, os países asiáticos 
começaram a produzir estanho em grande escala, o sis-
tema de pecuária confinada na Europa e nos Estados 
Unidos fez baixar o preço da carne uruguaia e argenti-
na. A partir dos golpes militares em nosso continente, 
que obrigaram centenas de latino-americanos a exilar-
se, iniciou-se, de fato, a nossa emigração rumo à Eu-
ropa. O neoliberalismo e as privatizações agravaram 
a situação. Como os que se foram não são ricos, nem 
importantes, mas trabalham como empregados do-
mésticos, agricultores ou operários, como Jean Char-
les quando foi morto na Inglaterra, são vistos como 
cães que devem ser escorraçados. Até mesmo em nos-
sos países, alguns estrangeiros importados pelas mul-
tinacionais tratam mal seus subordinados.

O Brasil é grande e de suficientes recursos naturais, 
que permitem vida digna a todos os seus. Muitos dos 
brasileiros estão retornando agora, em razão da nova 
realidade do mundo. É hora de concentrar esforços, 
investir na infraestrutura, no efeito multiplicador que 
as obras promovem na economia, investir nas pesso-
as, na saúde e na educação. Mas nenhum projeto ca-
minhará se os trabalhadores estiverem ausentes do 
processo. 

A hora de ficar em casa
no século 19 o adjetivo brésilien significava, na França, pessoa 
rica. Hoje nossos emigrantes na Europa são escorraçados. Até em 
nossos países alguns estrangeiros importados por multinacionais 
tratam mal seus subordinados

É hora de 
investir na 
infraestrutura, 
nas pessoas, 
na saúde e na 
educação



Por Paulo Donizetti de Souza  (resumo@revistadobrasil.net)resumo

Arrastão “Acredito na melhora do planeta. Confio em que 
nem tudo está perdido. Creio na bondade do ser humano. 
E intuo que loucura é fundamental.” Elis Regina, que faria 64 anos 

em 17 de março
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Ciúme tem cura 
Assumir o ciúme como uma doença é o primeiro passo para buscar 

ajuda. O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, 
está em busca de pacientes maiores para tratamento gratuito. O processo, 
que nada tem a ver com grupos de autoajuda, envolve a confirmação de 
diagnóstico, psicoterapia, medicação, se necessário, e acompanhamento 
médico. O ciúme patológico afeta pessoas com pensamentos e emoções 

irracionais sobre o parceiro que levam a comportamentos extremos, 
como a tentativa de controle da situação por meio de espionagem. As 
preocupações com a infidelidade do parceiro são baseadas em evidências 
incoerentes. Difere do ciúme normal, aceitável, porque a pessoa afetada 
não perde o contato com a realidade. Inscrições pelo telefone (11) 3069-
7805 ou pelo contato@amiti.com.br

Programas atenuam efeitos da crise
Estudo do professor da FGV Marcelo Cortes Neri divulgado ontem mostra que a crise não 

atingiu os mais pobres no Brasil, não lhes diminuiu a renda, não freou a queda da desigual-
dade e, o que mais impressiona, não impediu que as classes D e E 
continuassem encolhendo e seus integrantes continuassem ascen-
dendo à classe C mesmo no período negro de setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2008. Nenhum dos grandes jornais deu 
destaque para o estudo. O trabalho, intitulado “Crônica de uma crise 
anunciada – choques externos e a nova classe média”, foi apresen-
tado pelo professor Neri em entrevista coletiva. Assista em www3.
fgv.br/ibrecps/VIDEOS/C2008/C2008_resultados.wmv ou leia em 
www3.fgv.br/ibrecps/C2008/C2008_CronicaTextoFim.pdf. São in-
formações sobre impactos do PAC, de programas sociais e de trans-

ferência de renda na economia. A dica é do blog do líder do Movimento dos Sem-Mídia, 
Eduardo Guimarães (edu.guim.blog.uol.com.br).

Nem a velhinha 
O Ministério Público Federal tenta judi-

cialmente pôr fim ao contrato de R$ 10,5 mi-
lhões recém-renovado, sem licitação, entre a 
Prefeitura de Taubaté e a empresa Expoente 
Soluções Comerciais e Educacionais, forne-
cedora de material didático para os alunos 
da rede pública de ensino. As apostilas, se-
gundo apurou o ministério, apresentam de-
sorganização textual, falta de conexão entre 
as partes e erros de português. O material foi 
adquirido entre 2006 e 2008 por R$ 33,4 mi-
lhões, a um custo de R$ 50 a R$ 60 a unidade, 
em substituição ao material cedido gratuita-
mente pela União, cujo custo unitário é de 
R$ 4,56 para o governo. Na ação que cita o 
prefeito, Roberto Pereira Peixoto (PMDB), 
o diretor do Departamento de Educação e a 
empresa, o MPF pede a devolução total do 
dinheiro aos cofres públicos.
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De segunda a sexta, das 7h às 8h no seu rádio, ou a toda hora no www.jornalbrasilatual.com.br

Entre resquícios da Idade da Pedra e 
desafios do século 21, caminham as 
mulheres Por Rachel Moreno

Hoje é dia...

Ainda existem maridos e namo-
rados que acreditam na violência 
física para se impor. O patrão ain-
da paga menos pelo mesmo tra-
balho que fazemos, e nada acom-
panha o seu cetro de rainha do lar, 
a não ser um trabalho infindável, 
desvalorizado e invisível. Por outro 
lado, questões novas exigem nos-
sa urgente atuação, para preservar 
as condições necessárias à vida e 
à justiça social em nossa espécie, 
em nosso planeta.

Em que modelo de socieda-
de cabe a efetiva equidade entre 
os gêneros? Pagaremos nós, com 
mais trabalho, o preço pelos efeitos 
da crise econômica de que se fala? 
Continuaremos estimuladas a plan-
tar e consumir transgênicos, agrotó-
xicos e a gordura trans que preser-
va a crocância dos biscoitos? Con-
tinuaremos alienadas do processo 
de decisão e representação política 
equitativa? Como agir para não nos 
limitarmos a cuidar das doenças 
resultantes dos desequilíbrios am-
bientais, provocados pela atitude 
voraz e devastadora de quem só 
pensa em concentrar renda?

Entre a Idade da Pedra e o sécu-
lo 21, já descobrimos que somos 
capazes de fazer tudo – e melhor. 
Falta-nos uma série de condições 
básicas para tornar viáveis as mu-
danças que se fazem necessárias 
e urgentes – mas sabemos im-
provisar, sabemos criar do nada. 
Hoje (8 de março) nos concedem 
um espaço na mídia, para dizer a 
que viemos – é “o dia” da mulher. 
Concorremos com as floriculturas 
e a propaganda que espera trans-
formar a data em mais um dia de 
consumo especial – mas não em 
nosso nome.

Da segurança do aquário, 
com ondas se espalhando pela 
web, trazemos e discutimos es-
sas questões – ora denuncian-
do, ora alertando, ora mostrando 
e estimulando. nosso programa 
de radioweb. Assim como nós, 
milhares de rádios comunitárias 
navegam pela contramão das no-
tícias oficiais. Do fundo da flores-
ta amazônica, do alto do espigão 
da Avenida Paulista, do cume das 
montanhas mineiras, com a voz e 
a coragem. É importante saber. É 
urgente pensar. É fundamental se 
posicionar. E tomar o destino em 
nossas mãos. 

Momentos marcantes palmi-
lham a história e nos mostram o 
caminho. A batalha pelo direito 
à educação. Pelo direito ao voto. 
Pelo controle do próprio corpo 
– que já se concedeu ao abolir 
a escravidão, mas ainda se nega 
às mulheres. Olympes de Gouges 
morreu no cadafalso, em plena 
Revolução Francesa, por defen-
der os direitos das mulheres. 
Operárias têxteis morreram nos 
Estados Unidos reivindicando jor-
nada e salário decentes. Outras 
tantas contabilizaram vitórias. 
Mulheres anônimas marcharam 
batendo em panelas vazias, em-
purrando e sustentando grevis-
tas, iniciando ou engrossando a 
greve, a anistia, a manifestação, 
a democratização, a reivindica-
ção. Textos, artigos, depoimentos, 
cursos, programas de rádio e TV, 
muita tinta, muitas ideias, muito 
papel, muitas formas. 

O 8 de março é o Dia Interna-
cional da Mulher. É dia de balanço 
e de denúncia, é dia de ousadia. 
Hoje é o dia.

Rachel Moreno é psicóloga e pesquisadora,  
presidente do Observatório da Mulher e diretora  
do Instituto Opinião. É colunista do Jornal Brasil  
Atual e apresentadora do programa Observatório  
da Mulher na radioweb Brasil Atual.

Nada se cria
Com humor e visão de negócios, o 

proprietário da rede de lanchonetes 
McFavela vai ganhando a fregue-
sia. Já são duas unidades, uma em 
Guarulhos e outra em São Miguel 
Paulista, em São Paulo. Ele tomou 
algumas providências e mantém 
discreta sua identidade para não 
provocar a ira da maior rede de 
lanchonetes do mundo. Mas gosta 
de instigar. Faz sucesso com McLari-
ca a R$ 5 ou McPicanha a R$ 7,80, também 
conhecido por “Pode Pá que é Diretoria”. Na casa, o cartaz avi-
sa que o McFavela é contra a burguesia que menospreza “nós 
da periferia”. O nome foi copiado de uma lanchonete na favela 
Heliópolis, também de São Paulo. Só que lá o McDonald’s exi-
giu, e o nome teve de ser trocado. Virou Rey do Hambúrguer 
100% Heliópolis.

A campanha presidencial de José Serra está tão avançada, 
mas tão avançada que tem gente dispensando até a eleição 
de 2010. Para quê, se o homem já está eleito? De Milton 
Neves, jornalista e publicitário, em 8 de fevereiro, ao entre-
vistar José Serra no rádio após o jogo Palmeiras x Santos: 
“O senhor é o nosso Obama, em quem depositamos todos 
os nossos sonhos, o senhor será o nosso presidente da Re-
pública”. Só não se sabe se este “nosso” aí da frase refere-
se aos seus ouvintes ou aos seus patrocinadores. A torcida 
pró-Serra entre alguns barões da mídia é tamanha que ele 
talvez nem precisasse ter expandido tanto os gastos com 
publicidade do governo paulista. Imagine se fosse outro o 
governante que estivesse viajando em férias enquanto a vio-
lência estava rolando solta em Paraisópolis.

Senhor merchan

Milton 
NevesED
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Por Rodrigo Savazoni  (emtranse@revistadobrasil.net)emtranse
O presente da música
Este é o século do digital, da internet e da morte do CD. não há mais 
necessidade de uma cápsula para fazer a música circular, e tudo o 
que era sólido se desmancha na banda larga

D
ados da Associação Brasileira dos Produtores de 
Discos (ABPD) de 2007 mostram que de 2004 
àquele ano a venda de CDs caiu pela metade – de 
66 milhões de unidades para 31,3 milhões. Nesse 
período, em que todas as áreas da economia bra-

sileira cresceram, a indústria fonográfica ruiu, acompanhando 
uma tendência mundial. Esses dados abrem o livro O Futuro 

da Música Depois da Morte do CD, organizado pelo sociólogo 
Sérgio Amadeu da Silveira e pelo jornalista e crítico musical Iri-
neu Franco Perpétuo. Lançada durante o Campus Party, reali-
zado em janeiro, em São Paulo, e disponível para download em 
www.futurodamusica.com.br, a obra reúne músicos, produtores, 
pesquisadores e comunicadores no debate sobre o que será de 
nós depois desse colapso.

Trata-se de um fenômeno com muitas implicações. O cenário, 
evidentemente, ainda não é claro. A questão começa, no míni-

mo, dois séculos atrás. Desde o surgimento dos aparelhos de 
tocar música a humanidade se acostumou a vinculá-la a algo 
físico – um disco, um rádio, uma fita, um CD. Antes disso 
tudo, só ao vivo, até na sala de exibição do cinema, quando 

este era mudo. Da vitrola em diante, a música e seu suporte de 
reprodução eram indissociáveis. Agora não são mais.

O digital acabou com isso, encerrou modelos de negócio, fechou 
gravadoras e lojas, forçou a uma revisão na lógica dos direitos au-
torais, deixou artistas conservadores em desespero. E nunca foi tão 

fácil para um ouvinte encontrar o que sempre quis – e carregar 
no bolso o que há muito pouco tempo exigia compartimentos 
para armazenar pilhas de CDs. Essa mudança, em alguma coi-
sa vai dar. É bom acompanhar. 

Toda essa revolução começou em junho de 1999, quan-
do Shawn Fanning, então com 19 anos, criou o Napster, pri-
meiro software de compartilhamento de arquivos de MP3 em 
rede. O Napster utilizava a tecnologia Peer to Peer (ponto a 
ponto), que faz com que qualquer máquina seja um cliente 

e também um servidor. O que isso significa? Pela internet, 
eu posso buscar em todas as máquinas plugadas no mesmo 
software as músicas que eu quero. Passamos a ter acesso à 
discoteca pessoal de todos os usuários do Napster sem 

precisar pagar. 
Durante dois anos, a indústria do entrete-
nimento e bandas como o Metallica fizeram 
campanha pesada para acabar com o Naps-
ter. Conseguiram. Mas foi tarde demais. Ver-

sões melhoradas do Napster pipocaram. Atual-
mente, de acordo com a revista Wired, a mais 

importante publicação de cultura digital do mun-
do, 70% da banda do planeta é consumida em trocas 

de arquivos. E, se você ainda não utiliza softwares 
como o E-Mule (www.emule-project.net) ou o Lime 
Wire (www.limewire.com), é só baixar. É justo. 

Hoje pilhas de CDs cabem em 
tocadores de MP3 que ainda são 
capazes de reproduzir imagens
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Na virada deste ano, os resistentes consumidores dos produtos culturais da grava-
dora Kuarup – responsável por editar o bardo sertanejo Elomar, o popular Xangai e 
um dos grandes sucessos de seu catálogo, o álbum inesquecível de Pena Branca, Xa-
vantinho e Renato Teixeira (Ao Vivo em Tatuí) – foram surpreendidos com o anún-
cio do encerramento das atividades da gravadora independente: “Depois de 31 anos 
dedicados à melhor música brasileira, a gravadora independente carioca Kuarup 
Discos decidiu encerrar suas atividades. Ao longo dos últimos anos, as vendas 
de produtos físicos sofreram queda vertiginosa, nem de longe compensada pelas 
vendas por download. A crise do CD é irreversível e tornou inviável nosso mo-
delo de negócio, inteiramente calcado na produção e comercialização de música 
de qualidade”. A morte do CD matou a Kuarup. Quem não conseguir se adaptar à 
nova realidade, vai ficar de fora. É o lado ruim da história.

Um lado ruim

Metaleiros e sertanejos
A banda Metallica se insurgiu contra 
a troca de música pela internet, mas 

já era tarde. Gravadoras como a 
brasileira Kuarup, que editava Renato 

Teixeira (abaixo), não resistiram

E vários lados bons
A oferta de artistas, gêneros e canções cresceu ex-

ponencialmente. Ganha a diversidade. Essa nova 
tendência foi bem diagnosticada pelo jornalista e 
escritor Cris Anderson no livro A Cauda Longa. Em 
sua tese, o mercado de música mudou porque nos 
sites que negociam faixas para download, onde o 
“estoque é ilimitado”, os grandes continuam ven-
dendo bem, mas a soma da venda dos pequenos já 
os alcança. O negócio não é mais investir em pou-
cos artistas de sucesso. É possível investir em mui-
tos artistas que vendem pouco. 

Outro aspecto positivo dessa revolução é que os 
novos artistas já não precisam submeter seus tra-
balhos a um “intermediário”. Simplesmente vão à 
internet e postam suas músicas em algum site de-
dicado a isso. Tornando-se populares, são chama-
dos para shows, eventos, ganham projeção e dinhei-
ro. Como diz o ex-ministro Gilberto Gil, a renda 
principal do artista nunca veio da venda de discos. 
Quanto mais a música circular, melhor.

Sem culpa
O site Trama Virtual, criado pela gravadora paulista Trama, é uma 

rede social e um dos bons caminhos para encontrar música de primei-
ra, para ouvir ou baixar. Nele, quem paga o seu download são algumas 
empresas, que “patrocinam” o site. Toda vez que você baixa uma mú-
sica, uma dessas marcas deposita uma grana, como se estivesse com-

prando por você. Parte do dinheiro vai para o autor, 
parte para a gravadora. As melhores bandas de 
música jovem brasileira estão por lá. 

O Jamendo já é um banco de discos virtuais. Os 
artistas têm de, necessariamente, colocar uma obra 

completa no site, não pode ser só uma música. 
O conteúdo é licenciado em Creative Com-
mons, a licença que propõe flexibilizar o di-
reito autoral. Um disco pode ser reproduzi-
do, copiado, alterado, modificado de acordo 
com o desejo do autor. É um jeito de obter, 
sem culpa, uma trilha para aquele vídeo feito 
para registrar um momento especial.

João Marcello 
Bôscoli, diretor 

da Trama
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N
ossos jornais exaltam a 
entrada de capital estran-
geiro no Brasil, mas rara-
mente acompanham o que 
acontece depois que esse 

capital se instala, em especial o fato de 
gerarem gigantescas remessas de lucros 
para as matrizes. “Investimento estran-
geiro é recorde”, proclamou a manchete 
otimista d’O Estado de S. Paulo, em pá-
gina inteira, no dia 27 de janeiro. Escon-
dida no meio da matéria está a informa-
ção de que “as empresas multinacionais 
instaladas no Brasil aproveitaram altos 
lucros obtidos e transferiram US$ 38 bi-
lhões para suas matrizes”. A Folha deu 
um pouco mais de destaque às remessas 
em um gráfico com o título: “Remessa 
de lucros é recorde”.

Mas os dois jornais erraram, porque des-
contaram do total remetido os lucros rece-
bidos do exterior por empresas brasileiras, 
critério usado no balanço de pagamentos 
que só se preocupa com o resultado líquido 
dessa conta. De fato só até novembro os in-
vestimentos estrangeiros já haviam remeti-
do para o exterior US$ 47,2 bilhões a título 
de rendas, conforme boletim de janeiro do 
Banco Central.

Devem ter ultrapassado um pouquinho 
os US$ 50 bilhões as remessas do ano pas-
sado, 25% mais que no ano anterior e qua-
se US$ 100 bilhões em apenas dois anos. 
Nesses mesmos dois anos entraram US$ 64 
bilhões de investimentos estrangeiros. Ou 
seja: já mandamos mais lucros do que o ca-
pital que entra.

Parte do salto de 2008 se explica pela cri-

Em um único ano, 
o capital estrangeiro 
enviou para seus 
acionistas no exterior 
dez anos de 
Bolsa Família
Por Bernardo 
Kucinski

A face oculta do investimento estrangeiro
econoMia

se que estrangulou o crédito nos países sede 
dessas empresas e suas perdas com deriva-
tivos. Que fizeram as multinacionais? Pe-
diram às filiais o máximo de dinheiro vivo 
que pudessem mandar. Daí a explosão das 
remessas de mais de US$ 10 bilhões em no-
vembro e dezembro.

Por isso, tantas empresas cortaram de 
repente seus planos de expansão no Bra-
sil, em geral financiados com parte dos 
lucros. A ordem foi suspender tudo para 
tapar o buraco de caixa das matrizes. Já 
aconteceu outras vezes. Quando estou-

inVisÍVeis As remessas ao exterior 
também incluem pagamentos de royalties, 
como uso de softwares (Windows, por 
exemplo) e de fórmulas de medicamentos
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A face oculta do investimento estrangeiro

ra uma crise global, a primeira preocu-
pação das multinacionais é com a saúde 
das matrizes.

Mesmo sem crises, as remessas de rendas 
do capital estrangeiro vêm subindo sem-
pre. Dobraram nesses seis anos de governo 
Lula, de US$ 21,4 bilhões em 2002 para os 
US$ 47,2 bilhões (até novembro). Por isso, 
não estão errados os críticos do nosso mo-
delo econômico ao dizer que, mesmo so-
mados todos os novos programas sociais 
do governo, são migalhas frente aos ganhos 
do capital.

