
Lázaro ramos                Cinema, teatro e raça em entrevista descontraída

R$ 4,50

Ex
em

pl
ar

 d
e a

ss
oc

ia
do

.
N

ão
 p

od
e s

er
 v

en
di

do
.

Quem busca soluções para a crise 
e quem tenta faturar com ela

jogo
perigoso

arte Encantos e surpresas do trabalho de Fernando Botero num museu exclusivo em Bogotá

educação 
SP desdenha 
de professores 
e da qualidade 
do ensino 
público

Que fome
é essa?  
O que provoca 
seu apetite e 
o jeito certo 
de eliminar 
peso

nº 34    abril/2009 www.revistadobrasil.net              



aBril 2009    REVISTA DO BRASIL     3 

Para melhor entender o momento econômico é necessário separar a política da 
economia – política, aqui, não no sentido do exercício cotidiano da cidadania, 
mas a disputa partidária com vistas a 2010. A oposição ao governo Lula caminha 
no “quanto pior, melhor”, tenta disseminar o pânico, derrubar a autoestima dos 
brasileiros. Nunca se viu uma imprensa transigir tanto em princípios para mani-

pular seus consumidores. O debate sobre o oportunismo empresarial das demissões só ganhou 
algum espaço na opinião pública, os que consomem a mídia, graças ao barulho do movimento 
sindical e dos movimentos de esquerda e sua fiscalização sobre empresas que lucraram muito 
nos últimos anos e agora demitem, ou sobre aquelas que usufruem crédito barato sem respon-
sabilidade social. Antes todas as instâncias de governo faturavam com o crescimento. Agora, 
todo o noticiário é voltado para fazer da crise o monstro que vai decidir 2010.

Notam-se no cenário do ciclo adverso atores com papéis bem distintos. Há os sindicatos e 
empresários, que negociam para discutir a real situação e buscar saídas que não prejudiquem 
os empregos; há os empresários que adotam unilateralmente medidas drásticas para se ante-
cipar a um pior momento que talvez nem chegue; e há os oportunistas a se municiar do ter-
ror com interesse estratégico de reduzir direitos trabalhistas. Há administradores públicos e 
organismos da sociedade que exercitam a leitura o mais fiel possível da realidade para buscar 
remédios na dose exata, em âmbito local, regional e nacional; e há os que só entram em cena 
para cobrar a fatura do governo federal, enquanto reservam gordos orçamentos para ações que 
lhes deem visibilidade e viabilidade eleitoral. Há uns poucos meios de informação indepen-
dentes em busca da análise, da compreensão dos fatos e de propostas para um novo mundo 
pós-crise. E há uma legião de supereditores ávidos por testar seu poder de derrubar o índice 
de aprovação do presidente que tanto os desmoraliza. Olhe à sua volta, repare como as infor-
mações chegam até você e confira: estamos exagerando?

O risco da desinformação é revitalizar o conservadorismo e o fascismo – tão em baixa na 
América, mas em alta em alguns países da Europa. E perder a oportunidade de sair dessa 
zona de turbulências com as bases para uma nova ordem econômica, na direção de uma so-
ciedade mais humana – que tenha vergonha de concentrar no bolso de uns poucos magnatas 
falidos recursos que poderiam, com sobras, eliminar a miséria do mundo. 
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Cantoras
Li com gosto a re-
portagem “A voz 
das meninas” (ed. 
33). Vozes femini-
nas sempre anun-
ciam um novo ho-
rizonte cultural. O 
fenômeno é nacio-
nal. Em Sampa, no 

Rio, na Bahia, em Brasília. Conheço Flora 
Matos desde o berço, foi ninada ouvindo 
Cássia Eller. Essa “guria” ainda vai nos dar 
muita alegria. A revista está linda, com chei-
ro de Brasil, bem escrita e fotografada.
Luis Turiba, Brasília (DF)
turibapoeta@gmail.com

A reportagem de capa está muito boa. Pro-
messas como As Chicas,  um talento incrí-
vel, têm pouco espaço na grande mídia.
Ronaldo Caxangá, Barra Mansa (RJ)
ronaldocaxanga@bol.com.br

Pensar e agir
O editorial “Vontade de ir além” (ed. 33) foi 
um dos melhores que já li. É ótimo sacudir as 
pessoas para começarem a pensar e agir. 
Edson Souza, São Paulo (SP)
edsonl.s@ig.com.br 

Sinais
Recentemente participei de um curso de 
Linguagem Brasileira de Sinais e conheci  
pessoas com deficiência auditiva. Acredito 
que elas ficariam contentes em ver o texto “O 
objetivo é que importa” (Retrato, ed. 33).
José Antonio Fonseca, S.B. do Campo (SP)
fonseca.caixa@yahoo.com.br

Saúde mental
A reportagem sobre as residências terapêu-
ticas (Portas abertas, ed. 32) aborda a re-
forma psiquiátrica com seriedade, sem os 
costumeiros deslizes de interpretação jor-
nalística que vemos em textos desse teor. 
Lílian Rigon, Joinville (SC)
lili_rigon@hotmail.com

Dor
Uma reportagem como “Oh, Dor” (ed. 32) 
deve estar sempre presente na revista. Prin-
cipalmente se vier com dicas para identifi-
car o problema e, melhor, livrar-se dele.
José Guimarães, Pouso Alegre (MG)
joseguimaraes@joseguimaraes.com

Merchan
De longa data recebo a revista e a leio com 
atenção, pois seus artigos sempre trazem uma 
luz diferenciada sobre diversos assuntos vei-
culados nos jornais diários. Concordo com 
algumas colocações, discordo de outras. Cha-
mou minha atenção na seção Resumo a nota 
“Senhor merchan” (ed. 33), sobre o jornalis-
ta Milton Neves e o governador José Serra. 
Considero que se aquela frase fosse dirigida 
à senhora Dilma o enfoque, com certeza, se-
ria outro, haja vista que ela, sim, está em des-
bragada campanha eleitoreira.
Paulo Natale Penatti, Piedade (SP)
paulopenatti@uol.com.br

Medicina em Cuba
Gostaria de cumprimentá-los pela Revista 
do Brasil, que conheci na edição 33. É colo-
rida, bem escrita e ilustrada. A reportagem 
“Medicina para a humanidade” foi o ponto 
alto da edição. 
Douglas Gonçalves Martins, Goiânia (GO) 
douglasgmartins@gmail.com

Para todos
A revista merece elogios por não recorrer 
a linguagem de difícil entendimento. Leio 
com meu marido e filhos e todos discuti-
mos o conteúdo. Cumprimento-os pelas 
reportagens “Portas abertas”, esclarecedo-
ra, e “Origens do ódio” (ed. 32), profunda e 
abrangente, sobre o conflito interminável.
Francisca Rosa Batista, Rio de Janeiro
rosacis@ig.com.br

Saramago
Discordo da leitora Juliane Cavalcante so-
bre a reportagem com José Saramago (Sa-
ramago por ele mesmo, ed. 32), colcha de 
declarações costurada por texto superficial. 
Saramago já nos fala em seus livros, e jorna-
listas não podem ser meros reprodutores.
Luiza Mello, São Paulo (SP)
lumello@gmail.com
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Mauro 
Santayana 
trabalhou nos 
principais jornais 
brasileiros a 
partir de 1954. 
Foi colaborador 
de Tancredo 
Neves e adido 
cultural do Brasil 
em Roma nos 
anos 1980

U
ma revolução não significa, necessaria-
mente, multidões armadas. Na verdade, 
as armas podem mudar os governantes 
de uma nação ou de um império, mas 
não bastam para mudar as sociedades. 

As grandes revoluções são as das ideias, religiosas ou 
profanas, que conduzem os homens a pensar de outra 
maneira, a viver de outra maneira. Nas revoluções, ar-
madas ou não, sempre se perdem algumas coisas e se 
ganham outras.