Pasto de engorda
São números tão grandes que a gente fica 

sem saber o que significam. Mas, para ter 
uma ideia, corresponde a dez anos de or-
çamento do Bolsa Família, hoje na casa R$ 
11,8 bilhões. E a mesma grande imprensa 
que costuma desprezar o programa social, 
que atende 11 milhões de famílias, se cala 
perante a renda obtida aqui pelo capital es-
trangeiro – salvo raras exceções, como a de 
um colunista que recentemente chamou o 
Brasil de “pasto de engorda do capital es-
trangeiro”, referência aos especuladores 
que aplicam no nosso mercado financeiro 
por seis ou sete meses, graças aos juros mais 
altos do mundo, para depois retirar a apli-
cação ao menor sinal de crise ou desvalo-
rização do real.

A mesma imagem vale para os investi-
mentos diretos na instalação ou compra de 
indústrias ou empresas de serviços. Graças 
aos lucros que obtém no Brasil, muito aci-
ma da média mundial, em seis ou sete anos 
a empresa recupera todo o seu capital ini-
cial. A partir daí, suas operações vão geran-
do lucros crescentes, na forma exponencial. 
Mesmo reservando parte desses lucros para 
ampliar instalações ou negócios no Brasil, 
ainda sobra muito. A lei do capital estran-
geiro permite que as empresas remetam até 
8% de lucro sobre o capital registrado, sem 
pagar sobretaxas, podendo ser compensa-
dos ganhos menores de um ano com ga-
nhos maiores de outro ano. A parte dos lu-
cros investida no Brasil é somada ao capital 
registrado como se fosse novo capital vin-
do de fora, ampliando a base sobre a qual é 
calculado o limite de 8%.

Como esse processo não gera moeda for-
te na mesma proporção dos lucros, porque 
nem todas essas empresas produzem para 
exportação, de tempos em tempos sur-
ge uma crise cambial, faltam dólares para 
abastecer os pedidos de remessas das em-
presas e ao mesmo tempo pagar pelas im-
portações – o que está pintando este ano, 
levando o governo a pensar num controle 
para limitar certas importações. 

Nossos jornais desancaram a proposta, 
retirada em menos de 24 horas, e nem assim 
mencionaram a principal causa do estran-

Porteira aberta

Remessas 
de renda do 
investimento 
estrangeiro direto, 
não incluídos 
investimentos 
em portfólios, 
mercado financeiro 
e outros (em US$ bi)

2000 2002 2004 2006 2008

4,2

�,9

6,9

13,9

2�,4

gulamento cambial: a explosão na remessa 
de lucros e dividendos das multinacionais. 
Botaram toda a culpa na queda do valor das 
matérias-primas e na invasão dos produtos 
chineses. Esqueceram a conta de remessas 
de lucros, que além de explodir no momen-
to da crise é causa permanente, estrutural, 
de nossas crises cambiais. 

Afora a conta da remessa de lucros, outro 
fator estrutural de nossas crises cambiais é a 
conta de serviços que também precisam ser 
pagos com moeda estrangeira forte, entre 
os quais royalties, viagens internacionais, 
programas de computador e outros bens 
não tangíveis. Muitos desses serviços são 
formas disfarçadas de remeter lucros. 

Essas duas contas, das quais a mídia rara-
mente fala, comem todos os dólares que so-
bram do comércio exterior de mercadorias. 
Em todos os países avançados as transações 
com o exterior são chamadas de “balança de 
bens e serviços”. No Brasil, para escamotear as 
remessas pesadas de lucros e juros e pagamen-
tos de serviços, operamos esse 
truque de só falar do comércio 
de bens materiais, raramen-
te mencionando os bens não-
materiais e remessas de rendas 
do capital estrangeiro. 

Mega, HiPer, sUPer
Franquia da francesa Leroy Merlin 

em São Paulo: terror para pequenas 
lojas de materiais de construção 

num raio de 20 quilômetros
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Em 2008, por exemplo, até novembro, o 
superávit comercial não bastou para pagar 
as contas de juros, dividendos e serviços. O 
resultado foi um buraco de US$ 25 bilhões 
nas nossas contas externas, o primeiro des-
de o começo do governo Lula, sinal amarelo 
de uma possível crise cambial.

Prato feito
“Quanto mais investimento estrangei-

ro, melhor”, é o discurso da imprensa, da 
maioria dos economistas e do próprio go-
verno. E não está errado, em tese. De fato, 
investimentos em construções, fábricas, má-
quinas, moradias, estradas geram mais em-
pregos, não importa se feito por empresas 
brasileiras ou de fora, se é capital privado 
ou estatal. Além disso, o investimento das 
multinacionais, em especial, vem acompa-
nhado por novas tecnologias, já que é carac-
terística dessas empresas estarem sempre na 
vanguarda da inovação. A cada nova fábrica 
desse tipo, surgem outras menores, de for-
necedores de peças e serviços. E aumentam 
as exportações, criam-se empregos. 

O problema está na taxa excessiva de lu-

cro, na permissão para remessas também 
excessivas, e as consequências negativas 
disso, em especial no balanço de paga-
mentos, na precipitação de crises cambiais 
a cada oito ou dez anos, que nossas exporta-
ções de matérias-primas e bens industriais 
não conseguem cobrir.

Nas últimas décadas começaram a vir para 
o Brasil grupos que apenas compram empre-
sas já existentes, como supermercados, ban-
cos e cadeias de lanchonetes. Um Carrefour, 
por exemplo, engole um monte de pequenos 
estabelecimentos comerciais, destruindo o 
tecido urbano ao seu redor, não traz nenhu-
ma tecnologia de ponta e não exporta. Uma 
Leroy Merlin, quando chega, leva à falência 
depósitos de materiais de construção num 
raio de 20 quilômetros. O grupo estrangei-
ro que acabou de comprar a rede Drogasil 
nenhum benefício nos trouxe, ao contrário, 
eliminou de suas prateleiras alguns tradi-
cionais produtos alternativos para colocar 
as perfumarias multinacionais. 

Esse tipo de empresa de serviços só ino-
va na arte de acabar com o pequeno comér-
cio, de induzir ao superconsumo através 

de campanhas publicitárias espertas. Em 
muitos desses processos vem a globaliza-
ção cultural, fenômeno que também tem 
duas faces, pois se de um lado nos faz ci-
dadãos do mundo, de outro dilui nossa cul-
tura nacional. 

Com as privatizações, o processo se 
agravou. Empresas estrangeiras compra-
ram bancos e companhias de distribuição 
de energia elétrica já instaladas que ge-
ram muito caixa. Não acrescentaram nada 
de novo, não criaram emprego nenhum, 
ao contrário, exterminaram muitos, e no 
dia seguinte já passaram a remeter lucros 
gordos às matrizes. Tanto no setor bancá-
rio quanto no elétrico, possuíamos conhe-
cimento superior ao de qualquer país do 
mundo. Nesses casos, o que o capital es-
trangeiro trouxe não foi conhecimento so-
cialmente útil, ou inovação. Foi a desna-
cionalização, a concentração econômica, a 
perda do poder nacional de decisão e méto-
dos de ganhar mais dinheiro. E no balanço 
de pagamentos criou-se uma armadilha de 
remessas de juros crescentes, da qual é di-
fícil hoje escapar. 

seM contraPartidas O banco Santander alcançou lucro mundial de € 8,8 bilhões em 2008 – sendo R$ 2,8 bilhões obtidos no Brasil, 
incluídos os resultados do Real, que comprou em 2007. A instituição, de controle espanhol, anunciou distribuição recorde de �4% dos 
lucros na forma de dividendos. Ao mesmo tempo, promoveu no Brasil mais de 400 demissões, apesar de não ter sido afetado pela crise
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análise Por Sérgio Mendonça 

Sérgio Mendonça 
é economista. Foi 
diretor técnico 
do Departamento 
Intersindical 
de Estatística 
e Estudos 
Socioeconômicos 
(Dieese) de 1990 
a 2003, do qual 
atualmente 
é supervisor 
técnico

Juro, spread e outras doenças
Desfrutar altos juros e embutir altas margens de lucro transformam 
a atividade bancária num fim em si mesmo, longe do papel que 
deve desempenhar para o desenvolvimento de um país

J
uros representam o custo do dinheiro, princi-
pal mercadoria utilizada na atividade econô-
mica. Spread é a diferença entre o que os ban-
cos pagam para captar dinheiro no mercado 
e o que cobram dos clientes, pessoas físicas e 

jurídicas. Se compararmos a atividade bancária com 
a industrial, o dinheiro captado equivale aos insumos 
usados na fabricação dos bens. E o spread paga salá-
rios, energia, instalações, impostos e, acima de tudo 
isso, assegura as margens de lucro dos bancos. No Bra-
sil, os bancos cobram spreads exageradamente altos 
nas operações de crédito. O último estudo publicado 
pelo Banco Central, de 2007, mostra que o spread mé-
dio cobrado pelos bancos foi de 28,4 pon-
tos percentuais a mais. Isso significa que, 
a cada R$ 100 de rendimentos que pagou 
para atrair o dinheiro de um correntista 
ou poupador, cobrou R$ 128,40 para em-
prestar para outro.

Ou, se um banco captou dinheiro pa-
gando para o poupador uma taxa de 
12,75% ao ano, na hora de emprestar para 
alguém acrescentou 28,4 pontos à taxa 
cobrada. Em média, segundo a conta do 
BC, partes desse spread vão para custos 
administrativos (3,84 pontos); para per-
das com inadimplência (10,61 pontos); 
recolhimento compulsório, impostos e 
taxas. E o lucro obtido com o emprés-
timo pela instituição seria de quase 8 pontos. Isso 
sempre em termos médios. Na verdade, o banco pode 
cobrar taxas menores de um cliente especial e maio-
res de outro cuja avaliação aponte para um risco do 
crédito maior. 

A situação ainda pode ser mais favorável ao banco, 
na medida em que capta parte do dinheiro no merca-
do por meio de depósitos à vista, sem nenhuma remu-
neração para os depositantes. Aí a margem de lucro 
aumenta. Assim como cresce se a inadimplência for 
menor que a prevista. E há mais possibilidades. Se o 
banco tem uma tarifa que já cobre todo o custo ad-
ministrativo pode aumentar ainda mais a margem de 
lucro. Ao olharmos para os lucros dos bancos divul-
gados periodicamente, vemos que a cada ano eles só 

crescem. É lógico supor, portanto, que os altos sprea-
ds expliquem boa parte da elevada rentabilidade des-
se setor no Brasil.

Algumas medidas importantes têm sido tomadas. 
As linhas de crédito consignado, mais baratas, indu-
ziram à redução de taxas cobradas em outras moda-
lidades de empréstimo. A elevação do orçamento do 
BNDES permite que um volume maior de recursos 
seja emprestado a taxas menores que as praticadas 
pelos bancos com recursos livres. Crédito para a ha-
bitação e para a atividade rural tem custos menores. 
Recentemente, o governo pressionou os bancos pú-
blicos a reduzir margens para forçar a queda também 

nos bancos privados. 
Contudo, 70% do crédito total é realiza-

do com recursos livres, nos quais os bancos 
praticam juros proibitivos para as pessoas 
físicas e para a atividade econômica produ-
tiva. E, na contramão da crise, os spreads 
aumentaram nos últimos meses. Um es-
tudo mais recente, feito pelo Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento da In-
dústria e divulgado pela Folha de S.Paulo, 
revelou que o spread médio pode ter che-
gado a 38 pontos.

A convivência com uma taxa Selic muito 
alta acomodou muito mal os bancos bra-
sileiros. Esse patamar é empurrado para 
cima com a cobrança dos altos spreads, po-

dendo transformar a atividade bancária num fim em si 
mesmo, muito distante do papel que deve desempenhar 
para o desenvolvimento de um país.

Fazendo uma analogia da economia brasileira com 
o organismo humano, pode-se afirmar que, apesar 
da aparência relativamente saudável, esse corpo car-
rega algumas doenças crônicas. Uma delas são as 
mais altas e inexplicáveis taxas de juros do plane-
ta. Convivemos com juros de 50%, 60% ao ano, ou 
mais, com a inflação a menos de 5%. O tratamento 
dessa doença envolve romper com hábitos e interes-
ses arraigados que beneficiam poucos e impedem o 
desenvolvimento mais equilibrado, com menos de-
semprego, maiores salários e distribuição de renda 
mais justa. 

A economia 
brasileira 
carrega 
algumas 
doenças 
crônicas. 
Convivemos 
com juros 
de 50%, 60% 
ao ano, ou 
mais, com 
a inflação a 
menos de 5%
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Fórum de Belém inova 
ao levar comunidades 
tradicionais da Amazônia 
para o centro do debate 
ambiental. Mas, em 
meio à crise mundial 
do capitalismo, falta 
de estratégias causa 
dispersão na busca do 
outro mundo possível
Por natalia Viana

Reconstruir a  história

FórUM social MUndial 2009

O visual do primeiro 
Fórum da região 
amazônica teve 
presença marcante 
dos povos indígenas
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A edição do Fórum Social Mun-
dial em Belém foi marcante. 
Na Suíça, no antagônico fó-
rum econômico de Davos, o 
clima era de fracasso e temor 

por causa da crise mundial. No Pará, a at-
mosfera era de vitória. “Parecíamos arautos 
do impossível há nove anos (na primeira 
edição do FSM, em Porto Alegre), dizen-
do que um outro mundo é possível”, sen-
tenciou o membro do Conselho Interna-
cional do Fórum, Cândido Grzybowski. 
“Hoje a junção dessas diversas crises, essa 
economia-cassino que veio abaixo, revela 
a não-sustentabilidade neoliberal. Cabe a 
nós construir, senão vai ser reconstruído 
mais do mesmo.” 

Belém, “portal da Amazônia”, foi escolhi-
da a dedo para levar o foco das discussões 
para a floresta e o meio ambiente. Durante 
seis dias, mais de 100 mil pessoas participa-
ram de 2.300 palestras, debates e assembleias 
promovidos por milhares de organizações 
da sociedade civil, movimentos sociais, en-
tidades de classe e partidos. Houve presen-
ça recorde de populações indígenas: cerca 
de 2 mil índios de 85 etnias do Brasil e dos 
demais países que formam a Pan-Amazônia 
– Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Vene-
zuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. 
Houve eventos paralelos antes da abertura 
oficial, como o Fórum de Mídia Livre, o Fó-
rum de Ciência e Democracia e o 4º Fórum 
Mundial de Educação.

Tamanha diversidade ficou marcada na 
tradicional marcha de abertura, no dia 27 
de janeiro. Cerca de 60 mil pessoas cami-
nharam pelo centro histórico de Belém. “A 
marcha sempre é o ponto fundamental do 
Fórum”, comemorava Rogério da Silva, di-
rigente do movimento negro de Minas Ge-
rais. “O Fórum é um momento de cresci-
mento pessoal em que há vários debates e 
os movimentos podem aprimorar suas lu-
tas.” Em meio ao mar colorido, pintados de 
maneira tradicional, índios atravessavam 
a marcha entoando cantos. “É a primeira 
vez que venho. Hoje em dia estamos lutan-
do muito, mas estamos desorganizados e 
o nosso povo está largado nas ruas”, diz o 
índio guajajara José Mauro, de Imperatriz 
(MA). No meio da multidão, uma faixa re-
sumia: “Vamos amazonizar o mundo”.

Foi uma boa introdução para o dia se-
guinte, dedicado à Pan-Amazônia. “Nun-
ca tivemos tantos atores sociais reais da 
Amazônia presentes”, comemora Luiz Ar-

Reconstruir a  história
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naldo Campos, coordenador do Fórum 
Pan-Amazônico. “O grande barato é a pre-
sença das pessoas simples, de associações, 
quebradeiras de coco, ribeirinhos, são eles 
que estão dando a cara do Fórum.” Luiz Ar-
naldo destacou a importância da realiza-
ção prévia dos “encontros sem fronteiras”, 
em que comunidades fronteiriças da Ama-
zônia se reúnem para debater seus proble-
mas. No encontro entre comunidades de 
Roraima com vizinhos venezuelanos, por 
exemplo, foi discutida a criação da reserva 
Raposa Serra do Sol.

“Nossa terra já está demarcada e homo-
logada, mas ainda continua um processo do 
Supremo Tribunal Federal. Queremos a re-
tirada dos invasores, plantadores de arroz, 
com máxima urgência, pois no ano passado 
foram baleados dez indígenas por causa da 
terra”, resume o coordenador regional Gre-
gório de Lima, da etnia Macuxi. Cada uma 
dessas caravanas levou suas conclusões ao 
Fórum – muitas, de barco, após dias de na-
vegação pelos rios. Essa foi outra marca do 
dia Pan-Amazônico: a determinação das 
comunidades de estar ali. O índio puroro-
bá Antônio Evangelista, de Roraima, expli-
cava a apreensão das 54 etnias do estado 
com a construção prevista de quatro hidre-
létricas no Rio Madeira: “Vão afetar todos, 
causar assoreamento dos rios, enchentes, 
matar plantas e, com isso, o peixe e a caça. 
Somente no canteiro de obras, milhares de 
peixes já foram mortos”. 

Outro tema de destaque foi a crimina-
lização dos movimentos sociais. Em uma 

Há dez anos no MST, Ulisses Ma-
naças atuou como organizador de 
base no assentamento Mártires de 
Abril, no município de Mosqueiro, a 
74 quilômetros de Belém, antes de 
se tornar coordenador local do movi-
mento e passar para a coordenação 
nacional do MST e da Via Campesi-
na, ação internacional que congrega 
camponeses, indígenas, comunida-
des remanescentes de quilombos. 
no Fórum Social Mundial, ele rece-
beu a Revista do Brasil na escola do 
núcleo Pedagógico Integrado, onde 
estavam hospedados e realizaram 
suas atividades. Falou sobre os pro-
blemas do Fórum, o futuro da Pan-
Amazônia e os 25 anos do MST, que 
será marcado com diversos atos e 
eventos ao longo deste ano.

Quais os principais eventos que 
o MST realizou neste Fórum So-
cial Mundial?

A Amazônia é uma região es-
tratégica para debater temas can-
dentes como a crise econômica 
mundial, a crise dos alimentos e 
a crise ambiental. Essas três ques-
tões são fundamentais. O MST 
tem papel estratégico na con-
juntura política atual porque é o 
maior movimento social do Brasil. 
E atua, afora na luta camponesa 
tradicional pela terra, em outros 
segmentos, como na questão da 
educação, da saúde, da infraes-
trutura social. Resolvemos jogar 
todos os nossos esforços para 
tentar aglutinar as pessoas nesse 
tema da Pan-Amazônia. 

Há uma grande variedade de 
comunidades, indígenas, ribeiri-
nhas, que têm organização e re-
lação com a produção diferentes 
das do MST.

As pessoas consideram a Ama-
zônia uma região inabitada, unifor-
me, e não é. Tem uma Amazônia 
urbana, a maioria que vive nas ci-

dades, mas também uma diversi-
dade de atores sociais, os povos 
originários, comunidades tradicio-
nais de extrativistas, ribeirinhos e 
pescadores. O movimento campo-
nês articulado pelo MST na região 
seria uma parcela mais recente. na 
Amazônia, o tamanho do desafio 
é o tamanho do território. Qual o 
desafio? Primeiro eliminar a dis-
persão nos movimentos sociais. 
Depois, construir formas de luta 
orgânicas que consigam envolver 
o máximo de atores possível. 

Há denúncias de desmatamento 
em assentamentos da reforma 
agrária. Dá para distribuir a terra 
e ao mesmo tempo preservar a 
floresta?

Faltou amarrar decisões

Ulisses 
Manaças
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“A África é a 
região que mais 
deve ser afetada 
pelo aquecimento 
global. O 
movimento social 
global está dizendo 
que os países 
desenvolvidos 
devem pagar 
pela degradação 
ambiental” 
Demba Moussa 
Dmbele, do Senegal, 
organizador do 
Fórum Social Africano

tenda dedicada a Dorothy Stang, missio-
nária assassinada no Pará em 2005, um rito 
ecumênico marcou a revolta pela impuni-
dade. “Acharam que ao se livrar dela pode-
riam fazer o que quisessem ali em Anapu. 
Mas as pessoas se levantaram”, dizia a irmã 
Julia Depweg, da mesma congregação de 
Dorothy.

Além da guerra suja oculta, ainda há a 
perseguição institucional. “Todo militan-
te social tem processos nas costas”, relata 
André Rocha, da coordenação nacional do 
MST. O representante da Coordenadoria 

Andina de Organizações Indígenas, Miguel 
Palacin, contou que a repressão também é 
corriqueira no Peru: “Em uma manifesta-
ção, se um policial te mata está isento de 
responsabilidades. Há mais de 2 mil líderes 
sociais perseguidos”. 

Participante de 14 mesas ao longo do 
Fórum, a senadora Marina Silva (PT-AC) 
ficou impressionada: “Onde tem juventu-
de mobilizada pode ter certeza de que ali 
tem um núcleo vivo”. Mesmo assim, para 
ela, no meio de tanta diversidade a críti-
ca do modelo de desenvolvimento perdeu 
visibilidade.

Crise e críticas
Na sexta, 30, o Fórum seguiu normal-

mente. Na sala de imprensa, um certo pâni-
co tomava conta dos jornalistas. “O que vai 
sair daqui? Quais são os modelos alternati-
vos?”, perguntava uma repórter canadense. 
Para o empresário Oded Grajew, do núcleo 
de organização do evento, um dos proble-
mas é que alguns jornalistas não compre-
endem o Fórum. “A cobertura tem melho-
rado. Mas às vezes os jornais mandam um 
profissional só, que não consegue cobrir e 
se atém a lances pirotécnicos, folclóricos, 
como se a Dilma está morena ou não.” Ele 
pediu que os jornalistas fizessem um exer-
cício: “Pense se alguém que lê os jornais vai 
ter ideia do que está acontecendo aqui”. 

Não foram poucas as mesas que trataram 
da crise mundial, para além da discussão se 
é sistêmica ou passageira. Na tenda Mundo 
Trabalho, onde ocorria o Fórum Sindical 

“Vi projetos 
importantes 
para nossas 
comunidades 
indígenas, onde 
conhecimentos 
tradicionais estão 
se perdendo. 
Os mais jovens 
não se sentem 
orgulhosos de sua 
cultura” 
Sagenti Hua, agente 
comunitária em Lang 
Son, nordeste do 
Vietnã
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não temos ainda uma fórmula 
para dizer qual o modelo de agri-
cultura para a Amazônia. Por isso 
estamos pesquisando. Concluímos 
em dezembro a primeira turma 
de agronomia em convênio com a 
UFPA para formar técnicos para es-
te bioma. Lançamos agora a pedra 
fundamental do Instituto de Agroe-
cologia Latino-Americano (Iala), um 
convênio com o governo da Vene-
zuela, o governo do Pará e a pre-
feitura de Parauapebas (PA). Vai ser 
um instituto superior que formará 
agrônomos camponeses de toda a 
Pan-Amazônia, mas com um corte 
em agroecologia, para avançar na 
construção de um modelo de de-
senvolvimento que respeite essa 
especificidade. 

A questão ambiental não ficou 
ausente da fala dos presidentes 
sul-americanos?

Ficou ausente porque ainda há 
temas contraditórios, como é o ca-
so da Iniciativa para a Integração 
Sul-Americana (Irsa), que prevê a 
construção de uma grande malha 
viária que integre Bolívia e Brasil ao 
nordeste brasileiro, a integração de 
grandes hidrelétricas para garantir 
a energia... Esse modelo não ser-
ve, e ele ainda é o marco civilizador 
para os governos de esquerda. É 
por isso que estamos abrindo es-
se debate com os governos, para 
dizer: é importante crescer, mas 
acima de tudo estão o crescimen-
to humano, solidário, e a relação 
de integração popular com esses 

governos. O modelo estrutural de 
desenvolvimento brasileiro ainda 
está pautado nos grandes conglo-
merados multinacionais. no caso 
da agricultura, por exemplo, quem 
tem garantido o maior avanço é o 
agronegócio. 

Você tem uma avaliação geral 
deste Fórum? 

A realização do Fórum na Ama-
zônia foi importante, até porque o 
planeta tem de discutir que mode-
lo de sustentabilidade queremos 
para o futuro. O problema é a difi-
culdade em amarrar questões. Tem 
de haver um espaço para apontar 
para lutas concretas que unifi-
quem as classes populares. E não 
há. Agora era também o momen-

to de debater centralmente a crise 
econômica internacional e apontar 
claramente um plano de lutas das 
forças sociais para enfrentar essa 
crise. 

Qual a perspectiva do MST ago-
ra que acaba de completar 2� 
anos? 

Apontar a reforma agrária e a 
soberania alimentar como alter-
nativas concretas para eliminar 
vários problemas sociais no Brasil. 
Vamos ampliar alianças com os 
grupos organizados – sindicatos, 
partidos, movimentos sociais – e 
com os não-organizados, em es-
pecial os pobres e jovens das peri-
ferias, que vão sofrer diretamente 
com a crise.   

Faltou amarrar decisões

“Vim para ver o 
posicionamento das 
várias correntes de 
esquerda sobre a 
crise. Não vi nada 
além do que já tinha 
sido dito. O que vi 
foi mais uma rave da 
esquerda do que a 
busca de uma ação 
coletiva”
Felipe Spack, 
estudante de Direito 
na Universidade 
Federal do PR

“Os movimentos se 
agrupam por objetivos 
comuns, como uma 
sociedade livre de 
discriminação. A 
primeira assembleia 
de mulheres na 
história do FSM 
para definir uma 
declaração conjunta 
foi um avanço”
Soule Nascimento, do 
Fórum de Mulheres 
Lauro de Freitas, 
na Bahia

“Estamos pedindo 
urgência na retirada 
dos invasores da 
Raposa Serra do 
Sol. Foi bom falar 
com outros povos 
que enfrentam na 
comunidade deles 
o mesmo que nós. 
É uma troca de 
experiências”
Gregório de Lima, 
macuxi, da reserva 
Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol (RR)

Indignação 
não tem 
idade
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As discussões sobre democratização dos meios de comunicação 
começaram antes da abertura oficial do FSM. nos dias 26 e 27 de 
janeiro, o Fórum de Mídia Livre reuniu centenas de blogueiros, radialistas 
comunitários, educomunicadores e outros atores ligados a mídias não-
hegemônicas. nos outros dias, dezenas de mesas trataram do assunto. 
Houve ainda uma concorrida plenária de mobilização que debateu a 
necessidade de uma Conferência nacional de Comunicação. Essa demanda 
ganhou corpo quando o presidente Lula anunciou que a conferência vai 
ocorrer em dezembro, em Brasília. “A conferência vai desenhar um marco 
regulatório para o setor de comunicação, para que a população opine sobre 
as diretrizes das políticas públicas nessa área”, explica Carolina Ribeiro, 

do coletivo Intervozes, que faz parte do Movimento Pró-Conferência 
nacional de Comunicação, ao lado de organizações como CUT, Federação 
nacional dos Jornalistas e Ordem dos Advogados do Brasil. “Este ano todo 
vai haver uma grande mobilização para ter gente nas etapas estaduais e 
chegar na etapa nacional, em Brasília, com muitos delegados qualificados 
e fortalecidos.” Segundo Carolina, uma das maiores expectativas 
é a participação popular. Especialmente em torno da lei de rádios 
comunitárias e do fim de sua criminalização. “Também esperamos que se 
crie uma regulamentação que leve à maior transparência e democracia 
nos processos de concessões de rádio e TV, que hoje têm renovação 
automática e sem discussão social alguma”, conclui. 

Boa nova para a comunicação

Mundial, o ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, Luiz Dulci, dis-
se que a crise não é pontual, que o neolibe-
ralismo “desmoronou”. Ele defendeu uma 
intensa mobilização social para a constru-
ção de uma nova ordem “pós-neoliberal”, 
reafirmando a importância do movimento 
sindical nesse processo.

Com tantas mesas, muita gente achou di-
fícil conseguir identificar conclusões. O es-
tudante de Direito paranaense Felipe Spack 
reclamou: “A organização está estruturada 
de forma inorgânica, há vários coletivos e 
temas sendo debatidos ao mesmo tempo. 
Tenho a sensação de que são ilhas e você 
não tem para onde ir”. O desnorteamento 
foi potencializado por problemas de orga-
nização. Muitos eventos eram cancelados 
em cima da hora, ou mudavam de sala sem 
aviso. Uma crítica central, que esteve pre-
sente em outros Fóruns, desta vez se acen-
tuou: tanta informação acaba sendo um 
desserviço ao público.

“O Fórum tem 2.400 atividades e nenhu-
ma é mais importante que as outras. Então, 
na verdade é um lugar de intercâmbio muito 
espontâneo, mas sem direção política, sem 
prioridades”, afirmou o sociólogo Emir Sa-
der. Para Sader, o Fórum está ficando para 
trás em relação a essa construção de um 
novo mundo possível. “Num momento em 
que as ideias originais do Fórum – como re-
gulação da circulação do capital financeiro e 
prioridade do social sobre o econômico – es-
tão vindo à tona, o Fórum está parado.” 

Outra voz autodenominada “discordan-
te” foi a do sociólogo português Boaventura 
de Sousa Santos, para quem já é hora de o 
Fórum assumir posições: “Tem uma solu-
ção simples, que é articular o Fórum com a 
Assembleia dos Movimentos Sociais e dizer 
que, através da assembleia, decidem-se a, b 
e c. Isso seria importante neste momento 
em que há uma crise profunda, econômica, 

O Fórum 
é sempre 

lembrado como 
espaço de 

protesto, mas 
também tem 

gente cheia de 
amor
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O dia de maior peso político acabou sendo o 28 de janeiro, marcado 
pela visita de cinco chefes de Estado da América do Sul. À tarde, 
Evo Morales da Bolívia, Hugo Chávez da Venezuela, Rafael Correa do 
Equador e Fernando Lugo do Paraguai participaram de uma reunião com 
movimentos latino-americanos. Diante de uma plateia de mil pessoas 
reunidas no modesto ginásio da Universidade Estadual do Pará, Rafael 
Correa soltou a voz para cantar Iolanda e Hasta Siempre, Comandante 
Che Guevara, abrindo também os discursos presidenciais. Para ele, a 
América Latina está passando por um “momento mágico”, em direção 
ao que ele chamou de socialismo do século 21 – sempre em construção, 
sempre em revisão –, cujas bases seriam a ação coletiva, a volta da 
atuação do Estado na economia e na vida social e a retomada da 
capacidade de planejamento de projetos nacionais.

Evo Morales afirmou que todos na mesa só são presidentes graças à 
luta de movimentos sociais e advertiu: não espera mais que o convidem 
para tais encontros, mas que o convoquem. Hugo Chávez, em discurso 
de 45 minutos, disse que na América Latina está a utopia de um novo 

mundo. “Um mundo que está virando realidade.” E alfinetou Barack 
Obama: “não tenho muita ilusão porque o império está intacto”. 

À noite, o encontro presidencial teve mais pompa. Do lado de fora do 
majestoso centro de convenções Hangar uma multidão tentava ver ao 
menos de relance as autoridades. Dentro, mais de 8 mil pessoas ouviam 
discursos semelhantes aos da tarde, agora com foco na crise econômica. 
Lula falou de improviso: “Hoje o FMI deveria ensinar os países ricos a 
cuidar da sua economia”. Para ele, na raiz da crise está a crença no 
Consenso de Washington, em que o Estado “não presta” e o mercado 
deveria cuidar do desenvolvimento. “Esse deus-mercado quebrou por 
falta de controle.” Lula disse ainda que espera que a reunião do G-20, em 
abril, abra caminho para a regulamentação do sistema financeiro, o qual 
não pode mais estar desvinculado do setor produtivo. 

Para o presidente da CUT, Arthur Henrique, o encontro deu o recado: “É 
um retrato que coroa a luta de milhares de trabalhadores e trabalhadoras 
contra as políticas neoliberais, tudo aquilo que construímos na América 
Latina nos últimos 20 anos”.

Encontros presidenciais

financeira, alimentar, energética e social, 
em que ninguém aparentemente tem solu-
ções. Segundo ele, há uma tensão crescen-
te: “É dogmático o entendimento de que o 
FSM não deve tomar posição sobre nada. É 
um caminho que leva à sua irrelevância”.

Coincidência ou não, o último dia, 1º de 
fevereiro, foi marcado pela dispersão. Pela 
manhã, estavam previstas 22 assembleias – 
temas que iam de crise civilizatória a direitos 
humanos –, mas muitas acabaram não acon-
tecendo. Na “Assembleia das Assembleias”, 
uma entediante fila de declarações foi lida 
para um público esvaziado. A reunião que 

mais trouxe decisões foi a Assembleia dos 
Movimentos Sociais, ao definir um calendá-
rio de mobilizações para 2009: uma semana 
de protestos globais contra a guerra e o ca-
pitalismo entre 28 de março e 4 de abril, in-
cluindo o dia de solidariedade à Palestina, 30 
de março; manifestações durante o encon-
tro do G-20 em Londres, em 2 de abril; na 
Cúpula das Américas em Trinidad Tobago, 
entre 17 e 19 abril; na reunião anual do G-8 
na Itália, em junho; e na convenção da ONU 
sobre o clima na Dinamarca, em dezembro. 
Dia 12 de outubro será em defesa do meio 
ambiente e dos direitos dos indígenas.

Para seu comitê organizador, a avaliação 
do Fórum foi positiva. Em 2010 o evento 
será descentralizado em todos os conti-
nentes. Em 2011 volta a ser realizado em 
um país africano. Para Oded Grajew, é na 
descentralização e na democracia que está 
a força do Fórum. “As pessoas que vieram 
saem muito mais informadas, mais quali-
ficadas para debater no seu país, na sua co-
munidade, sobre os povos, a questão am-
biental, a questão econômica. As coisas 
acontecem a partir daí, as pessoas tomam 
consciência e vão agir para pressionar e in-
fluenciar políticas públicas.” 

Presidentes latinos 
concentraram 
atenções
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Sentir 
ansiedade é 
normal. Mas, se 
for excessiva, 
é preciso 
buscar ajuda 
profissional
Por Miriam 
Sanger

Pegue leve
saúde

Prisioneiro 
do FUtUro
Kelvis: “É como se o 
presente não existisse 
e você passasse o 
tempo todo vivendo 
na expectativa do 
que vai acontecer”
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A cada década se diz que vi-
vemos a “era da ansiedade”. 
O tempo passa, a expressão 
permanece. Essa emoção tem, 
talvez, a mesma idade do sur-

gimento do homem na Terra. É natural e, 
aliás, fundamental para a sobrevivência. 
Basta imaginar, na pré-história, uma pes-
soa ansiosa e outra “tranquilex”. Qual das 
duas se escondia primeiro ao pressentir que 
estava prestes a virar comida de um tigre-
dente-de-sabre? Pode crer: a mais “pilhada” 
sobreviveu e pode ser o primeiro parente da 
sua árvore genealógica.

Difícil encontrar um recém-nascido que 
não fique ansioso quando é separado da 
mãe. Um vestibulando sua frio na hora da 
prova. Executivos roem as unhas ao vislum-
brar a possibilidade de um bom negócio. 
Nada disso pode ser considerado doentio, 
desde que essas sensações não atrapalhem 
a vida. “A ansiedade é uma emoção com-
plexa que envolve medo, exagero ou irra-
cionalidade. É natural quando está relacio-
nada a fatores reais, como a tensão na hora 
de atravessar uma rua movimentada. Mas, 
quando alguém passa a ter taquicardia ao 
pegar no volante ou entra em pânico por es-
tar em um elevador, aí já é sinal de doença”, 
explica Tito Paes de Barros Neto, mestre em 
Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da 
USP e médico psiquiatra do Ambulatório 
de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do 
Hospital das Clínicas.

Muitas vezes, no entanto, ela pode fun-
cionar como uma mola propulsora. Todos 
conhecem aquela pessoa ligada em 220 
volts. E, para alguns, um certo nível de 
ansiedade – mesmo que para outros pa-
reça além da conta – é positivo. É um tipo 
de “ansiedade do bem”, que instiga a per-
sistir, buscar novas saídas e, também, a se 
proteger de perigos reais.

“Não me tornei ansiosa: desde criança 
sou assim”, conta Fernanda Scatamac-
chia, empresária do setor de moda, ca-
paz de montar uma feira, almoçar, as-
sinar documentos no banco e ainda 
assobiar, tudo num período de uma 
hora. “Na adolescência, eu fazia uma 
faculdade de manhã, outra à noite e à 
tarde trabalhava”, descreve. Se há válvu-
las de escape para tanta agitação? Cla-
ro. “Sou daquele tipo que não sossega 
enquanto as coisas não saem como eu 
planejo. E dou uma descontada na co-
mida também”, descreve Fernanda, que, 

quando chega em casa, come parte do jan-
tar frio enquanto espera a outra parte es-
quentar no micro-ondas. Ela ri de si mes-
ma. “Minha família é quem mais paga o 
pato, pois no meu trabalho me esforço 
para ser mais ponderada. Mas também 
consigo perceber quando estou num pico 
de ansiedade. Daí, paro, respiro fundo, 
mudo o foco, para depois retomar o que 
estava fazendo.”

Prontos?
No ritmo em que a humanidade vive, 

difícil é não sentir um grau elevado de 
ansiedade. Tudo está maior, mais rápido, 
mais volumoso. Até poucas décadas atrás 
o comum era uma pessoa iniciar sua vida 
profissional na mesma empresa pela qual 
se aposentaria. Hoje, troca-se “de cadeira” 
diversas vezes ao longo da carreira. Casa-
mentos até que a morte os separe também 
viraram minoria. A mulher saiu de casa. E 
se estressou mais por redobrar o trabalho 
cotidiano; o homem também, 

porque ganhou concorrentes no mercado 
e perdeu a mulher que cuidava da casa.

Com tudo isso e muito mais, é interessante 
perceber que nem sempre a ansiedade dei-
xa a pessoa “acelerada”: às vezes, a reação é 
contrária. “Certo dia, percebi que fiquei por 
uma hora e meia tomando banho”, conta o 
jornalista Ricardo Panessa. Ao procurar tra-
tamento, descobriu que a falta de impulso 
para realizar até as atividades mais banais 
era sintoma da mesma emoção que faz ou-
tros tamborilar irritantemente os dedos na 
mesa. “Por vezes, sinto como se eu fosse um 
malabarista que equilibra dez pratos ao mes-
mo tempo e tem de mantê-los sempre gi-
rando. São contas a pagar, relacionamentos, 
administração da vida financeira... e, quan-
to mais pratos parados eu vejo, mais ansioso 
eu fico”, conta. 

PerFeccionista
Fernanda: “Sou daquele 

tipo que não sossega 
enquanto as coisas não 
saem como eu planejo”
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traBalHo
O mais preocupante é que esse desequi-

líbrio é “transmissível” e já resvala na 
geração seguinte. Crianças crescem 

dentro de um padrão eleva-
do de ansiedade e abrem-se 

alas para o surgimento de 
transtornos antes típi-
cos dos adultos. “Atendi 
um garoto de 8 anos que 

apresentava baixa con-
tagem de leucócitos. Ele 

chegou ao consultório cer-
to de que estava com leuce-

mia, pois já tinha pesquisado 
na internet. E, a cada novo exa-

me, ele me bombardeava com uma 
batelada de por quês”, conta a pe-

diatra Maria Thereza Cordes 
Cabedo, especializada em 

psicanálise infantil e mé-
dica da UTI do Hospital 
Sírio-Libanês. Ou seja, 
não é apenas o ambien-
te em que a criança vive 
dentro e fora de casa 
que abre espaço para 
a ansiedade: o gran-
de acesso à informação 
também tem o seu pa-

pel. “Elas estão voltando 
a ser adultos em miniatu-

ra”, afirma a pediatra.
Como assim, “voltar a 

ser”? Maria Thereza conta 
que, até o século 18, a infân-

cia não era um período defini-
do como é hoje. Só a partir do sé-

culo 19 é que as crianças passaram 
a ter espaços, atividades e até status 

diferenciado dentro da sociedade e do nú-
cleo familiar. O número reduzido de filhos, 
já no século 20, também ajudou a fortalecer 
o papel da criança na família. E agora ela 
está acumulando informação precocemen-
te, e não necessariamente maturidade. “O 
resultado disso é uma criança ansiosa, pois 
lida com emoções e situações para as quais 
não está preparada”, diz a especialista.