A maior revolução da História foi a do Cristianismo. 
As ideias de Cristo, simples e diretas, eram 
as do amor e da solidariedade entre todos 
os homens. Apesar de seu glorioso início, 
o Cristianismo, ao organizar-se em igre-
jas, perdeu seu ímpeto, e os cristãos ver-
dadeiros continuam buscando realizar “o 
reino de Deus na Terra”. Depois da Queda 
do Império Romano – que constituiu ou-
tra revolução –, a Igreja Católica assumiu 
o domínio da Europa e instituiu o feuda-
lismo, impondo a desigualdade entre os 
homens. 

Essa ordem do feudalismo durou até o 
século 15, quando ocorreu o Renascimen-
to. A Igreja se perverteu na opulência e 
nos desmandos dos papas, principalmen-
te três deles (Rodrigo Borja, Giuliano della 
Rovera e Giovanni de Medici), que governaram com os 
nomes de Alexandre VI, Júlio II e Leão X. Surgiu então 
a Reforma Luterana, como oposição aos desmandos da 
Igreja. Durante os três papados, mas sobretudo no de 
Leão X, a Igreja estava atrelada ao sistema financeiro 
de então, dominado pela Casa Fugger, de banqueiros 
alemães, que tinham um contrato com o Vaticano para 
administrar o dinheiro obtido com a venda de indul-
gências. Lutero foi contra esse mercantilismo. A Refor-
ma Protestante significou, naquele momento, uma re-
volução. Mas, enquanto os protestantes obtinham suas 
posições na Alemanha, com Lutero, e nos países do 
norte europeu, com João Calvino na Itália e na Espanha 
ocorria a contrarrevolução. Mesmo antes que surgisse 
Lutero, a Igreja procurava impor-se diante de algumas 
ideias revolucionárias.

Outra grande revolução foi a do Iluminismo, essa de 
caráter intelectual, que conduziria à Revolução France-
sa, no século 18. Tudo o que ocorreu nos séculos 19 e 20 
resultou do grande movimento que combinou o pensa-
mento com a luta política. Não foi uma revolução pací-
fica: centenas de milhares de pessoas foram decapitadas 
durante o período de terror. A Revolução Francesa im-
pôs o reconhecimento dos Direitos Humanos, embora 
eles não sejam respeitados devidamente até hoje.

O mundo está novamente velho, porque o sistema 
capitalista, surgido da Reforma Protestante e do Ilumi-

nismo, exagerou de tal forma que se tor-
nou inviável. A destruição da natureza 
chegou ao limite. Não podemos continu-
ar na era do automóvel. Dentro de algum 
tempo será impossível manter ruas e es-
tradas em que possamos trafegar. Não te-
remos mais espaço para avenidas, viadu-
tos e grandes rodovias. A crise surgida em 
setembro, com a quebra de grandes ban-
cos norte-americanos, não é apenas finan-
ceira. Não basta emitir dinheiro – o que 
o governo de Washington está fazendo –, 
a fim de sustentar banqueiros incompe-
tentes e ladrões. Toda a ordem econômica 
mundial terá de ser substituída. De acordo 
com o presidente do Banco Central norte-
americano, Ben Bernanke, é necessária a 

vigilância rigorosa do Estado sobre as operações finan-
ceiras, mas isso por si só também não basta. É preciso 
mudar a lógica da vida.

Por mais sofisticada seja a explicação dos economis-
tas e dos chamados “cientistas políticos”, a origem dos 
desajustes econômicos se encontra na brutal desigual-
dade social. Desigualdade entre as regiões do mun-
do (a renda de um alemão corresponde à de mais de 
cem africanos) e dentro das sociedades nacionais, a 
começar pelos Estados Unidos. Foi essa desigualdade 
que conduziu à crise de 1929 e à atual crise. Tanto lá 
como aqui as vítimas eram as mesmas: os trabalha-
dores, que são os únicos que criam riquezas. Uma re-
volução virá, e em prazo curto em termos históricos, 
porque é necessária. Só não sabemos como e com qual 
intensidade. 