Pernas inquietas
Há ainda dois outros aspectos importan-

tes. Um é o excesso de liberdade oferecido 
pelos pais, aquela dificuldade já reconhe-
cida pela geração atual de impor limites. E 
nem sempre por liberalidade. Falta de tem-
po para a relação ou mesmo ausência da 
já citada maturidade são elementos muito 

atraPalHado
Ricardo: “Por 
vezes, sinto como 
se eu fosse um 
malabarista que 
equilibra dez 
pratos ao mesmo 
tempo e tem de 
mantê-los sempre 
girando” RE
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presentes entre pais e filhos. Outro é o cres-
cente número de separações. Junte a isso o 
incrível volume de informações ao qual es-
tão expostas as crianças, misture com a vida 
tumultuada do século 21, agendas lotadas 
de compromissos e mentes repletas de ex-
pectativas, desejos ou incertezas e pronto: 
aí está uma criança que desenvolverá um 
padrão de ansiedade que levará consigo 
pelo resto da vida.

É possível equilibrar essa balança com 
ações como aproveitar melhor o tempo em 
família, saber impor limites saudáveis e ati-
vidades adequadas para cada idade e, por 
fim, deixar espaço para que as crianças se-
jam realmente crianças. O que é fácil falar, 
mas difícil fazer.

A herança emocional pode se refle-
tir durante a infância e por décadas de-
pois. Para Pedro Macedo, de 12 anos, a 
ansiedade começou a mostrar seus traços 
quando ele tinha 6. “Primeiro surgiram ti-
ques nervosos e, na escola, um comporta-
mento agressivo que não condizia com o 
temperamento dele”, conta a revisora de 
textos Silvia Balderama, que tem um co-
tidiano corrido administrando casa, famí-
lia e vida profissional. Pedro fez terapia e 
os sintomas melhoraram. Em uma reca-
ída, anos mais tarde, uma psicóloga tra-
çou o diagnóstico: ansiedade. Com apoio 
profissional, Pedro ganhou consciência de 
sua dificuldade e, quando os sintomas rea-
parecem, basta um alerta da mãe para que 
ele se autodiscipline. 

Na literatura sobre o assunto há uma 
menção interessante: os diversos padrões 
de comportamento ansioso eram coloca-
dos num mesmo balde e, misturados, eram 
chamados de neuroses. Hoje, quando che-
gam ao nível de patologia, ganham nomes 
específicos, tais como agorafobia e trans-
torno de ansiedade generalizada. Esse tipo 
de ansiedade “do mal” provoca reações fí-
sicas, como taquicardia, palidez e treme-
deira, entre outras sensações para lá de de-
sagradáveis. E também comportamentais: 
temer sair de casa, ir a um local fechado 
ou estar sempre inquieto, se movimentan-
do permanentemente.

Kelvis Rogério Germano, por exemplo, 
cansou de ouvir broncas de ex-namoradas 
por causa das “pernas inquietas”, aquele 
movimento quase incontrolável de algu-
mas pessoas que, quando estão sentadas, fi-
cam na ponta do pé martelando o nada com 
o calcanhar. “A ansiedade atrapalha muito a 

vida cotidiana não apenas pelas repercus-
sões físicas. Emocionalmente é muito des-
gastante, é como se o presente não existisse 
e você passasse o tempo todo vivendo na 
expectativa do que vai acontecer, do que 
os outros vão pensar”, afirma Kelvis, pro-
fessor de História de uma escola pública em 
Americana (SP).

Dores e medos
Quando a falta de concentração man-

tém a pessoa muito fora da realidade, ou 
ela se comporta excessivamente em fun-
ção do que pode acontecer, e não do que 
está acontecendo, é possível que já esteja na 
hora de recorrer à ajuda profissional – um 
terapeuta, um psiquiatra, ou ambos. Pes-
quisas mostram que cerca de 25% da popu-
lação mundial sofre de algum tipo de trans-
torno de ansiedade. “Para cada diagnóstico 
estuda-se se só a terapia ajudará o paciente 
ou se há necessidade de utilizar algum me-
dicamento. Em alguns casos, a pessoa pre-
cisa apenas do medicamento”, afirma o psi-
quiatra Tito Paes de Barros Neto.

Há não muito tempo, quando pouco se 
falava sobre os males da ansiedade, havia 
preconceito contra as pessoas que procu-
ravam psiquiatras. Por isso mesmo, Rubem 
(nome fictício) não quer se identificar. “Há 
cerca de cinco anos, de um dia para o outro, 
não conseguia mais trabalhar direito, co-

Muita calma nessa hora

n Se algo o preocupa, procure sempre 
localizar os fatores para poder 
administrá-los.
n Antes de chegar a seu limite psíquico, 
retome atividades prazerosas para repor 
suas energias.
n Elimine, se possível, os fatores 
de estresse: mude de emprego, de 
apartamento etc.
n Faça planejamentos diários para não 
encerrar o dia com a sensação de que 
não cumpriu todas as suas tarefas.
n Pratique atividades físicas para 
descarregar a tensão.
n Use a tecnologia a seu favor, não 
consultando e-mails fora do trabalho, por 
exemplo.
n Tenha atitudes positivas e procure 
manter o bom humor.

Saiba mais:
www.ansiedade.com.br
www.aporta.org.br
www.ambam.org.br

chilava no meio do expediente, pois à noite 
tinha insônia, perdi a concentração. Fui fa-
lar com meu supervisor, que não me man-
dou embora, mas me passou a clara men-
sagem de que meu problema era preguiça”, 
conta. “Quando eu obtive o diagnóstico de 
transtorno de ansiedade e passei a tomar 
medicamentos, voltamos a conversar e ele 
percebeu seu erro.”

Rubem é administrador de empresas e vi-
veu um calvário até descobrir o que havia 
de errado. Por anos se sentiu cansado, irri-
tado, seu sono piorou, tinha dores muscula-
res e medo de situações inesperadas. “Certa 
vez, passei uma noite sem dormir porque 
eu ia, no dia seguinte, transferir meu carro 
para outro estacionamento.” Por conta das 
dores de estômago que começou a sentir, 
foi operado – mas não solucionou o pro-
blema. Também fez cirurgia para corrigir 
o septo, pois começou a sofrer de rinite e 
sinusite. “Passei por especialistas de todas 
as áreas.” Até ouvir o diagnóstico de uma 
amiga psiquiatra: “A doença que precisa-
mos combater é a ansiedade”. Sempre fui 
hiperativo, minha mãe tem transtorno bi-
polar e meu pai morreu com Alzheimer. Ou 
seja, sempre precisarei estar atento”, afirma. 
Entre seus medicamentos diários estão um 
ansiolítico, um antidepressivo e um rela-
xante muscular. A sua agenda acrescentou 
ginástica, acupuntura e massagem. E sabe 
que terá de tomar remédios a vida inteira, 
embora espere que em breve as doses se-
jam reduzidas.

A psicóloga Sâmia Simurro, da Associa-
ção Brasileira de Qualidade de Vida, estuda 
especificamente a ansiedade entre os traba-
lhadores. “O profissional precisa ser asser-
tivo sem ser agressivo, ser pró-ativo mas 
respeitar limites, ser flexível mas seguir di-
retrizes, ser competitivo mas saber traba-
lhar em equipe. E tudo isso sob um nível 
de competição aterrador”, diz. Ela cita outro 
causador de ansiedade: a deficiência de co-
municação. “Os meios melhoraram – hoje 
há secretárias eletrônicas pessoais, e-mails, 
MSN. Mas a qualidade está péssima, pois se 
trata de uma comunicação apressada e fria.” 
E, para quem está entrando no mercado de 
trabalho agora, a situação é ainda mais per-
turbadora. “Os jovens estão ansiosos para 
saber se conseguirão emprego antes mesmo 
de definir a carreira. Depois, ficam ansiosos 
caso precisem mudar de trabalho. E, quan-
do mudam, têm medo de perder o próxi-
mo.” Haja coração. 
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E
m outubro de 1998, os furacões 
George e Mitch, em passagem 
pela América Central, arrasa-
ram os países da região e pro-
vocaram a morte de centenas de 

pessoas. Guatemala, Honduras, El Salvador 
e Nicarágua assistiram à devastação das la-
vouras, de casas e de boa parte de sua in-
fraestrutura, com um prejuízo estimado em 
US$ 8,5 bilhões. Poucas vezes um cenário 
semelhante de caos e destruição fora visto 
daquela forma por lá.

Com a calamidade, Cuba se propunha 
a ajudar seus vizinhos, enviando brigadas 
médicas para os países afetados. A ideia 
era salvar milhares de pessoas, através da 
assistência à população vítima dos fura-
cões. Veio daí a decisão do governo cuba-
no de, em vez de só enviar médicos, 
trazer jovens desses países para 
Cuba e formá-los em Medici-
na. Em 1999, foi criada a Esco-
la Latino-Americana de Medi-
cina (Elam), que em seis anos 
teria sua primeira leva de for-
mandos. “Esta graduação era 

Há dez anos, escola 
cubana forma jovens 
do mundo todo que 
jamais conseguiriam 
estudar Medicina. 
E eles retribuem a 
oportunidade em 
suas comunidades, 
com uma visão 
humanista e uma 
prática solidária
Texto e fotos de 
Brunna Rosa

Medicina para a
aMérica

um sonho há quase sete anos. Hoje é uma 
prova da capacidade humana para atingir 
as mais elevadas metas e um prêmio para 
os que creem que um mundo melhor está 
ao nosso alcance”, anunciou o então presi-
dente Fidel Castro, na primeira graduação 
dos 1.600 da Escola Latino-Americana de 

Medicina, em 20 de agosto de 2005 
– provenientes da América Cen-
tral, Caribe, América do Norte e 
América do Sul, 40 deles brasilei-
ros. Atualmente, 12 mil jovens es-
trangeiros se preparam para ser 

médicos na ilha. 
A sede da Elam fica na ci-

dade de Baracoa, provín-
cia de Havana, e foi insta-
lada em uma antiga base 
militar. Por lá, chegam 
por ano cerca de 1.500 

humanidade

Davi: a 
verdadeira 

missão

jovens, de vários países do mundo, e dão 
início ao ciclo de seis anos de estudos com 
uma grade curricular extensa, que inclui 
complementos como aulas de inglês, his-
tória, física, humanidades e esportes, além 
das ciências médicas. Durante todo o perío-
do, a alimentação, a moradia, os equipa-
mentos e livros são custeados pelo governo 
cubano. Em troca, a única exigência é que 
o estudante volte a seu país e trabalhe em 
comunidades carentes. 

Os estudantes são escolhidos em seu país 
de origem pela ligação com algum movi-
mento social. “Durante os dois primeiros 
anos na Elam, aprendem espanhol e partici-
pam de uma espécie de curso de pré-Medi-
cina, disponibilizado justamente para equi-
parar as diferenças educacionais de cada 
estudante”, descreve Emeline Simone Fortes 
Leite, uma cabo-verdiana de 24 anos, estu-

Sede 
da Elam



dante do 4º ano. Depois de concluídos es-
ses dois anos, os estudantes são transferidos 
para uma das 33 faculdades de Medicina 
das diversas províncias do país e a distância 
entre a teoria e a prática fica cada vez me-
nor. “Desde o primeiro dia já acompanha-
mos como funciona o hospital. Mas depois, 
no 3º ano, você já tem seus pacientes e os 
acompanha diariamente. São seis horas de 
trabalho por dia”, relata.

Atenção básica
“Um médico que só sabe Medicina nem 

de Medicina sabe” é um lema dos estudan-
tes, inspirado em Che Guevara, que dá uma 
ideia de como os cubanos trabalham com 
as ciências médicas. “A medicina em outros 
países é estritamente capitalista. Se você não 
tem dinheiro para pagar o médico, morre. E 
quando chegamos aqui você conhece outro 
tipo de prática”, afirma o venezuelano Isma-
el Francisco Calvo Echezuria, 22 anos, estu-
dante do 4º ano.

Ismael é filho de pais comunistas e por 
isso está em Cuba. Ele, que preserva ad-
miração por Hugo Chávez, mas gosta de 
dizer que não é “chavista”, e sim “comunis-
ta”, admite que a formação de um médico 
em Cuba é diferente. “Você não aprende 
só Medicina, você aprende a ser humani-
tário. Quando terminar o curso, quero fazer 
uma especialização e trabalhar na Amazô-
nia”, prevê Ismael. “No meu país, o acesso 
à Medicina, apesar de não ser pago, ainda 
é muito concorrido e difícil de conseguir”, 
lamenta o estudante.

O norte-americano Davi Velásquez, de 
28 anos, acredita que em Cuba se aprende a 
ser um médico diferenciado. Davi está no 6º 
ano. É descendente de colombianos e quer 

retornar aos Estados Unidos para atuar em 
comunidades de imigrantes: “Aqui apren-
demos que nossa missão não é só passar 
apenas uma receita e falar alguns minutos 
com os pacientes. Quero trabalhar com os 
imigrantes, pois muitos morrem por não 
ter assistência médica”.

Recentemente a norte-americana Cindy 
Sheehan, mãe de um soldado morto no Ira-
que, mostrou-se surpresa com o que presen-
ciou ao visitar a Escola Latino-Americana de 
Medicina. “Estou impressionada com a qua-
lidade da escola, dos estudantes, nunca 
tinha visto nada parecido”, decla-
rou Cindy. Segundo ela, para um 
jovem se formar médico nos Es-
tados Unidos não gasta menos de 
US$ 300 mil. Davi e outros 90 nor-
te-americanos estão em Cuba a 
convite da organização Pasto-
res pela Paz, presidida pelo 
reverendo Luicius Walker, 
que lidera manifestações 
contra o bloqueio econômi-
co à ilha, imposto por seu 
país em 1961.

“Sinto-me muito feliz 
pelo meu país dar essa 
oportunidade a tantos 
jovens”, diz o cubano 
Roberto Otero, de 25 
anos e estudante do 4º 
ano. Roberto já havia 
cursado outra facul-
dade em Cuba e agora 
está se preparando para 
o exame final do ano le-
tivo, que deve acontecer 
neste semestre. “Em bre-
ve estaremos no 5º ano. 

Serei quase médico!”, comemora. Roberto 
não vê a situação com serenidade crítica: 
“Todo médico ganha uma casa próxima a 
sua clínica. Essa casa pode ser usada por 
outras pessoas se os médicos estão em mis-
sões no exterior. É comum Cuba enviar aju-
da humanitária a outros países. Mas não é 
justo que uma pessoa que estude tanto tem-
po ganhe US$ 22. Sei que a medicina aqui 
tem uma lógica diferente, salários justos são 
corretos em qualquer sistema”. 

“Cuba está dando oportunidade aos jo-
vens pobres do mundo, indígenas, cam-
poneses, operários, que não teriam con-
dição de fazer Medicina em seu país, de 

se formar médicos, de voltar para casa 
e contribuir para a melhoria de vida de 

suas comunidades. Teremos de 
ser eternamente gratos a esta 

ilha”, emociona-se Emeline, 
a jovem que quer “sociali-
zar” o aprendizado em seu 
país: “Cabo Verde tem ape-

nas 33 anos de independên-
cia e muitos jovens saíram 
para estudar porque não há 

faculdades lá. Quero voltar e 
contribuir para o desenvolvi-

mento local”. 

oUtro olHar
Ismael: “A medicina 
em outros países é 
estritamente capitalista. 
Se você não tem dinheiro 
para pagar o médico, 
morre”

teoria e Prática Emeline e o Hospital Salvador Allende: “Desde o primeiro dia já acompanhamos como funciona um hospital”
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S
e nada de diferente acontecesse, 
Claude Lévi-Strauss teria se tor-
nado advogado, pois começou os 
estudos universitários em Direi-
to. Ou talvez um professor de Fi-

losofia, depois de ter optado por essa área 
do conhecimento. Mas coisas surpreenden-
tes aconteceram. Em meio à crise econômi-
ca deflagrada pela quebra da Bolsa de Nova 
York e a reconstrução do Brasil em novas ba-
ses, com a Revolução de 1930 que levou Var-
gas ao poder, criou-se a Universidade de São 
Paulo, em 1934. A USP congregou escolas e 
faculdades já existentes, como a Politécnica, 
a Medicina e o Direito, e criou também a en-
tão Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 
com o objetivo de desenvolver a pesquisa em 
várias áreas do conhecimento, incluindo as 
ciências humanas. Para impulsioná-las, con-
trataram-se professores na Europa. Devido 
ao país de origem da maioria deles, o gru-
po ficou conhecido como “Missão France-
sa”. Vieram professores como Roger Bastide, 
Fernand Braudel, Jean Maugüé, Pierre Mon-
beig, entre outros. O filósofo Walter Benja-
min quase fez parte do grupo, mas sua vin-
da não deu certo e ele acabou morrendo na 
fuga dos nazistas, em 1940.

Entre os visitantes veio, em 1935, com 
27 anos incompletos, o jovem Claude Lévi-
Strauss. Ele ficou no Brasil até 1939, e essa 
estada deu-lhe o impulso fundamental para 
empreender uma das mais brilhantes e re-
volucionárias carreiras na antropologia do 
século 20. Durante esses quatro anos, além 
de dar suas aulas, o jovem antropólogo de-
dicou-se a viajar e a conhecer os índios bra-
sileiros, ou seus remanescentes. Pesquisou  
entre os Cadiuéos (ou Guaicurus), os Bo-
roro, os Nhambiquara e os Tupi do norte 
do Brasil, pelo Paraná, por Mato Grosso e 
pela região Amazônica. Esses estudos, que 
ele continuaria a fazer por toda a vida, e aos 
quais daria continuidade entre os índios da 
América do Norte, foram a base de seu pen-
samento revolucionário.

Em 1939 Lévi-Strauss retornou à França 
e participou do esforço de guerra. Com a 
capitulação da França diante dos nazistas, 
em 1940, e sendo de origem judaica, en-
controu dificuldades para trabalhar e so-
breviver. Refugiou-se nos Estados Unidos, 
onde lecionou até 1950, quando retornou à 
França. Tornou-se professor e líder intelec-
tual. Em 1955 publicou o livro que primeiro 
lhe deu grande fama internacional: Tristes 
Trópicos, um misto de estudo antropológi-

PerFil

o princípio da

igualdade
Claude Lévi-Strauss rompeu com a 
“superioridade” do europeu e, no contato 
com o índio brasileiro, demarcou a 
concepção da igualdade Por Flávio Aguiar

docUMentarista Lévi-Strauss e sua mulher, Dina Dreyfus, 
em acampamento durante jornada por Mato Grosso, na década 

de 1930: teve contato com diversas tribos indígenas e grande 
preocupação em registrar tudo em milhares de fotos
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co e relato de viagem que versa, especial-
mente, sobre sua vinda ao Brasil e sua for-
mação nesse período. Publicou ainda, entre 
outros, livros que fazem parte de qualquer 
bibliografia obrigatória não só sobre antro-
pologia, mas sobre a vida intelectual do sé-
culo 20: O Pensamento Selvagem, O Cru e o 
Cozido, que faz parte da série Mitológicas 
I-IV, Antropologia Estrutural, Mito e Signi-
ficado, Raça e História, De Perto e de Longe, 
A Origem dos Modos à Mesa.

Pedra angular
Em que consistiu o caráter revolucioná-

rio do pensamento de Claude Lévi-Strauss? 
Digamos que toda a herança do século 19, 
em matéria de antropologia, etnografia e de-
mais ciências do comportamento humano, 
convergia para o sentimento de que um pes-
quisador europeu (de preferência) pudesse 
postar-se diante de um habitante da flores-
ta brasileira, ou de remotas ilhas do Pacífi-
co, e dizer: “Você é eu ontem”, ou “Eu sou 

o seu inevitável amanhã”. Ainda que ambos 
pudessem se olhar, conviver, se tocar, um in-
transponível fosso temporal os separava: es-
ses dois seres humanos podiam ser muito se-
melhantes, mas não eram exatamente iguais. 
Um, o europeu, era o “civilizado”, o adian-
tado, o homem do presente e do futuro. O 
outro (sempre “o outro”) era o “selvagem”, o 
atrasado, o homem do passado e... sem futu-
ro, a menos que se submetesse à linha evolu-
tiva que levou à construção do primeiro.