Mudar a lógica da vida
De vez em quando o mundo envelhece, e precisa 
de uma revolução para rejuvenescer. A vigilância 
rigorosa do Estado sobre operações financeiras é 
necessária, mas isso por si só não basta 

Por mais 
sofisticada 
que seja a 
explicação 
dos 
economistas, 
a origem dos 
desajustes 
econômicos 
se encontra 
na brutal 
desigualdade 
social

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

O jornalista Leandro Fortes está sen-
do processado pelo presidente do STF, 
Gilmar Mendes, por ter denunciado em 
reportagem da revista Carta Capital os 
negócios que envolvem o Instituto Bra-
siliense de Direito Público, de proprie-
dade do ministro, e o modo como a fa-
mília de Mendes controla a cidade de 
Diamantino (MT). Uma Carta Aberta 
aos Jornalistas do Brasil, de Fortes, pode 
ser lida no site da revista. Outro recém-
processado, aqui pela Embraer, é Júlio 
Ottoboni, da Gazeta Mercantil, que re-
velou com antecedência o plano de de-
missão de 20% dos funcionários. A em-
presa chegou a montar um dossiê e pedir 
ao jornal a demissão do repórter.

Profissão 
repórter

Com a ajuda da tecnologia, o eleitor poderá votar em 
qualquer cidade onde estiver. A previsão do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) é, até 2014, aperfeiçoar o sis-
tema de votação com a criação de um cartão eletrôni-
co com chip (com dados da carteira de identidade, de 
motorista e previdenciária, por exemplo), o que acaba-
ria com a justificativa do voto. Além disso, o TSE quer 
ampliar o número de urnas biométricas, que reconhe-
cem o eleitor pela digital. 

O seminário Controle Social da Imagem da Mulher na Mídia, rea-
lizado na primeira quinzena de março em São Paulo e organizado 
por aproximadamente 150 integrantes de vários movimentos femi-
nistas, decidiu criar uma rede para monitorar a forma como a ima-
gem da mulher é abordada pelos meios de comunicação. Os dados 
coletados durante o ano de 2009 serão apresentados na Conferência 
Nacional de Comunicação, prevista para o final do ano, para servir 
como orientação das ações quanto à política de concessões na radio-
difusão. O Ministério das Comunicações e a Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) ainda não se pronuncia-
ram a respeito do tema.

Elas na mídiaVoto a distância

Tucanaram o mapa
O governo do estado de São Paulo levou a nota vermelha do ano pelo mapa da América 

do Sul, impresso nos livros de Geografia da 6ª série da rede pública. Os mais de 500 mil 
exemplares distribuídos têm dois Paraguais, inversão da localização de Uruguai e Paraguai e 
ausência do Equador. Como brasileiro é bem-humorado e não desiste nunca, um internauta 
lembrou, num site de notícias, que o erro poderia ser muito pior: “Já pensou se fossem duas 
Argentinas?”

Cúmplices “Aos 45 anos do 1º de abril de 1964, é necessário 
relembrar o papel que a grande mídia desempenhou na 
preparação e sustentação do golpe militar.”   Venício A. de Lima, professor 

da Universidade de Brasília



todo mês nas bancas. 
e em breve, mais conteúdo na internet.

www.revistadobrasil.net
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Por Rodrigo Savazoni  (emtranse@revistadobrasil.net)emtranse

O processo de privatização pe-
gou de jeito a pequena Pi-
raí, cidade-satélite de Volta 
Redonda (RJ). No final da 
década passada, 1.200 tra-

balhadores da ex-estatal Light foram pa-
rar no olho da rua. Somados aos mais de 
400 demitidos pela Souza Cruz, quase 10% 
dos 20 mil habitantes da cidade ficaram de-
sempregados. Para reagir, Piraí, cidade de 
economia agrícola, apostou no século 21 
e resolveu levar acesso à rede mundial de 
computadores a todos os seus cidadãos. 

Nos últimos cinco anos, serviços públi-
cos municipais passaram a ser oferecidos 
pela web, principalmente nas áreas de edu-
cação e saúde. Telecentros comunitários fo-
ram criados e cada um dos indivíduos, ao 
nascer, já tem direito a uma conta de e-mail. 

Nas escolas, os jovens participam do pro-
grama Um Computador por Aluno, que 
trabalha as novas tecnologias de informa-
ção e comunicação (TICs) em um ambiente 
educacional. As casas, não todas, por conta 
de entraves jurídicos, também podem re-
querer conexão com a rede.

Esse movimento tornou Piraí uma cida-
de criativa, que se vale dos recursos ofere-
cidos pela cultura digital para melhorar a 
vida de seus habitantes. Há dois anos, esti-
ve lá e pude comprovar, visitando escolas, 
projetos, postos de saúde e praças públicas, 
o que uma ação como essa faz com a auto-
estima de um povo. O sucesso da experiên-
cia foi tamanho que a cidade virou letra do 
antenado Gilberto Gil. Em seu disco Banda 
Larga Cordel, lançado após sua saída do Mi-
nistério da Cultura, ele canta: “Piraí, Piraí, 

Vento de redemoinho
Com a internet, também emergem novas 
formas de viver, principalmente nas cidades 
digitais, como a pequena Piraí, no Rio de Janeiro

Alunos de escola  
pública do bairro Arrozal, 

em Piraí, participam 
do programa Um 

Computador  
por Aluno

Terminal 
em Piraí

FO
TO

S:
 P

M
P/

Fá
BI

O
 C

O
EL

h
O

/D
IV

U
Lg

A
ç

ã
O



aBril 2009    REVISTA DO BRASIL     9 

Piraí/ Piraí bandalargou-se há pouquinho/ 
Piraí infoviabilizou/ Os ares do município 
inteirinho/ Por certo que a medida provo-
cou/ Um certo vento de redemoinho”.

Já são várias as iniciativas como essa em 
todo o Brasil, como em Sud Menucci (SP), 
Tiradentes (MG), Petrópolis (RJ). Entre as 
capitais, Porto Alegre é uma das mais co-
nectadas. Em São Paulo, a discussão ga-
nhou grande destaque na campanha elei-
toral, mas foi refutada pelo atual prefeito, 
que parece não compreender o que poderia 
significar para uma zona metropolitana de 
18 milhões de habitantes o acesso generali-
zado à rede mundial de computadores. 

O problema das cidades digitais ainda 
esbarra, no Brasil, na ausência de infraes-
trutura tecnológica, sobretudo nas regiões 
economicamente pouco atraentes. O país 
tem a quinta pior banda larga do mundo, à 
frente apenas de Chipre, México, China e 
Índia. Menos da metade dos cerca de 5.500 
municípios tem acesso à banda larga. E um 
em cada quatro brasileiros inicia sua vida 
em condições precárias de acesso à cidada-
nia na era da informação.

O exemplo de Porto Alegre chama aten-
ção porque desde 2000 a cidade investe em 
uma rede pública de fibra óptica (a melhor 

e mais rápida tecnologia de conectividade) 
que já conta com 400 quilômetros de ex-
tensão. Isso permite ao usuário vivenciar de 
forma plena a internet, recebendo e distri-
buindo, principalmente, conteúdos audio-
visuais. Trocando em miúdos, baixar filmes 
e séries de televisão, músicas, ou mesmo 
distribuir a própria produção.

Entre os serviços que uma cidade digi-
tal pode oferecer a seus habitantes estão 
sistemas de gestão de saúde, de educação 
a distância, de telemedicina, de voz sobre 
IP (que substitui a telefonia convencional e 
permite até chamadas gratuitas). Todos eles 
demandam banda larga. Do ponto de vis-
ta político, ainda estão para surgir experi-
ências efetivas de governo eletrônico, com 
interferência direta dos cidadãos nas ações 
do Poder Executivo e do Legislativo. Em 
Belo Horizonte, por exemplo, a rede vem 
sendo usada para a promoção do Orçamen-
to Participativo. É um começo. A maioria 
das cidades, no entanto, sequer descobriu 
a rede e, de acordo com pesquisa feita pela 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, 
54% das prefeituras não possuem site. Mas 
os ventos de redemoinho de Piraí já estão a 
soprar e podem se tornar, dentro em breve, 
um grande ciclone digital. 