Lévi-Strauss rompeu com essa linha de-
marcatória da desigualdade. Partindo da 
ideia, ou por ela concluindo, de que todos 
os homens eram substancialmente iguais, 
isto é, desfrutavam das mesmas capacida-
des e determinações advindas de sua natu-
reza biológica e mental, toda a humanidade 
era capaz de desenvolver todo e qualquer 
tipo de pensamento. Ao contrário do que 
apregoava a antropologia tradicional, de 
que o pensamento “selvagem” ou “míti-
co” era simples e de que o “civilizado” e/ou 
científico era infinitamente mais comple-
xo, Lévi-Strauss empenhou-se em eviden-
ciar a extraordinária complexidade daque-
la mente dita “atrasada” e de suas criações, 
tanto no plano simbólico como no social e 
organizacional. Ela era meramente diferen-
te da – agora, sim – “outra”, a “civilizada”.

Ambas as mentalidades tinham sido sim-
plesmente postas diante de questões diver-
sas, tiveram de responder e solucionar de-
safios distintos, e por isso desenvolveram 
aptidões diferentes. Mas em nada uma é 
“superior” ou “melhor” que a outra. O pen-
samento da “civilização ocidental” não era 
a suma ou o sumo do pensamento univer-
sal; era bem mais complexo do que mui-
tos, sim, mas era apenas mais um entre ou-
tros possíveis. Assim como a humanidade 
não era o sumo nem o píncaro do univer-
so, mas muito provavelmente desaparece-
ria como espécie muito antes da natureza 
como um todo.

Seu pensamento inovador tornou-se um 
marco divisório na antropologia e no co-
nhecimento da humanidade. E não pode-
mos esquecer que foi o contato interessa-
do e empenhado com os índios brasileiros 
um dos primeiros fatores que levaram Lévi-
Strauss a conceber, para seu sistema, a pe-
dra angular da igualdade humana – sem 
eliminar o reconhecimento das diferenças 
e a abertura para elas, que ele considerava 
condição imprescindível para o progresso 
da humanidade. 

igualdade

100 anos
Seu pensamento 

inovador tornou-se 
 marco na 

antropologia e no 
conhecimento da 

humanidade

França no Brasil

Claude Lévi-Strauss nasceu na Bélgica, 
numa família francesa de origem judaica. 
Seu pai estava contratado para fazer 
pinturas na capital, Bruxelas. Mas o futuro 
antropólogo, um dos maiores do século 
20 e de todos os tempos, cresceu em 
Paris, onde também fez sua formação 
escolar e superior. no último 28 de 
novembro, completou 100 anos, e não 
faltam pretextos para que a celebração 
desse centenário se estenda. A USP, 
principal universidade do país e cuja 
criação teve na linha de frente Lévi-
Strauss, acaba de fazer 75 anos. De abril a 
novembro deste ano, o Ano da França no 
Brasil, uma grande agenda de integração 
cultural, retribuirá o Ano do Brasil na 
França, realizado em 2005. E, mais de 
meio século depois de seu legado para 
a compreensão do comportamento 
humano, o protagonismo dos povos 
indígenas foi a marca do recente Fórum 
Social Mundial amazônico.
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cidadania

C
ontra a falta de justiça, a con-
denação social. Contra o es-
quecimento, a exposição pú-
blica dos fatos. Uma pessoa 
não descansa enquanto não 

conhece sua origem. E não se tranquiliza 
enquanto não vê punidos os que lhe rou-
baram a família. Esse é o combustível do 
H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Jus-
ticia, contra el Olvido y el Silencio, ou, em 
português, Filhos pela Identidade e pela 
Justiça, contra o Esquecimento e o Silên-
cio), grupo de jovens argentinos que luta 
pela condenação dos repressores partici-
pantes da ditadura do país (1976-1983). Al-
guns conheceram a violência nos primeiros 
dias de vida, outros antes mesmo de vir à 
luz. O que os une não é um partido políti-
co ou uma religião, mas a dor causada pela 
perda dos pais durante o regime. 

A força do grupo é grande, há quem fale 
em uma “geração H.I.J.O.S”. Eles cresceram 
vendo as ações incansáveis das Mães e das 
Avós da Praça de Maio, entidades que até 

Juízo e castigo

hoje lutam contra o desaparecimento de cor-
pos promovido durante a ditadura. Azuce-
na Villafllor, a primeira líder das Mães da 
Praça de Maio, foi morta pelo regime. Atual-
mente, há dois grupos de madres: a Linha 
Fundadora, parceira do H.I.J.O.S., e a Asso-
ciação Mães da Praça de Maio, famosa pelas 
marchas realizadas há mais de 1.600 quin-
tas-feiras em frente à Casa Rosada, sede do 
governo, sempre com lenços brancos na ca-
beça. Em outra frente, as Avós da Praça de 

Maio dedicam mais de 30 anos à busca dos 
bebês raptados pelos militares. Até agora, 96 
pessoas recuperaram a identidade.

O H.I.J.O.S. foi fundado em 1995: era o 
momento em que os filhos de mortos pela 
ditadura chegavam à faculdade, com cons-
ciência política, e davam-se conta de que 
também eram vítimas do terrorismo de 
Estado. Para Agustín Cetrangolo, há seis 
anos na organização, existia outro cenário 
para a criação do movimento. “Era mea-

aBUelas, Madres y Hijos
Na Argentina, a ditadura e seus 
assassinos não foram esquecidos.
Manifestações pedindo a condenação 
de torturadores são frequentes

No sangue
O catastrófico 
governo 
Menem 
foi a gota 
d’água para 
Cetrangolo 
aderir ao 
H.I.J.O.S.JO
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Filhos de vítimas da 
ditadura argentina buscam 
justiça e fazem-se notar 
em toda parte 
Por João PeresJuízo e castigo

Muitas vezes a entrada é vetada até que o in-
teressado tenha certeza de que quer envol-
ver-se profundamente. Antes de participar 
das assembleias (nas noites de sexta-feira, 
com até seis horas de duração), o postulante 
convive com integrantes do grupo e realiza 
tarefas cotidianas. Essas precauções foram 
motivadas, também, pelo excessivo entra-
e-sai, que atrapalhou as ações durante al-
guns anos: mais de mil pessoas já passaram 
pelo H.I.J.O.S. de Buenos Aires. 

A unidade da capital federal é a mais mo-
vimentada, mas não é mais importante que 
nenhuma das outras espalhadas no territó-
rio argentino (Paraná, Mar del Plata, Cha-
co, Córdoba e Rosário) ou que as 16 repre-
sentações em outros países. Todas mantêm 
encontros anuais para discutir diretrizes, o 
que não tira a autonomia de cada uma em 
relação ao todo. O H.I.J.O.S. de La Plata, 
por exemplo, editou neste ano um calen-
dário em protesto contra a desaparição de 
Julio Lopez, que, aos 76 anos, é considera-
do testemunha-chave no caso do repressor 
Miguel Etchecolatz e está desaparecido há 
mais de dois anos. Por isso, o calendário 
do grupo saiu sem o mês de julho (julio, 
em espanhol). 

Sem justiça, o escrache
Ainda no governo Menem, sem ter como 

lutar diretamente por justiça, o H.I.J.O.S. 
deu início aos escraches. Nos primeiros 
anos, a prática consistia em chamar a aten-
ção para o fato de haver repressores soltos 
pelas ruas. Integrantes iam até o bairro em 
que morava um ex-colaborador dos mili-
tares e explicavam aos vizinhos quem vi-
via logo ao lado.

“Num momento em que a sociedade es-
tava paralisada, essa prática serviu para evi-
denciar que em qualquer bairro havia um 
promotor das práticas mais atrozes conhe-
cidas pela história. O repúdio a esses perso-
nagens serviu para promover a condenação 

dos do governo de Carlos Menem, e o me-
nemismo foi o projeto mais claro de aonde 
queriam chegar as multinacionais, as oli-
garquias. Os prejuízos se alastravam para 
os planos político, econômico e cultural”, 
relata. Além disso, durante o governo de 
Menem foram editadas duas leis que de-
ram guarida aos militares: a Ponto Final e 
a Obediência Devida.

Com tudo isso, coube aos filhos levar 
adiante as ideias dos pais, mas com ajustes 

importantes. No grupo não há chefes, pre-
sidentes, diretores ou líderes. “Não é um lu-
gar em que dizem que você deve fazer isso 
e aquilo, onde há um responsável pela sua 
prática, um tutor que o controle. É uma or-
ganização horizontal com compromisso de 
formação dos integrantes para promover 
uma discussão parelha”, diz Cetrangolo. 

Os primeiros meses no grupo não são fá-
ceis: é preciso fazer transbordar histórias 
doloridas e lidar com assuntos complexos. 
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social e, com condenação social, é mais fácil 
ter justiça”, explica Cetrangolo.

Em 2003, com o governo de Néstor Kirch-
ner, chegaram mudanças importantes para o 
grupo: a revogação das leis Ponto Final e Obe-
diência Devida abriu espaço para que se pu-
desse lutar pela condenação efetiva dos mili-
tares. Após a fuga de um bombeiro que seria 
submetido a julgamento (e desapareceu de-
pois de ser “escrachado”), o H.I.J.O.S. viu que 
era tempo de fazer com que o escrache fosse 
levado às portas da Justiça.

O problema é que os militares tentavam 
arrastar os processos pelo máximo de tem-
po, recorrendo a todas as instâncias penais. 
“A Câmara de Cassação Penal, última ins-
tância antes da Corte Suprema, foi criada 
durante o menemismo, com juízes clara-
mente identificados com o terrorismo de 
Estado. A causa ESMA (Escola Superior de 
Mecânica da Armada), em que se julgavam 
centenas de repressores, ficou adormecida 
uns dois anos. Então, fizemos um escrache 
pesado, e o presidente da Câmara acabou 
renunciando”, conta Cetrangolo.

Se por um lado ajudou a colocar repres-
sores na cadeia, por outro, o kirchnerismo 
dividiu os movimentos de luta por direi-

tos humanos. Hebe Bonafini, líder histó-
rica das Mães da Praça de Maio, declarou-
se governista, recebendo elogios e críticas. 
Integrantes de organizações de esquerda 
passaram a participar do governo, também 
provocando vaias e aplausos.

Com o H.I.J.O.S. não foi diferente, mas 
Cetrangolo não vê nada de negativo no fato 
de seus integrantes comporem órgãos go-

vernamentais, desde que as duas atuações 
fiquem bem separadas. Ele mesmo mili-
ta em uma organização kirchnerista, mas 
afirma que jamais os filhos vão declarar-
se oficialistas. “Seria muito difícil forçar o 
H.I.J.O.S. a tomar algumas posições. Nós 
temos uma heterogeneidade que nos dá 
uma riqueza muito grande. Não supomos 
um governo pela ideologia, analisamos a 
política de direitos humanos que queremos 
levar adiante e, se o governo não serve para 
isso, não serve para o H.I.J.O.S.” 

É engano pensar que os julgamentos 
dos últimos anos esgotam as causas do Juí-
zo e Castigo. Os integrantes admitem que, 
ainda que leve muitos anos, um dia essa 
bandeira estará esgotada. No entanto, as 
consequências da ditadura estão longe de 
desaparecer. 

Para que se formem outras gerações de 
hijos, os militantes tomam a luta em um 
sentido mais amplo. “Entendemos que a 
violação aos direitos humanos ocorre todos 
os dias e em todo o mundo. Podemos fazer 
uma ponte entre a ditadura, o genocídio e as 
relações de direitos humanos de hoje. Nas 
delegacias e nas prisões há incontáveis ca-
sos de tortura”, observa Cetrangolo. 

Sofrimento patrocinado

A ditadura argentina é tida como a mais 
violenta da América do Sul. Em sete 
anos, desapareceram 30 mil pessoas. 
Estima-se que entre 250 e 500 crianças 
tenham sido raptadas e criadas por gente 
ligada ao regime. A ideia era evitar que 
virassem comunistas quando crescessem. 
Durante a ditadura funcionaram centros 
de detenção clandestinos que serviam 
para torturar e matar. Pelo mais famoso, a 
Escola Superior de Mecânica da Armada 
(ESMA), passaram mais de 5 mil pessoas. 
Recentemente, o lugar foi dividido entre 
organizações sociais e políticas que 
o transformaram em centros para a 
exposição e o ensino de arte e literatura.  
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retrato Por Vanessa Campos. Foto de Jr. Panela 

Vanessa: “Você 
está no meu 

coração”

V
anessa Vidal tem deficiência auditiva desde peque-
na. Antes mesmo da adolescência, quando decidiu 
seguir conselhos dos amigos e tentar ser modelo, 
já tinha noção do que era enfrentar preconceitos. 
Mas nem assim imaginava o que teria pelo ca-

minho. “Estudei em escolas preparadas para lidar com as 
deficiências. Quando saí delas deparei com o mundo real”, 
relembra. Desde os 15 anos Vanessa trabalha como volun-
tária na Associação dos Surdos do Ceará e foi eleita miss 
por seu estado em 2008, aos 24 anos. Ficou em 2º lugar no 
concurso de Miss Brasil do mesmo ano. “Ninguém acre-
ditava que eu pudesse ser modelo. Na verdade, ninguém 
acreditava que eu pudesse fazer muitas coisas que faço 
hoje”, orgulha-se. Algumas pessoas chegaram a sugerir-
lhe fingir que ouvia quando ia a testes. “Eu achava que para 
ser modelo só precisava ser bonita, mas a comunicação é 
fundamental. Eu me comunico pela linguagem dos sinais, 
é o meu idioma, e ser diferente assim causa 
estranhamento em muita gente”, pontua. 
Vanessa Vidal estuda na faculdade de 
Letras/Libras na Universidade Fede-
ral do Ceará, que forma professo-
res para atuar em universidades, 
escolas e instituições ensinando 
a Língua Brasileira dos Sinais. 
Faz também parte da Comis-
são de Políticas Públicas Mu-
nicipais para Atenção às Pes-
soas com Deficiência. “O que 
mais me encanta na Comis-
são é que eu discuto com pes-
soas que possuem outras de-
ficiências, como a visual e a 
mental, mas estamos todos 
no mesmo patamar, quere-
mos a mesma coisa”, expli-
ca. “Não somos limitados, 
nossos sonhos é que dizem 
até onde vamos. Quero lu-
tar muito mais, por exem-
plo, pela reforma curri-
cular de cursos como o 
de Serviço Social, que 
hoje não dá base para 
trabalhar com as defi-
ciências. O meu trabalho 
como modelo só ajuda a 
dar visibilidade a tudo isso. É 
o que realmente importa.”  

O objetivo que importa
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entreVista

Rapper desde o berço
“Eu queria ser negona. Acho que sou, mas não tenho a pele preta. 
Eu queria ter nascido com a cor do meu pai. Tem gente que me fala: 
‘Caraca, achei que você fosse uma negona gigante’”
Por Gisele Coutinho e Xandra Stefanel

D
o Plano Piloto de Brasília para o centro da 
terra da garoa. Com 18 anos, em 2007, Flora 
Maia Matos, filha de Renato Matos e Áurea 
Lucia, se jogou na selva cinza de São Paulo 
para realizar um sonho. O ritmo que conduz 

a vida da jovem MC – mestre de cerimônia, o rimador – é 
o rap, sigla em inglês de rhythm and poetry, mas que já tem 
sentido e estilo bem caseiros. Chamada de Mano Brown 
de saias por causa da voz grave e das rimas que falam de 
amor, ódio, paz, guerra, rua, vida, Flora Matos MC nas-
ceu da música. Aos 20 anos e sem disco lançado – o pri-
meiro sai este ano –, já fez turnê pela Europa, cantou em 
favela e em grandes palcos, ao lado de grandes músicos 
e de anônimos, participou de batalhas entre rimadores, 
esgotou ingressos para ser vista no sul do Brasil, abriu 
show para os Racionais MC’s e para a MC Yarah Bravo, 
de Nova York, curadora do festival Hip Hop Kemp, um 
dos mais importantes do mundo. Além de rimar, ter seu 
ritmo e sua levada (o que no rap é chamado de flow), Flora 
toca bateria, pandeiro, violão e domina as ferramentas de 
divulgação de seu trabalho, como o MySpace e o Orkut 
(onde possui quatro perfis lotados de fãs). Pela internet ela 
disseminou sua música e em seus shows o público já sabe 
de cor suas canções. Seu rosto adolescente esconde uma 
mulher segura, habilidosa e criativa, senhora do palco. E 
surpreendente. Confira nesta que é sua primeira grande 
entrevista o ritmo, a levada e a personalidade dessa pro-
messa do rap brasileiro.

Quando você começou a se interessar por música?
Muito, muito pequenininha. Nessa foto meu pai can-

ta reggae com a Orquestra Sinfônica de Brasília, e eu, 
criança de colo, já estou em cima do palco, amarradona. 
Meu pai já botava o microfone na minha mão. Quando 
eu tinha uns 6, 7 anos, lembro dele soltando as batidas 
de dub e ragga que ele tinha em vinil e dava o microfo-
ne para mim e meus irmãos. Ele botava a gente pra can-
tar, ficar rimando. Meu irmão Caetano e um primo meu 
escreveram um rap – eu tinha uns 7 anos – e aprendi a 
cantar. Cantava em cima das batidas que meu pai sol-

tava. A gente brincava de fazer música em casa. Isso foi 
em Olhos d’Água, a 100 quilômetros de Brasília (chama o 
irmão para lembrar da música e canta): “Queria te contar 
uma coisa interessante/ se liga, meu irmão, que é super-
importante/ tanta coisa você tem e nem sabe que tem/ 
tanta coisa você tem e nem sabe que tem/ a sua casa, seu 
caderno, seu sapato, seus brinquedos modernos/ tudo 
isso é seu. E a rua, de quem é?” (risos).

Então você é de uma família de artistas?
Minha mãe já tinha dois filhos, o mais velho hoje é 

ator e diretor de teatro e a outra trabalha com direitos 
humanos, é militante das lésbicas e dos gays. Daí casou 
com o meu pai, teve a mim, o Caetano e o Zé. O Caeta-
no é ator, canta e escreve, o Zé Maia é designer, artista 
plástico sinistrão. Depois ela teve mais dois com um 
palhaço de rua. Eles também são atores e superabertos 
para fazer música. A Júlia, de 15 anos, veio aqui, escre-
veu um rap. São sete filhos, sete artistas bons no que 
escolheram.

Quando você descobriu o rap? 
Eu estava fazendo sem nem saber o que era aquilo. 

Dub, reggae, rap, black music fazem parte da minha vida 
desde que nasci. Na barriga eu já ouvia. Ia a shows de 
reggae com o meu pai. Quando minha mãe brigava co-
migo, ela me mandava para o meu pai. Com uns 12 ou 
13 anos, eu comecei a ouvir uns raps nacionais na rua, 
comecei a sacar nos lugares onde ia comprar roupa e 
onde a galera do rap andava, tinha rodinha de freestyle, 
fiquei amarradona. Ficava olhando. Aí, uma amiga mi-
nha bem mais velha – de quem minha mãe não gostava 
muito –, que trabalhava no camarim dos Racionais, pe-
diu minha ajuda para ir trabalhar com ela um dia. Fui 
escondido. Eu sempre levava meu violão pra todo lugar 
porque escrevia umas músicas. Deixei o violão no canti-
nho e estava fazendo um sanduíche pra eles quando um 
perguntou de quem era o violão. “É meu.” “Então, toca 
aí.” Eles gostaram e nunca mais esqueceram de mim. 
Todo show que eles iam fazer lá, eu colava.

      Meu pai 
ainda tem 
dificuldades, 
mas não 
para de 
trabalhar, 
de correr 
atrás do 
que sempre 
quis e ama 
fazer. Ele 
não é infeliz 
por faltar, às 
vezes, uma 
grana. Ele é 
feliz porque 
faz o que 
ama
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Rapper desde o berço
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    Se existe 
aquela coisa 
de ‘mulher 
não nasceu 
para cantar 
rap’, eu 
não vejo. Já 
viram que 
eu sou isso 
aqui. Não 
adianta falar 
que eu não 
nasci para 
fazer isso 
porque foi 
isso o que 
eu vim fazer

E foi ficando.
O Milton Sales, que trabalhava com os Racionais, 

uma vez ficou em Brasília: “Vou conhecer seu pai, sua 
mãe, suas músicas, seu trabalho”. Meu pai não gostou 
muito dele. Minha mãe se apaixonou, eles começaram a 
namorar, foi muito louco. Uma vez me levou uma caixa 
com uns cem CDs de rap nacional: “Escuta”.  

Como você se vê hoje na cena do rap?
Acho que os caras gostam de mim (risos). As minas 

é que estão meio com o pé atrás. Acho que é ciúme. É 
uma parada que eu prefiro nem falar muito pra não 
dar corda. Eu tenho a minha sensualidade, eu gosto de 
cantar refrão, e não é uma parada vulgar. 

Sua inspiração para escrever vem de onde?
Vem do que eu estou sentindo, do que estou passan-

do, do que eu vejo acontecer. Não tem aquela pegada 
de crítica social muito forte. Eu procuro mostrar mais 
a solução do que o problema. Mas da minha forma, do 
meu jeito. Prefiro falar do amor do que do ódio, mas 
também me expresso quando sinto ódio, só que de uma 
forma mais positiva, mais sutil. Falar do amor também 
é uma maneira de mudar o social porque a revolta que 
existe na favela leva muito aos problemas sociais.

Qual é a sua relação com a favela?
Eu tive muita sorte de ter uma mãe guerreira, que 

começou vendendo sanduíche na gráfica do Senado e 
hoje trabalha pelos índios, por ter passado essa edu-
cação para a gente e ter batalhado para que nada fal-
tasse. A dificuldade que eu passei, quando passei, foi 
vivendo com o meu pai, por escolha. Eu sei o que é a 
favela, eu sei o que é viver de música e não ter grana. 
Meu pai ainda tem dificuldades, mas não para de cor-
rer atrás do que ama fazer. E ele não é infeliz por faltar 
uma grana. Ele é feliz porque faz o que ama. Sempre 
morei no Plano Piloto, que não é bairro nobre, mas 
não é favela. É um lugar onde mora de senador a em-
pregada doméstica. Sempre que eu ia na favela os ca-
ras me olhavam muito da cabeça aos pés, nunca fo-
ram de muitos sorrisos. Mas os que faziam os shows, 
os produtores, já enxergavam alguma coisa em mim. 
Quando eu estava vindo para São Paulo diziam: “Pô, 
vamos fazer uma música. Fica aí com a gente, não vai 
pa São Paulo, não...” Foi meio difícil a galera me acei-
tar nas quebradas porque Brasília é meio gângster, 
demais, na cena do rap. Rap underground mais livre 
lá não vira muito.

Como foi sua vinda para São Paulo?
Eu fiz 18 anos, falei para a minha mãe que precisava 

sair de lá, precisava dar continuidade. Não sou gângster, 
não dava. Minha mãe superapoiou, meu pai também. 
Aliás, quando eu fiz 14 anos, disse para a minha mãe: 
“Mãe, eu quero viver disso aqui. Não adianta querer me 
botar para estudar, fazer faculdade”.

Você estudou até que série?
Até a 5ª, daí eu fiz supletivo, mas não funcionou por-

que a escola de música era do lado... Falei: “Mãe, você 
está gastando dinheiro à toa com transporte, material. 
Eu não estou estudando, eu vou na escola de música 
todo dia”. Ela parou, pensou e disse: “Então, tá”. E meu 
pai... Meu pai, eu não tenho nem palavras (emociona-
se). Foi ele que botou isso dentro de mim. 

Daí você veio?
Rolou um convite do KL Jay (DJ dos Racionais) quan-

do eu estava em Brasília para gravar um remixe de uma 
música da Céu, Véu da Noite. Ele pegou a capela da voz 
dela, fez uma batida em cima e botou eu e o Fator (MC 
do Rio de Janeiro) pra rimar. Ele me convidou e eu dis-
se: “Vou, mas eu vou ficar!” “Tudo bem, meu. Eu te dou 
todo o apoio.” Ele está sempre me chamando para fa-
zer show com ele. Faço show com o DJ King, com a DJ 
Typá, tem o show Flora Matos e KL Jay, e isso dá uma 
visibilidade maneira. O maior apoio que ele poderia me 
dar é ser meu DJ. Através dessa música – ele gostou e as 
pessoas comentaram –, ele me chamou para gravar um 
disco, que sai neste ano pelo Equilíbrio, o selo indepen-
dente do KL Jay. Recebi muita ajuda da minha mãe nos 
primeiros meses. Fazendo freestyle (improviso de rima) 
à noite eu tirava R$ 100, R$ 200. Teve um momento que 
eu consegui me manter.  Chega uma hora que você pre-
cisa dar um preço para o seu show, ficar fazendo freestyle 
à noite sempre dá uma sujada, perde um pouco a graça. 
Você vai fazer um show que a galera já viu muito.

É mais fácil uma pessoa pagar R$ 2� para entrar 
num show do que para comprar um CD?

É. A primeira pessoa que compra seu disco tem a 
oportunidade de chegar na internet e disponibilizar. 
Não tem mais como frear isso. E a minha música é 
mais feita para ouvir do que para vender. Preciso ven-
der, pagar o custo do disco, sobreviver disso, mas acho 
também que as pessoas têm que ouvir. Compartilha-
mento é inevitável. Essa coisa de CD pirata é um tra-
balho que eles fazem pra gente de graça de divulgação. 
Quem valoriza mesmo compra. Quem não pode não 
compra, mas ouve.

Como é o público das festas e shows de rap?
É muito misturado, é um público que tem e não tem 

dinheiro. Hoje em dia, pelo menos no Sul, meu públi-
co maior é de patricinha e playboy. Eles cantam e eu 
acho lindo, porque acho que quem mais precisa ouvir 
rap são eles. A gente passa uma visão de quem está na 
quebrada e está enxergando. As patricinhas não estão 
vendo o que está rolando na rua. Acho ótimo quando 
vejo playboy ouvindo Racionais, dá uma mexida na 
cabeça deles, acrescenta na vida deles.

Quando foi a primeira vez que você cantou com 
Mano Brown?
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    No Sul, 
meu público 
maior é de 
patricinha 
e playboy. 
E eu acho 
lindo, 
porque 
quem mais 
precisa 
ouvir rap 
são eles. A 
gente passa 
uma visão 
de quem 
está na 
quebrada 
e está 
enxergando, 
vivendo
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Em BH, abrindo o show. E era um público gritando: 
“Racionais! Produção, vai tomar no cu!” E eu: “Caralho! 
E agora, o que eu faço?” Eu pensei: “Vou fazer um free-
style”. Peguei o cara mais empolgado na plateia e fiz um 
freestyle pra ele. No final as pessoas aplaudiram.

Como você foi descoberta pela Nike, que a levou 
em turnê para a Europa?

Foi bem louco. Uma menina lá de Porto Alegre, Fabia-
na (produtora de shows), me chamou para fazer a turnê lá. 
Eu não sabia muito bem o que ia acontecer. Nunca tinha 
saído do Brasil. Fui parar em Paris, a gente fez um show, 
o Pentágono e eu, e fomos para Angers, a quatro horas de 
lá. Demos uma oficina de criação coletiva junto com os 
músicos de lá. O que a gente tinha que fazer era música. 
Nasceu uma música, a gente apresentou no último dia, 
parte em francês, parte em português. Eram dois meni-
nos novinhos, 16, 17 anos, que rimavam (ela estava com 
19) e tinha três músicos que pagaram para estar com a 
gente nos quatro dias: um baixista, um tecladista e um 
baterista sinistro. Em Le Mans a gente fez outra oficina. 
Depois conheci Portugal e Itália, coisas que eu mesma 
fui fechando na internet antes de ir.

Por que tem pouca mulher fazendo rap?
Acho que é falta de oportunidade. Quando dão opor-

tunidade é mais pra menina ficar ali, do ladinho, can-
tando um refrão, não gostam muito de ver a mulher 
rimando. Mas, se existe aquela coisa “mulher não nas-
ceu para cantar rap”, é coisa que eu não vejo, porque 
eles não me deixam ver, já viram que eu sou isso aqui. 
Não adianta falar para mim que eu não nasci para fa-
zer isso porque foi isso o que eu vim fazer. Um produ-
tor uma vez não aceitava que eu escrevesse, fizesse flow 
meu, uma coisa menos meiga. Hoje em dia eu digo: 
“Quero um beat assim, manda para mim?”, e ele man-
da (risos). Acho que estou abrindo portas que estavam 
fechadas para mulheres. Fico superfeliz quando vejo 
uma mina rimando.

Já pensou em desistir do rap?
Não, eu já ouvi coisas que me fizeram enxergar por que 

tanta mulher desiste. Esse tipo de coisa só me impulsiona 
a continuar. As dificuldades só me dão mais disposição. 
Há coisas que não valem nem a pena comentar, mas eu 
sei que fizeram mulheres desistir. São homens precon-
ceituosos, que não conhecem, estão vendo você ali, de 
mano, envolvida com todos os caras, todos os outros ca-
ras querem trabalhar e falam “como é que essa mulher 
está ali e eu não estou? A mina acabou de chegar!”

Ser mulher e ser bonita já atrapalhou?
Não, porque eu não deixei, mas acho que já atrapalhou 

muita mina, já botou muita mulher pra baixo, muitas já 
desistiram e acho que não fazem rap hoje por ouvir essas 
coisas, tipo “você está trabalhando com os caras, impos-
sível que você não esteja dando para eles”.

Quais são seus planos?
Lançar esse disco, viajar. Quero conhecer o Nordeste, 

fazer uma turnezona, fazer música lá, misturar, chegar 
lá na raiz, o repente, a raiz da música brasileira está no 
Nordeste. Quero poder ir lá sempre. Morar ainda não. 
Só depois de morar lá fora, na Europa. Tudo vai depen-
der de como vai ficar o lance do disco. Quero lançar no 
mínimo três discos no Brasil antes de sair: esse, o do 
Cosa Nostra (projeto com os Racionais) e quero chamar 
meu pai para fazer umas coisas. É um projeto que eu 
não quero falar muito para não roubarem a ideia. 

E suas influências?
Eu gosto de música brasileira, de música baiana, tem 

coisas como o funk carioca, que é uma parada que eu 
não fecho muito com as ideias que eles cantam, mas é um 
ritmo que me contagia muito. Tem uns ritmos baianos 
também que eu queria muito rimar em cima, mas isso 
também não vou falar muito não porque senão daqui a 
pouco estão fazendo. Curto Marisa Monte, Mart’nália, 
mas de MPB o que eu mais gosto é do meu pai mesmo.

Como você faz sua música? Você faz sua base?
Depende. Às vezes eu baixo beat gringo na internet e 

acho legal, gravo a voz em cima da batida gringa, levo 
para o estúdio, o DJ tira o beat e produz em cima, ou 
eu produzo aqui (aponta o computador) um beat mais 
ou menos, porque eu não tenho os timbres muito bons. 
Produzo a ideia do que eu quero e escrevo, mostro para 
o DJ. Tenho uma noção legal. Sei fazer o modelo para 
mostrar o que eu quero. Foi a convivência com meu pai, 
ele sempre deixou a gente mexer em toca-discos, en-
sinou a gente a colocar discos, o que era médio, grave, 
agudo. E na hora de ver como está saindo minha voz, 
se dá para passar o som na casa que eu vou cantar, eu 
vou lá na frente olhar, peço para melhorar. 

Você não tem produtor para fazer isso?
Não, mas meu ouvido é bom. Mesmo que eu não sai-

ba mexer na mesa, sei falar para o cara o que faltou. 

Tem uma música sua que você pede: “Me chama de 
negona”. Explica isso.

Eu queria ser negona. Eu acho que eu sou uma ne-
gona, só que eu não tenho a pele preta. Eu gosto quan-
do me chamam de negona, acho maneiro. Meu pai é 
preto, eu queria ter nascido com a cor dele. Tem gente 
que me fala: “Pô, caraca, achei que você fosse uma ne-
gona gigante”.

Qual é o seu sonho?
Tudo isso que estou vivendo é meu sonho. Sonho 

meu, particular, é viver o que estou vivendo. Os meus 
sonhos são muito meus, eles se realizarem é justo por 
eu não falar muito deles. Eu fico sentindo. 

Leia mais em www.revistadobrasil.net
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o rap ao rock, do samba à mú-
sica pop, uma jovem safra de 
cantoras brasileiras – talento-
sas, charmosas e aguerridas –  
vai ocupando espaços. Com 

um ou dois discos lançados, elas evoluíram 
tocando em casas noturnas e acumulando 
grande bagagem musical. Algumas acabam 
se destacando no exterior antes de ser co-
nhecidas aqui. “Para quem acha que somos 
farinha do mesmo saco, não somos, não. 
Cada uma tem seu lance. Você pode gostar 
de todas, de uma ou de nenhuma, mas são 
todas diferentes”, garante Bruna Caram, de 
22 anos, nascida em Avaré (SP).

Neta do violonista Jamil Caram, Bru-
na não navega na mesma água que o avô, 
o choro, e chama atenção por seu cantar 
 suave, que, às vezes, lembra Adriana Calca-
nhoto. Entrou, aos 9 anos, no grupo Trova-
dores Mirins, braço infantil dos Trovado-
res Urbanos, no qual também cantou dos 
15 aos 19. “Crescer rodeada por músicos, 
cantando e tocando como se isso fosse só 
brincar, foi um privilégio. A música era 
uma maneira de estarmos juntos. Por isso, 
até hoje é muito forte na minha cabeça a 
ideia da música como a melhor maneira de 
expressar sentimento”, explica Bruna, que 
em 2005 lançou o primeiro CD, Essa Me-
nina, com composições delicadas e senti-
mentais, no melhor sentido, do amigo Otá-
vio Toledo. 

A música também fez parte desde cedo 
da vida de Amora Pêra, de 24 anos, e Fer-
nanda Gonzaga, 26, filhas de Gonzaguinha. 
Em 1996, elas foram convidadas por Pau-
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Ruanitas: “O mais 
interessante é que 
essa nova geração 
também compõe”
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  novas
Uma geração 
de cantoras 
rejuvenesce e 
mantém em alta 
a qualidade e o 
prestígio universal 
da música brasileira
Por Guilherme Bryan

la Leal, hoje com 27, a participar do mu-
sical Fullanas. Mais tarde, a elas se juntou 
Isadora Medella, 29. “Nos primeiros en-
saios nos apaixonamos pela brincadeira 
e ensaiávamos todo dia, cheias de ideias 
bobas, divertidas e diferentes. A peça 
acabou e nós seguimos. Mas ainda man-
tivemos durante algum tempo danças, 
sapateados, cenas e objetos e alguma re-
lação com o texto”, conta Amora. O resul-
tado é o grupo Chicas, que esbanja precisão 
vocal, num repertório que inclui de Chi-
co Buarque (Hollywood) a Rappa (Me Dei-
xa), presentes no primeiro disco, Quem Vai 
Comprar Nosso Barulho?, lançado de for-
ma independente e depois distribuído pela 
Som Livre. 

O trabalho rendeu prêmio TIM de me-
lhor grupo de MPB em 2007 e emplacou a 
canção Geraldinos e Arquibaldos, de Gon-
zaguinha, na trilha da telenovela Duas Ca-
ras. “Elas são muito criteriosas, teimosas, 
com muito bom gosto musical e ouvido 
quase perfeito. São absolutamente donas 
do trabalho, sabem o que estão fazendo”, 
avalia Sandra Pêra, mãe de Amora e ex-in-
tegrante das Frenéticas.

Nova entre aspas
O sucesso muitas vezes demora a chegar. 

Para Fabiana Cozza, de 33 anos e filha do 
cantor Oswaldo dos Santos, a definição de 
“novas cantoras” é, em grande parte, uma 
“traição”, tendo em vista que há cantoras 
que só despertam a atenção do público 

após anos e anos de carreira. “E não dei-
xam de ser novas. É o caso de Áurea Mar-
tins, que fez um disco lindo recentemente 
e canta há anos com a mesma qualidade e 
intensidade. Ela não é da mesma geração 
que a minha, mas considero da minha tur-
ma”, diz. Formada em Jornalismo, Fabiana 
arrepia com seu canto forte e uma presen-
ça de palco digna da mais nobre linhagem 
de uma escola de cantoras brasileiras que 
tem Maria Bethânia e Elis Regina. Não à 
toa, destacou-se ao participar de musicais 
em homenagem a Clementina de Jesus, 
Clara Nunes e Ary Barroso. 

Seu primeiro álbum, O Samba É Meu 
Dom, de 2005, resgatou clássicos de mes-
tres como Silas de Oliveira e Paulo César 
Pinheiro. Em 2007 gravou Quando o Céu 
Clarear, com participação de Dona Ivone 
Lara e dos músicos cubanos Yaniel Matos e 
Júlio Padrón. “Ela veio ao mundo para can-
tar. Tem cancha, volume, afinação e sabe o 
que está cantando. Por isso, sinto-me hon-
rada em ouvi-la dizer que eu a influenciei”, 
agradece Leny Andrade. 

Se no samba há inúmeras referências fe-
mininas importantes, o mesmo não acon-

tece no rap, onde ser mulher geralmente é 
motivo de preconceito. “A mulher no rap 
precisa se respeitar antes de esperar o res-
peito das outras pessoas. Respeitadores e 
desrespeitadores há em todo lugar”, diz a 
MC brasiliense Flora Matos, de 20 anos 
(leia entrevista à página 32).
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Bruna Caram: “Você 
pode gostar de 

todas, de uma ou de 
nenhuma, mas são 

todas diferentes”
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Marina de la Riva: “A música 
foi para mim como aquele 
grande amor que nunca 
desiste de você”
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O preconceito, aliás, não escolhe estilo. 
Marina de la Riva, de 35 anos, antes de ar-
rancar elogios com sua mistura de música 
cubana e brasileira, formou-se em Direito. 
“A música foi para mim como aquele gran-
de amor que nunca desiste de você. Desco-
bri isso quando a dor de negá-la foi maior 
do que o medo de não ter um emprego que 
a sociedade entende como ‘normal’. Até me 
transformar em profissional respeitada, o 
caminho esteve cheio de pessoas que não 
entendem que arte talvez seja tão impor-
tante quanto Medicina”, avalia. 

A advocacia ficou definitivamente em se-
gundo plano na vida de Marina assim que o 
primeiro CD, que leva seu nome, foi lança-
do, com a participação de Chico Buarque, e 
rendeu o prêmio de revelação feminina da 
Associação Paulista dos Críticos de Arte. Há 
quem a compare à Gal Costa dos anos 1970, 
linda, com uma flor no cabelo. O repertório, 
personalíssimo, é interpretado com potên-
cia e graça. Marina de la Riva prepara-se para 
lançar o segundo álbum, que repete a mescla 
de canções brasileiras e cubanas.

Também advogada de formação, outra 
brasiliense, Lua, de 27 anos, percorreu o 
mesmo caminho da maioria das compa-
nheiras de geração. “Tocar na noite foi mui-
to importante e, sem dúvida, um grande 
aprendizado. Sempre gostei muito de fazer 
backing vocals. Acho também que o fato de 
eu ter nascido e crescido em Brasília, cidade 
extremamente musical, me ajudou muito”, 
avalia Lua. Depois de tocar durante alguns 
anos em bares de Florianópolis e Salvador, 
Lua teve seu primeiro grande momento ao 
participar da abertura dos Jogos Pan-Ame-
ricanos de 2007, no Rio de Janeiro. Passa-
do um ano, lançou o primeiro disco, com 
a participação de Lenine, no qual encontra 
sensualidade ao cantar músicas de Zeca Ba-
leiro, Paulinho Moska, O Rappa e Arnaldo 
Antunes.