Censo

Curso de 
qualificação de 
instrutores de 

telecentros em 
Porto Alegre

Salvando empregos

Guia das 
cidades digitais

Um primeiro levantamento sobre 
cidades digitais no Brasil está em 
curso. Ele é realizado pela equipe do 
portal, mas conta com o apoio de 
várias instâncias do governo federal, 
da academia e da sociedade civil, que 
vão auxiliar na orientação do trabalho. 
O objetivo é identificar as iniciativas 
de cidades digitais em curso no país 
e subsidiar a adoção de políticas 
públicas. Os resultados desse trabalho 
devem ser divulgados em 2010.

Uma boa pedida para saber  
mais sobre as cidades digitais,  
no Brasil e no mundo, está em  
www.guiadascidadesdigitais.com.br. 
No portal, o usuário tem acesso ao 
relato de experiências bem-sucedidas, 
a um tutorial que explica como 
construir uma cidade digital, inclusive 
com dicas de financiamento, além de 
notícias sobre o tema. O site é mantido 
por uma empresa, a Network Eventos, 
que vende serviços para prefeituras. 
Mas o conteúdo vale a pena.

Um dos grandes nomes da geografia 
e do urbanismo mundial é o britâni-
co Peter Hall, autor de, entre outros 
livros, Cidades do Amanhã. Há déca-
das ele trabalha na defesa de saídas 
criativas para a crise do capitalismo. 
Em uma palestra na Espanha, Hall de-
fendeu a rede mundial de computado-
res como alternativa para cidades que 
estão sofrendo com o processo de de-
sindustrialização. “Penso que todos nós 
somos conscientes de que o próximo 
acontecimento inovador será o vínculo 
entre a arte e a ciência com a internet, 
com infraestrutura básica e desenvolvi-
mento de novos serviços de valor agre-
gado”, afirmou o professor. O futuro 
passa por aí. 
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U
ma das edições do principal jornal 
de economia do país , Valor Eco-
nômico, trouxe no início de mar-
ço nada menos que 15 manchetes 
e títulos com a palavra “crise”. Era 

“crise” para todo lado, quando havia e quando 
não havia. “Teles lucram mais apesar da crise.” 
Se lucram mais, não há crise para elas, então por 
que dizer “apesar da crise”? Ou “Mesmo com 
crise, JBS aposta nos EUA”. Ou ainda: “Contra 
a crise Volvo investe na AL”. Nessas manchetes, 
o fato noticiado é a negação da crise, mas o sen-
tido transmitido é de crise.

Manchetes revelam como os editores que-
rem que o leitor receba a notícia. Direcionam 
o modo de leitura. E muitos leitores ficam só 
nas manchetes. Imagine o empresário lendo 
essa edição do Valor. Depois de a palavra “cri-
se” tanto martelar sua cabeça, imediatamente 
manda rever os investimentos, cortar gastos e 
horas extras.

É o “espírito animal” do capitalista, como di-

zia o maior economista moderno, John Maynard 
Keynes, que considerava essa reação psicológica 
dos empresários, embora irracional, decisiva na 
determinação dos altos e baixos da economia. 
Foi assim, muito provavelmente, que se deu a 
repentina queda do PIB no último trimestre do 
ano passado, puxada que foi por corte nos inves-
timentos e nas horas trabalhadas. 

A palavra “crise” virou o que o filósofo fran-
cês Roland Barthes chamou de “mito”, não no 
sentido de lenda, e sim como um conjunto de 
significações que vão além da própria palavra. 
Nosso empresário pensou imediatamente em 
queda brutal nas encomendas, atrasos nos pa-
gamentos, necessidade de agir rápido para evi-
tar o fim de sua querida firma. O fim do seu 
mundo. O fim do mundo. A narrativa da cri-
se virou a narrativa do fim do mundo. “Crise” 
tornou-se obsessão linguística e editorial. Edi-
tores destacam toda informação que corrobo-
re o estado de crise e escasseiam as que negam 
ou confrontam esse estado.