De fora para dentro
Pertencer ao elenco de uma grande gra-

vadora é cada vez mais coisa do passado. 
A cantora paulistana Mallu Magalhães, de 
16 anos, atraiu milhares de admiradores ao 
disponibilizar, no site da internet MySpace 
Brasil, as canções Tchubaruba e JT, que re-
metem ao canto folk doce e adolescente do 
filme Juno. Resultado: em 2008 concorreu 
aos prêmios de artista do ano, artista reve-
lação e show do ano no Video Music Brasil, 
da MTV, e lançou CD e DVD.

ecléticas
Chicas: “Nos primeiros ensaios 

nos apaixonamos pela brincadeira 
e ensaiávamos cheias de ideias 
bobas, divertidas e diferentes”
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“A internet tem auxiliado muito novos ar-
tistas, sem grana nem gravadora, na divul-
gação de seus trabalhos. Tem muito a aju-
dar a quem consome e faz música”, aposta a 
recifense Marcela Mangabeira, de 27 anos. 
Aos 13 anos, Marcela foi descoberta por uma 
professora que a estimulou a participar de 
festivais em Cuiabá (MT), onde morava. De-
pois de participar de um concurso no Do-
mingão do Faustão, em 2001, excursionou 
pela Europa com o grupo Bossacucanova e, 
quando gravava algumas canções no estú-
dio do músico e produtor Roberto Menescal, 
recebeu a encomenda de fazer um CD para 
ser lançado no Japão. Assim nasceu o pri-
meiro disco, Simples – apenas um ano mais 
tarde lançado no Brasil –, no qual Marce-
la, envolvente e sofisticada, com toques de 
música eletrônica, manda clássicos da Bos-
sa Nova. Ela faz parte também do quinte-
to vocal feminino Mulheres de Holanda: “A 
arte brasileira é consumida e aclamada fora 
daqui”, constata. 

A cantora Céu, de 28 anos, filha do maes-
tro e compositor Edgar Poças, conquistou o 
mundo com sua voz aveludada e de grande 
suingue. Considerada por alguns críticos a 
melhor representante da denominada “mo-
derna MPB”, Céu começou a cantar com 15 
anos e se mudou para os Estados Unidos aos 
18, quando conheceu o músico Antonio Pin-
to, um dos produtores de seu primeiro ál-
bum, no qual é coautora de 12 das 15 fai-
xas. Vendeu 30 mil discos em apenas duas 
semanas e entrou para a disputada parada 
da revista Billboard. No Brasil, emplacou 
canções nas trilhas das novelas Pé na Jaca 
e Beleza Pura, além de participar da aber-
tura do Pan.

O primeiro sinal de reconhecimento da 
banda de rock Ruanitas também foi inter-
nacional, num festival em homenagem aos 
 Beatles no lendário Cavern Club, em Liver-
pool, na Inglaterra. O sucesso foi tamanho 
que Tayana Dantas (vocal, violão, gaita e a 
flauta irlandesa tin whistle), Jane Scoren (vio-
lino, teclado e vocal), Luciana (baixo, violão e 
vocal) e Claudia Moreno (bateria, percussão 
e vocal) acabaram convidadas para a Beatle 
Week de Buenos Aires, na Argentina, sendo 
vistas pela irmã de John Lennon, Julia.

Empunhando guitarras e esbanjando 
energia na bateria, as garotas conquista-
ram o Brasil com o animado pop Vaza, da 
abertura do seriado Malhação. E canção 
tocando na TV aberta também é popu-
laridade garantida. “Recebemos mensa-

gens de pessoas de lugares dos quais nun-
ca tínhamos ouvido falar. Até procuramos 
as cidades na internet para não mandar 
mal (risos). É incrível como a divulgação 
toma outras proporções”, explica Tayana. 
“O mais interessante é que essa nova gera-
ção também compõe. É aí que nos identi-
ficamos bastante com essas mulheres que 
não vêm apenas dar uma nova interpreta-
ção a uma canção de Chico Buarque, mas 
que sentem o impulso de expressar suas 
inquietações através de suas próprias li-
nhas”, observa a vocalista.

A importância da criação própria é real-
çada pelo radialista Oswaldo Luiz Vitta, o 

Colibri, apresentador e produtor do pro-
grama Jornal Brasil Atual. Colibri elogia a 
compositora paulistana Cris Aflalo, de 32 
anos, que já lançou dois discos – Só Xerém, 
de música regional, em homenagem ao avô, 
e Quase Tudo Dá, com quatro composições 
próprias e um canto bem particular, marca-
do pela suavidade e pelas raízes nordesti-
nas: “Eu fiquei surpreso, porque ela já chega 
à maturidade e mostra ser ótima intérprete 
e compositora de boas músicas, num mer-
cado em que a referência é sempre Elis Re-
gina”, diz o jornalista.

Outra cantora destacada por Colibri é a 
paulista de Ribeirão Preto Verônica Ferria-
ni, que, ao se formar pela Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da USP, apresentou 
trabalho em que compôs e executou instru-
mentos e vozes em três canções para aqua-
relas do artista plástico Paul Klee. Verônica é 
sofisticada e possui um jeito de cantar forte, 
que parece familiar, que sempre esteve en-
tre as grandes sambistas das gerações ante-
riores. “A profissão é feliz e tem espaço. Não 
sou daquelas que ficam reclamando”, disse 
Verônica, em entrevista a Colibri para o pro-
grama que apresenta das 7h às 8h da manhã 
na emissora Terra (98,1 FM), em São Paulo. 

“Ela é da mesma safra da Mariana Aydar, 
só tem um apelo mais pop. É versátil e 

abusada”, acrescenta o radialista.
Filha de Mario Manga, do grupo 
Premeditando o Breque, Mariana 

Aydar, de 28 anos, estudou na 
Faculdade Berklee de Música, 

em Boston. Excursionou 
pela Europa e abriu shows 

de Seu Jorge. E empla-
cou a música Deixa o 
Verão, de seu primeiro 
CD, Kativa 1, na trilha 
sonora de Malhação. 
Ela também foi indica-
da ao Video Music Bra-
sil, da MTV. “A Mariana 
tem personalidade na 
voz, é focada na boa qua-
lidade do repertório e tem 
uma história com o sam-
ba e o forró pé-de-serra”, 
recomenda a “madrinha” 
Leci Brandão. 

Herança
Lua: “O fato de eu ter nascido 
e crescido em Brasília, cidade 
extremamente musical, me 
ajudou muito”D
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esPorte

Graças à crise e à ajuda de empresas e 
investidores, o mundo não foi tão voraz em levar 
nossos craques embora. De imediato, os clubes e 
os campeonatos agradecem. Mas fica o risco de 
um futuro catastrófico Por Fernando Gavini

N
a Libertadores, o São Paulo de Herna-
nes, reforçado pelos gols de Washing-
ton, vai atrás do título que falta na era 
Muricy. O Palmeiras, com Keirrison 
e Edmílson, busca uma taça que fal-

ta a Vanderlei Luxemburgo. No Grêmio, Souza e 
Tcheco têm a companhia de Alex Mineiro. O Cru-
zeiro, com o talento de Ramires e a força de Klé-
ber, também quer chegar lá. O Sport, que aposta as 
fichas no veterano Paulo Baier, corre por fora. Na 
Copa do Brasil, as atrações são Ronaldo no Corin-
thians, D’Alessandro, Alex e Nilmar no Internacio-
nal, Kléber Pereira no Santos, Thiago Neves no Flu-
minense, Reinaldo no Botafogo, Léo Moura e Juan 
no Flamengo, Diego Tardelli no Atlético Mineiro. E 
valem também para o Campeonato Brasileiro, que 
começa em maio. Se fosse há uma década, essa safra 
de jogadores talvez nem sobressaísse tanto. Mas em 
tempos em que os times brasileiros não conseguem 
nem deter o assédio de clubes pouco expressivos do 
Leste Europeu, da Coreia ou do Oriente Médio, a 
manutenção desses jogadores é reforço para o fu-
tebol nacional.

Dos grandes, apenas três jogadores deixaram o 
país na janela de transferências que se encerrou no 
dia 1º de fevereiro. O zagueiro Thiago Silva trocou 
o Fluminense pelo Milan. O volante Rafael Carioca 
deixou o Grêmio para jogar no Spartak Moscou, da 
Rússia. E Guilherme, do Cruzeiro, se mandou para 
o Dinamo Kiev, da Ucrânia. A diminuição do êxo-
do bem que poderia significar que os clubes bra-
sileiros encontraram o equilíbrio entre receitas e 
despesas para que não haja a necessidade deses-
perada de negociar os atletas para o exterior. Mas 
não é verdade. A debandada só não foi maior por 
falta de propostas.

“A força do futebol são os patrocinadores e os pro-
blemas na economia mundial fizeram as empresas 
reduzir investimentos. Os jogadores vão continuar 
saindo, mas o espaço para os melhores, e mais ca-
ros, será reduzido”, diz Gilmar Rinaldi, agente da 
Fifa e representante de jogadores como Adriano, 
Washington e André Dias. A tendência é as receitas 
dos clubes caírem. “A TV paga € 600 milhões por 
temporada para transmitir o Campeonato Francês. 
Acho difícil que esse valor seja mantido na próxima 
renovação”, afirma Marcelo Dijan, que representa no 
Brasil o Lyon, heptacampeão francês.

Por tabela
O reflexo no Brasil é que os clubes ficaram sem 

a receita da venda de jogadores e em breve terão 
problemas. O Flamengo foi o primeiro a abrir o 
bico, de início com os esportes, mas o time de fu-
tebol, com salários atrasados, também já sentiu. O 
Corinthians, mesmo com toda a receita que espera 
ganhar com a presença de Ronaldo no time, vai so-
frer se não conseguir vender nenhum jogador até o 
fim do ano. “Temos R$ 100 milhões em dívidas, dos 
quais R$ 22 milhões vencem neste ano e precisamos 
vender para cobrir isso”, afirma Raul Corrêa, vice-
presidente financeiro do clube paulista. 

O São Paulo foi obrigado a reduzir os gastos com 
o futebol porque não arrecadou o que precisava com 
venda de jogadores. A esperada proposta milionária 
por Hernanes não chegou ao Morumbi. Em 2008, o 
Tricolor faturou apenas R$ 8 milhões com as nego-
ciações de Aloísio e Alex Silva. Em 2007, o Trico-
lor arrecadou R$ 76 milhões com as negociações de 
Breno e Josué para os alemães Bayern de Munique 
e Wolfsburg, Lenílson para o mexicanos Jaguares e 
Ilsinho para o Shakthar, da Ucrânia.

Jogando no escuro

Fé eM deUs 
e Pé na Bola
Com os gols de 
Keirrison, o Palmeiras 
vai atrás da Taça 
Libertadores, título 
ainda inédito na 
carreira de Vanderlei 
LuxemburgoRI
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Jogando no escuro
aPosta alta

O Corinthians tem 
R$ 100 milhões em 

dívidas, dos quais R$ 22 
milhões vencem este ano. 

Espera atrair recursos 
com o Fenômeno

Parada dUra
Alex promete ser uma 
das atrações da Copa 

do Brasil, ao lado de 
Nilmar e D’Alessandro, 

no Internacional
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negócio 
enrolado
Guilherme, do 
Cruzeiro, foi 
disputado pelo 
Dinamo Kiev e 
pelo Zaragoza. 
Os valores 
ultrapassavam   
R$ 2� milhões. 
No final, o time 
ucraniano ficou 
com o jogador. 
Em troca deu 
ao Cruzeiro o 
atacante Kléber, 
que estava 
emprestado ao 
Palmeiras, mais 
R$ 6,2 milhões

“Passo 
atrás”
Thiago  
Neves não se 
encaixou no 
Hamburgo e 
está de volta ao 
Fluminense

“Os clubes brasileiros têm de vender dois jogadores por ano, de 
preferência, e compulsoriamente um por ano porque existe um défi-
cit de caixa. No Grêmio, no ano passado, esse déficit era de R$ 800 mil 
mensais”, revelou Túlio Macedo, que até o fim de 2008 era vice-presi-
dente do clube gaúcho. Por essas contas, o déficit anual do Grêmio foi 
de R$ 9,6 milhões. Menos mal que o clube conseguiu vender Rafael 
Carioca. O Spartak Moscou pagou R$ 12,7 milhões pelo jogador, o 
que não bastou para tirar os gaúchos do vermelho, donos de apenas 
54% dos direitos do atleta. Parte do que foi recebido destinou-se ao 
pagamento de dívidas trabalhistas. “O Grêmio criou um condomínio 
de credores para sanar as dívidas. A cada jogador vendido, 25% do 
valor arrecadado vai para este condomínio”, explica Túlio.

No Cruzeiro, a negociação de Guilherme foi turbulenta. O time 
havia acertado com o Dinamo Kiev quando o Zaragoza da Espa-
nha entrou na disputa e ofereceu R$ 26,3 milhões pelo atacante –  
R$ 11,2 milhões ficariam na Toca da Raposa –, mas o negócio não 
saiu. Restou a proposta dos ucranianos. Tecnicamente, o saldo foi 
bom, pois envolveu a vinda de Kléber. Mas, financeiramente, o “tro-
co” para os cofres celestes foi de “apenas” R$ 6,2 milhões.

Dos que deixaram o país, Thiago Silva não resultou em nenhum 
centavo para o time que defendia no Brasil. O contrato com o Flu-
minense terminou e o zagueiro assinou com o Milan. Júnior César e 
Washington fizeram o mesmo para acertar com o São Paulo. Arou-
ca seguiu pelo mesmo caminho, mas como tinha contrato até 
abril foi liberado pelo Flu em troca do empréstimo do atacan-
te Roger. O Fluminense deve R$ 280 milhões, 93% dos bens 
que possui, e só consegue montar elencos com os inves-
timentos da Unimed. A parceira do clube desde 1999 
contrata jogadores e paga salários, mas o dinheiro não 
passa pelos cofres das Laranjeiras para não correr ris-
co de penhora. Nesse cenário de fragilidade surgem em-
presas dispostas a investir, mas com o objetivo de usar o 
futebol brasileiro como vitrine para obter lucros maiores. 
Traffic, Grupo Sonda, Turbo Sports e a própria Unimed 
são exemplos disso. Daí ser cada vez mais comum ver 
os direitos federativos dos jogadores repartidos entre 
vários grupos.

“A Traffic faz o investimento, coloca os jogadores 
no Palmeiras e o clube é o responsável pelo pagamen-
to de salários, luvas e direitos de imagem, e, na venda 
dos jogadores, fica com 20% do lucro”, explica o vice-
presidente Gilberto Cipullo. Logo no primeiro ano da 
parceria, em janeiro de 2008, a Traffic e seus investido-
res compraram o zagueiro Henrique, do Coritiba, por R$ 
6 milhões. No meio do ano, o Barcelona desembolsou R$ 
20 milhões pelo jogador. A Traffic ficou com R$ 16 milhões; 
o Palmeiras, que nada tinha investido além de salários, levou 
R$ 4 milhões.

A empresa contrata jogadores com no máximo 23 anos. Quanto 
mais jovens, mais mercado no futuro. A menina-dos-olhos hoje é 
Keirrison, principal revelação do futebol brasileiro. Foi comprado 
pela Traffic também do Coritiba e chegou ao Parque Antártica le-
vando mais alegrias do que a torcida esperava. Na CBF, o atacante 
está registrado como jogador do Desportivo Brasil, clube de pro-
priedade da empresa de marketing esportivo, e emprestado ao Ver-
dão. É assim com todos os atletas que pertencem à Traffic, como 
os jovens Clayton Xavier, Marquinhos e Willians. W
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Pessoas de vida simples
Fundos de investimento também têm sido usados para socorrer 

os clubes. Ano passado, precisando de dinheiro para quitar dívidas 
e manter em dia os salários dos jogadores que disputariam a Série 
B, o Corinthians negociou 50% dos direitos federativos de André 
Santos com a Turbo Sports. Outros 25% do lateral foram vendidos 
para o Grupo Sonda, que ficou também com 22,5% de Dentinho.

O mais polêmico desses casos aconteceu em maio, quando o 
Corinthians vendeu para o empresário Giuliano Bertolucci os 10% 
que ainda detinha dos direitos do atacante Jô, que defendia o CSKA 
Moscou, por R$ 2 milhões. Um mês depois, o jogador foi vendi-
do pelos russos para o Manchester City, da Inglaterra, por R$ 58 
milhões, dos quais R$ 5,8 milhões recheariam os cofres do Parque 
São Jorge se a negociação com Bertolucci não tivesse acontecido. 
“Não tivemos escolha. Precisávamos do dinheiro para honrar os 
pagamentos das dívidas que tínhamos com Nilmar e com Daniel 
Passarella, que foram casos definidos pela Fifa e podiam gerar pu-
nições esportivas, como o rebaixamento, se não fossem cumpridas. 
Não podíamos imaginar que o Jô seria vendido tão pouco tempo 
depois”, explica o dirigente Raul Corrêa.

No começo do ano, o Santos queria fazer dinheiro com o late-
ral-esquerdo Kléber e já tinha até acertado o retorno de Léo para 
o seu lugar, mas nada de aparecer proposta pelo jogador. A solu-
ção foi negociá-lo com o Grupo Sonda, que pagou R$ 6 milhões 
por Kléber para jogar no Internacional, clube que conta com ou-
tros atletas sobre os quais o grupo tem participação nos direitos, 
como Nilmar e o argentino D’Alessandro.

O que todas essas empresas têm em comum? Investidores miste-
riosos. “Eles preferem assim por questão de segurança. A Turbo é 
um grupo de pessoas que atua em vários ramos de atividade. Não 
são milionários. São pessoas de vida simples, que acordam cedo e 
trabalham o dia todo para ganhar dinheiro”, explicou Régis Villas 
Boas, representante legal da Turbo Sports ao jornal Lance!. Mesmo 
com tanto mistério, esse tipo de parceria tem resolvido problemas 
pontuais dos clubes. Pode parecer uma boa solução de imediato, 
mas causar prejuízos no futuro, já que as equipes perdem a gerên-
cia sobre o momento para negociar um atleta. Basta chegar uma 
proposta que os agrade. Os investidores estão interessados no lu-
cro, e não em títulos que os times podem conseguir.

Mas a crise econômica mundial preocupa também os investido-
res. Se o mercado não se aquecer na próxima janela de transferên-
cias, que será aberta em agosto, as empresas não vão conseguir o 
retorno pelo qual esperam ansiosamente. O futuro pode ser catas-
trófico para o futebol brasileiro. Mas é possível encontrar um lado 
positivo. Ou ao menos aprender com a crise.

Sem as propostas milionárias batendo às portas dos clubes, existe 
a oportunidade de as equipes se organizarem para basear suas fi-
nanças em outras receitas e não depender exclusivamente da venda 
de jogadores. Basta usar o princípio simples que todo cidadão usa 
para cuidar de suas contas: gastar menos do que ganha, incluindo 
no orçamento as dívidas devidamente negociadas e amortizadas. 
E, quando o mercado se normalizar, não haverá essa sangria desa-
tada para mandar para a Europa os nossos talentos. Duro é acre-
ditar na capacidade de gestão de nossos cartolas. 
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“de graça”
Washington, que veio 
sem custo, é uma das 

esperanças do São Paulo 
na Libertadores, disputa 

que o clube ainda não 
venceu na era Muricy
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O famoso Trem da Morte, um 
dos caminhos mais interes-
santes para Machu Picchu, 
para a Bolívia e para o próprio 
Pantanal, vai voltar com nova 

roupagem em Mato Grosso do Sul. Após a 
desastrosa privatização da malha ferroviá-
ria realizada pelo ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso, a linha, que vai de 
Bauru (SP) à Bolívia, passando por Campo 
Grande e Corumbá, conta somente com um 
importante e burocrático trem de carga, de-

pois de operar entre 1914 e 1996. Em maio, 
contudo, estará de volta aos trilhos o Trem 
do Pantanal, destinado a fortalecer o turis-
mo na região e o transporte de passageiros. 
Inicialmente, vai operar entre a capital Cam-
po Grande e o município de Miranda, com 
escala em Aquidauana.

Em 2010, a linha deverá duplicar o per-
curso para chegar até Corumbá. A cida-
de, na fronteira com a Bolívia, foi definida 
pelo Ministério do Turismo como um dos 
65 destinos indutores do desenvolvimento 

turístico regional no país. O status é um re-
conhecimento à infraestrutura básica e tu-
rística e dos atrativos já existentes, e deverá 
garantir maior atenção – e recursos – para 
a região. A ideia é fortalecer a vocação do 
Pantanal para o turismo.

Considerado pela Unesco Patrimônio Na-
tural Mundial, o Pantanal foi uma das regiões 
escolhidas a dedo para disputar um lugar en-
tre As Sete Maravilhas Naturais do Mundo. 
Mas não chegou à finalíssima do concurso, a 
ser concluído em 2010. Mesmo assim, o go-

O Pantanal tenta reforçar seu prestígio ambiental e 
seu potencial turístico. O cenário é ecologicamente 
privilegiado, mas também é cobiçado. Escavadeiras, 
carvoarias, pastos, canaviais – é aí, e não na 
boca do jacaré, que mora o perigo
Por Antonio Biondi e Marcel Gomes

Enquanto volta o velho trem
ViageM
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Enquanto volta o velho trem

verno de Mato Grosso do Sul conta com esse 
cartão-postal como trunfo para seduzir os or-
ganizadores da Copa do Mundo de 2014 a 
instalar no estado uma das 12 sedes da com-
petição. Enquanto ganha força no campo do 
marketing, o Pantanal se vê ameaçado por 
diversas atividades econômicas que crescem 
em seu interior e nas regiões que o cercam. 
A necessidade de enfrentamento desses pro-

ocUPação selVageM Assoreamento, 
carvoarias e desmatamento põem jacaré 
para correr no Pantanal

Mais UMa oPção
A partir de maio, o trem do Pantanal virá se 

somar a cavalgadas e passeios de barco
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blemas e da defesa do Pantanal se torna ainda 
mais evidente após uma visita ao bioma, um 
dos mais belos do Brasil. 

Chegar ali por terra, pela água ou pelo 
ar é algo memorável. Tanto ao Norte, via 
Poconé (MT), quanto ao Sul, via Corumbá 
(MS), as rodovias que levam à região re-
servam paisagens e surpresas incríveis ao 
viajante. Isso sem falar nos minicruzeiros 
e hotéis flutuantes pelos milhares de cur-
sos d’água que formam a maior área “alagá-
vel” de água doce do mundo. Ou na Estrada 
Parque, em que os bichos se multiplicam a 
cada quilômetro adentrado. Ou, ainda, na 
beleza de Corumbá, que foi cidade impor-
tante do Brasil Colônia e hoje é a capital do 
turismo local, às margens do Rio Paraguai 
e com dezenas de prédios históricos, parte 
deles recuperada e preservada, parte exi-
gindo investimentos.

Mineração e ameaças
O cenário, porém, vem se transforman-

do. Grandes companhias, como a Vale e a 
MMX, do empresário Eike Bastista, ope-
ram na região, onde há dois grandes com-
plexos mineradores: o Maciço de Urucum, 
que possui uma das maiores jazidas de 
manganês do mundo, e o Cuiabá-Cáceres. 
De acordo com a ONG ambientalista Ecoa, 
são explorados ferro, manganês e calcário 
no trecho sul do Pantanal e ouro e diaman-
te em seu trecho norte. Entre os impactos 
causados por mineradoras e siderúrgicas, 
chamam a atenção o comércio de carvão 
vegetal, produzido com madeira de des-
matamento irregular, e o uso intensivo da 
água, do subsolo ou de rios. Em 2008, o Iba-
ma emitiu R$ 140 milhões em multas rela-
cionadas às irregularidades no mercado de 
carvão vegetal em Mato Grosso do Sul.

“Identificamos toda uma rede clandesti-
na estruturada no estado para a produção, 
transporte e compra do carvão, que se be-
neficiava do desmatamento”, relata Ricar-
do Lima, chefe do Escritório Regional do 
Ibama em Corumbá. Segundo ele, a MMX, 
quando se instalou no município, assinou 
um compromisso com o Ministério Públi-
co de que não compraria carvão produzido 
com madeira retirada do Pantanal. Mas o 
acordo foi violado.

Em 2007, a MMX foi multada em R$ 1 
milhão. Em 2008, as multas pelo mesmo 
motivo já beiravam R$ 30 milhões. A MMX 
foi procurada pela reportagem para se de-
fender das acusações sobre o uso de carvão 

vegetal e também sobre a degradação que 
estaria causando, segundo o Ibama, ao Rio 
Piraputangas, pela captação intensiva de 
água voltada às suas atividades. A assesso-
ria da empresa alegou que não poderia co-
mentar as denúncias porque seu porta-voz 
estava viajando.

A unidade Urucum da Vale em Corum-
bá não usa carvão vegetal, mas coque de 
petróleo. No entanto, suas operações tam-
bém geram impactos, sobretudo aos recur-
sos hídricos. Conforme o Ibama, é dramáti-
ca a situação do córrego Urucum, de onde 
a empresa capta água. “Está secando”, diz 
Lima, do Ibama. A assessoria de impren-
sa da Vale informou, entretanto, que toda 
a sua operação é regular e que o sistema de 
gestão de recursos hídricos é acompanhado 
por auditores independentes. 

Em Albuquerque, distrito de Corumbá, 
Marco Aurélio Lellis possui dois hotéis, vol-
tados ao turismo de pesca. Em entrevista às 
margens do Rio Miranda, ele conta que na 
região “dá tudo quanto é peixe: dourado, 
pintado, pacu, piau”. Lellis diz estar preocu-
pado com o impacto das mineradoras, que 

tragam morros inteiros em meses e contri-
buem para o assoreamento dos rios. O que 
mais o assombra, contudo, é o uso intensivo 
da água da região pelas empresas. “Se a água 
não vier, o Pantanal acaba”, alerta.

Cana em expansão
Outro tema que preocupa os defensores 

do Pantanal é o avanço da cana-de-açúcar. 
Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 
14 usinas. O governo estadual estima que 
esse número poderá triplicar nos próximos 
dez anos, e não acredita que esses empre-
endimentos causem problemas ambientais. 
Porém, um estudo recém-lançado pelo Cen-
tro de Monitoramento de Agrocombustíveis 
da ONG Repórter Brasil sugere apreensão 
com o avanço do número de usinas, cana-
viais e riscos em potencial para o ecossiste-
ma pantaneiro. Em 1985, o Conselho Na-
cional do Meio Ambiente (Conama) editou 
resolução vedando a instalação das usinas 
não só na área do Pantanal, mas em toda a 
Bacia do Alto Paraguai (BAP). O Rio Para-
guai é a origem de boa parte da vida e das 
águas que formam a riqueza da área. Antes 

Serviço de bordo

O trecho Campo Grande-Miranda, de 
220 quilômetros e oito horas de duração, 
custará R$ 32 na classe econômica,  
R$ 77 na turística e R$ 126 na executiva, 
com direito a serviço de bordo, lanche 
e bebidas. As partidas serão no sábado 
em direção a Miranda, com retorno a 
Campo Grande no domingo. De lambuja, 
pelo caminho com dez paradas, um 
cenário habitado por jacarés, flamingos, 
tuiuiús, uma flora surpreendente, além 
de artesanatos, construções antigas e 
o contato com a cultura dos Terenas. 
A viagem inaugural, prevista para 8 de 
maio, já está com os 400 lugares dos 
sete vagões reservados, entre eles o do 
presidente Lula. A linha será administrada 
pela concessionária Serra Verde, que já 
opera trens turísticos no Paraná.
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de 1985, contudo, diversas usinas já haviam 
se instalado na região. 

O promotor Paulo Zeni, do Ministério 
Público de Mato Grosso do Sul, cita como 
impactos do setor sucroalcooleiro o deslo-
camento de grandes contingentes de gado, 
o desmatamento, o transbordamento de vi-
nhaça em áreas de preservação e, ainda, o 
uso intensivo dos recursos hídricos.

Dois novos projetos de usinas aguardam 
aprovação para serem instaladas no vizi-

nho Mato Grosso. A construção depende-
rá do novo zoneamento agroecológico, em 
discussão no governo federal, que poderá 
reforçar a proibição à instalação de novas 
usinas na BAP e no Pantanal ou, simples-
mente, suspender os efeitos da resolução do 
Conama de 1985.

Onde passa um boi
Imortalizadas em clássicos de Almir 

Sater, Sérgio Reis e outros grandes no-

mes da música sertaneja, as boiadas se-
guem uma atração à parte na região. A 
atividade pecuária, contudo, exige cuida-
dos crescentes, sob pena de botar a perder 
não só o equilíbrio do bioma em si, mas 
a própria sobrevivência. Na avaliação de 
Alcides Faria, diretor da ONG Ecoa, de 
Campo Grande, a pecuária está razoavel-
mente integrada ao bioma, mas seu de-
senvolvimento deve se dar levando em 
conta as peculiaridades – e fragilidades 
– da região. 

Para Erich Fischer, professor do Departa-
mento de Biologia da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS), a pecuária 
é a atividade que mais gerou mudanças até 
agora sobre o Pantanal, mas “outras ativi-
dades” parecem representar ameaças mui-
to maiores: “O grande problema é a soma-
tória de impactos, que tendem a aumentar 
com o tempo”.

A preservação dos cursos d’água e a do 
alagamento da planície para a renovação 
da vida no Pantanal devem ser itens estru-
turais no planejamento do futuro da re-
gião. A criação do gado e as demais ativi-
dades,  portanto, têm de contar com uma 
gestão responsável e tratar de evitar agres-
sões como a erosão das margens dos rios, os 
desvios e as barragens sem critério. 

Uma notícia a comemorar é o lançamen-
to, em dezembro, do programa de recupe-
ração e proteção ambiental do Rio Taquari. 
Composto por 31 ações de curto, médio e 
longo prazo, o programa deve gerar inves-
timentos de R$ 60 milhões em toda a ba-
cia hidrográfica do Taquari, assoreado há 
mais de 30 anos. 

Outras importantes iniciativas do poder 
público, no âmbito federal, estadual e mu-
nicipal, apontam para o fortalecimento do 
Pantanal e da luta por sua preservação. O 
Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) prevê investimentos de R$ 52 mi-
lhões em obras de saneamento básico em 
Corumbá até 2010, das quais mais da me-
tade já foi executada. Está prevista a cons-
trução de 245 quilômetros de redes, 14 mil 
ligações domiciliares e duas estações de tra-
tamento. Sem as obras, todo o esgoto mu-
nicipal continuaria a ser despejado no Rio 
Paraguai, o principal do Pantanal. 

Antonio Biondi e Marcel Gomes são 
jornalistas e integrantes do Centro de 
Monitoramento dos Agrocombustíveis  
da ONG Repórter Brasil 
www.reporterbrasil.gov.br

eqUilÍBrio delicado
A criação de gado no 

Pantanal é antiga, mas 
sua ampliação põe em 

risco uma das principais 
características do 

ecossistema: o alagado
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Por Xandra Stefanel (xandra@revistadobrasil.net)
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curtaessadica

O Pasquim, de Tarso de Castro, Jaguar, Pau-
lo Francis e companhia entrou para a história 
como o jornal que peitou a ditadura usando 
apenas o humor e a irreverência como armas. E 
deixou como herança documentos memoráveis 
de sua época em forma de entrevistas. O crítico 
e historiador Tárik de Souza separou algumas 
delas, com cantores e compositores que faziam 
alguma diferença nos anos 1970, e organizou o 
livro O Som do Pasquim (Ed. Desiderata), que 
acaba de sair. Estão lá Antonio Carlos Jobim, 
Caetano Veloso, Chico Buarque, Luiz Gonza-
ga, Lupicínio Rodrigues, Raul Seixas, Moreira 
da Silva e Waldick Soriano. 

É uma delícia, para ser lido num fôlego só. 
Como a maioria das entrevistas foi feita em ba-
res e restaurantes da zona sul carioca, regadas 
a uísque, cachaça e vodca, nada deixou de ser 
perguntado e respondido. Chico, por exemplo, bebeu Fernet Branca 
(aperitivo de origem italiana), uísque e cerveja. Entregou tudo, até 
mesmo seu passado como ladrão de carro no bairro do Pacaembu. 
Jaguar chegou a provocá-lo, dizendo que A Banda era uma das mú-
sicas mais chatas da história da MPB. Chico concordou. 

Waldick Soriano, o rei da cafonice, aceitou ser sabatinado desde 
que fosse em seu território: o suburbano restaurante Tasca, na Ilha 
do Governador. O uísque habitual foi trocado pela cachaça do “sítio 
do Marcolino”, outra exigência do entrevistado. Valeu a pena. Wal-

dick era um homem à moda antiga – “A fêmea é 
comandada pelo macho, entende? Num casal de 
passarinhos o macho manda; a vaca teme o boi, 
é assim” –, mas autêntico. Em tempos de politi-
camente correto, seria preso pela frase: “A mulher 
de qualquer cor é gostosa. Mas uma crioula é gos-
tosa pra cachorro. Eu não sei por que toda crioula 
é mais quente que qualquer branca”. 

Waldick sofreu com as mulheres. E vice-versa. 
E ninguém entendia mais de dor de corno que Lu-
picínio, o compositor gaúcho de Nervos de Aço. 
Foi preciso ter um fígado de aço para chegar ao 
fim da entrevista com ele, encerrada às 9h30 da 
manhã, na calçada do restaurante Grego, no cen-
tro do Rio. Os pássaros já cantavam quando o rei 
da dor-de-cotovelo deu a receita para a felicida-
de: “É melhor brigar junto do que chorar sepa-
rado”. Genial. 

O livro é cheio de revelações. Luiz Gonzaga, por exemplo, confes-
sou que era doido por Lampião e, veja só, quase virou sanfoneiro ofi-
cial do bando, aos 16 anos. Mas na última hora o cangaceiro desviou 
do caminho para Araripe para ver Padre Cícero em Juazeiro. Raul Sei-
xas fala de seus anos de fome no Rio de Janeiro, Tom Jobim conta de-
talhes de sua primeira relação sexual e Moreira da Silva explica como 
virou Kid Morangueira. Para ler em silêncio, ao som de bossa nova e 
de olho nas ilustrações assinadas por Nássara, mestre do traço. R$ 40. 
(Por Tom Cardoso)

Histórias conservadas no álcool

Raul 
Seixas

Waldick 
Soriano

Tom 
Jobim

Lupicínio 
Rodrigues e Millôr 

Fernandes
Chico 
Buarque
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One Fine Day,  
de Takeshi Kitano 

War in Peace,  
de Wim Wenders

A 8.944 km de Cannes,  
de Walter Salles

Cinéma Erotique,  
de Roman Polanski

Três minutos
Mais de 30 cineastas do mundo inteiro celebraram o amor ao cinema e homenagearam os 60 anos do Festival de Cannes, em 2007. 
Uma obra coletiva, Cada um com Seu Cinema (Chacun Son Cinéma), possui 34 curtas de aproximadamente três minutos. Tem Irmãos 
Coen, Amos Gitai, Alejandro Gonzáles Iñárritu, Claude Lelouch, David Lynch, Roman Polanski, Gus Van Sant, Lars von Trier, Wim 
Wenders, Wong KarWai. Walter Salles cria uma engraçada performance musical com os repentistas Caju e Castanha em frente de um 
cinema, em A 8.944 Km de Cannes. Muitos diretores focaram a decadência das salas que eles frequentavam desde a juventude, num 
lamento nostálgico sobre um tempo em que as pessoas preferiam a experiência coletiva do escurinho do cinema. Disponível em DVD.

Fãs e colecionadores das 
Aventuras de Tintim podem 
comemorar os 80 anos de um 
dos maiores heróis das HQs. 
No fim de 2008, a editora 
Cia. das Letras completou 
a coleção de 24 volumes 
que imortalizou o topete, a 
coragem e a honestidade do 
repórter Tintim, do belga 
Hergé. Seu inseparável 
cachorro Milu e os amigos 
capitão Haddock e professor 
Girassol já estiveram num 
sequestro de avião na 
Austrália, acharam múmias 
no Peru, salvaram um rei dos Bálcãs e enquadraram diversos vilões 
pelo mundo. Hergé criou o personagem para o suplemento juvenil 
Petit Vingtième, do jornal Vingtième Siècle, em 1929. No País dos 
Sovietes, Tintim e Alfa-Arte, Tintim e os Pícaros, Voo 714 para 
Sidney e outros 20 títulos estão nas livrarias. De R$ 36 a R$ 42.

Herói dos quadrinhos Memórias de Martinho
Chegou às lojas um combo 
que sacudiu as prateleiras: 
O Pequeno Burguês é 
composto por CD e DVD 
com músicas de todas 
as fases da carreira de 
Martinho da Vila. As 20 
canções são intercaladas 
com boas histórias e suas 
inspirações, num ambiente 
que lembra uma familiar 
sala de estar. Menina 
Moça, Casa de Bamba, 
Madrugada, Carnaval e 
Chuva, Jaguatirica e Tom 
Maior são alguns sucessos 
que não abusam das 
tentações da tecnologia. O 
álbum tem apenas violão, 
cavaquinho e percussão.  
R$ 35, em média.
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crônica Por Por Andréa del Fuego

E
u tinha 17 para 18 anos. Já morava com 
meu marido e queria prestar vestibular 
para Cinema. Caí de paraquedas na pro-
dutora dos comerciais mais cults da tem-
porada. Campanhas de cigarros para as 

quais diretores como Walter Salles fazia películas 
sensíveis e coloridas.

Entrei como estagiária de produção. Calcule que pro-
dução é um trabalho falsamente objetivo levando em 
consideração as várias decupagens subjetivas em que é 
exposto um filme, mesmo que publicitário. Conte que 
uma estagiária de produção pode recolher sacos de 100 
litros de folhas secas no Parque do Ibirapuera para uma 
tomada de um comercial da Gelol. Essa foi minha pri-
meira tarefa. Meu primeiro set de cinema foi um co-
mercial de Gelol.

Cheguei numa “refação”, ou seja, o filme já tinha perdi-
do horário de inserção pelo atraso das filmagens. Há dez 
anos os computadores não resolviam o que resolvem hoje. 
Éramos analógicos, no máximo alguém carregava um bip 
nas calças. A equipe estava tensa, bastava uma gota para 
arrebentar os nervos do maquiador ao diretor.

O menino que caía da bicicleta trabalhava em circo. 
Depois de inúmeras tentativas, o pai disse que ele fa-
ria só mais uma cena e o levaria de volta para casa, que 
aquilo já era palhaçada. De repente, de um dia garoen-
to, surgiu o sol. Iluminou as folhas devidamente colo-
cadas por mim, a última camada de lasanha, perfeita. 
Tudo pronto.

Eu ficava embaixo do precipício de onde o menino 

se jogava com a bicicleta, com uma flanela limpava o 
atorzinho da lama caso repetissem a tomada. Não foi 
preciso, a cena foi um sucesso, o tombo perfeito, a luz 
de Akira Kurosawa. Só não foi ao ar, coroando o dia, 
porque eu, a estagiária, apareço chacoalhando a flane-
la em flagrante emoção na frente da câmera. Bem no 
desfecho da cena.

Se eu tivesse amor-próprio, nunca mais teria voltado 
à produtora, tomei pedrada de toda a equipe. Como me 
amo com parcimônia e meu primeiro trabalho foi numa 
loja de sapatos, aquilo tinha pelo menos um charme. 
Fiquei por lá e pude participar de Terra Estrangeira, 
longa-metragem de Walter Salles.

Quando rolou o filme eu já sabia me comportar e 
me mantive quieta e atrás das câmeras. Filmaríamos 
de madrugada na Avenida São João, num apartamen-
to alugado onde morava o personagem Paco. Eu teria 
de ser a primeira a chegar e deixar o café-da-manhã 
pronto para a equipe. O diretor de produção, Afonso 
Coaracy, pediu que eu fizesse 20 litros de café. Acordei 
às duas da manhã para a tarefa. Munida de walk-talk, 
ouvi o produtor dizer ao maquinista:

– O café tá bom?
– Pelo menos tá coado.
Meu nome está nos créditos finais, lá no fim, quase 

encostando no Panavision. Pena que quando a equipe 
foi a Portugal não pude ir. Uma estagiária de produção 
se arruma em qualquer esquina. Walter Salles não faz 
ideia de que eu existo, nem naquela época, nem hoje, 
que escrevo e arranjei um pseudônimo argentino. 

Andréa del 
Fuego, escritora, 
é autora da 
trilogia de 
contos “Minto 
Enquanto Posso”, 
“Nego Tudo” e 
“Engano Seu” 
e do romance 
juvenil Sociedade 
da Caveira de 
Cristal. Blog: 
www.delfuego.
zip.net

Terra estrangeira

“Fiquei por lá e 
pude participar do 
longa-metragem. 
Walter Salles não 
faz ideia de que eu existo, 
nem naquela época, nem 
hoje, que escrevo e arranjei 
um pseudônimo argentino”