incapaz de encarar soluções 
óbvias – como estatização dos 
bancos e revisão do modelo 
econômico –, a grande mídia, movida 
por objetivos políticos e de classe, 
mitifica a crise Por Bernardo Kucinski

Uma narrativa do 
fim do mundo

economia



aBril 2009    REVISTA DO BRASIL     11

Já no início, a mídia referenciou-se na cri-
se de 1929 – tomada por economistas como 
o precedente do que está acontecendo –, a 
qual recebeu na história econômica o nome 
especial de “depressão”, reservado apenas 
para esse episódio, assim como “holocaus-
to” é designação exclusiva de um outro fim 
de mundo. A crise de 29 foi realmente um 
fim de mundo. O fim do american dream, o 
sonho de que na América todos teriam tra-
balho e uma oportunidade na vida. No pico 
da depressão, o desemprego chegou a 30% 
da força de trabalho e nem por um prato 
de comida havia emprego. Assim nasceu a 
narrativa mítica desta crise, como reprise de 
uma história que já havia virado lenda.

Em dezembro o catastrofismo da mídia 
inglesa chegou a tal ponto que a Confede-
ração das Indústrias Britânicas acusou for-
malmente a mídia de realimentar a crise 
difundindo previsões alarmistas não fun-
damentadas e relacionando empresas só-
lidas a outras em dificuldades. A narrativa 
foi se mostrando útil como fuga dos fatores 
estruturais do colapso financeiro, do fato de 
seu epicentro ser o sistema econômico an-
glo-saxão, não a Ásia ou a periferia do ca-
pitalismo, apenas depois se irradiando para 
grande parte do sistema. Chamá-la de “cri-
se global”, como se fosse de todo o planeta, 
ajudou a ofuscar sua relação com o finan-
ciamento das guerras imperiais americanas 
através do alto endividamento e, principal-
mente, com o modelo neoliberal. 

O colapso dos bancos foi tratado como 
fruto de anomalias, desvios passíveis de ser 
corrigidos. Hoje, o fio condutor já é a ca-
tástrofe em si mesma, como se ela fosse um 
desastre natural, e não o resultado da ação 
humana. Assim, a queda num setor acaba 
sendo explicada pela queda em outro.

A torcida e sua causa
A narrativa mítica expressa a ruptura no 

raciocínio lógico que teria de relacionar os 
fatores causadores do colapso dos bancos e 
do crédito à solução da estatização e à re-
definição do sistema financeiro como um 
serviço de utilidade pública. Soluções em 
colisão frontal com os interesses do grande 
capital financeiro. Entre nós esse processo 
foi muito além: a mídia brasileira, em vez de 
abandonar o discurso neoliberal da austeri-
dade fiscal e superávit primário e defender 
as políticas anticíclicas adotadas por Lula, 
como mandava a severidade da crise, pas-
sou a “torcer” pelo desastre. Motivos?

Muitos. Entre eles: o objetivo político, de 
classe, de acabar com a era Lula; o interes-
se estratégico do empresariado de alterar as 
relações de produção, extinguindo direitos 
trabalhistas; o interesse do agronegócio em 
rolar mais uma vez a gigantesca dívida que 
nunca paga; o interesse próprio da mídia 
em derrubar o índice de aprovação de Lula, 
que vem desmoralizando seus colunistas e 
editorialistas.

Na Folha de S.Paulo essa torcida é ostensi-
va, como observou seu ombudsman ao criti-
car a manchete de 11 de março, “Queda do 
PIB no Brasil é uma das piores do mundo”. 
Disse o ombudsman: 
“Na capa do jornal e 
nos locais de destaque 
insistiu-se na tese de 
que, por seu PIB ter to-
mado um dos maiores 
tombos entre as 37 na-
ções listadas, o Brasil 
está entre os principais 
atingidos pela crise. Não 
é bem assim. Foi por-
que o país cresceu mais 
do que os outros no ano 
inteiro que o contraste 
entre o quarto e o ter-
ceiro trimestre de 2008 
foi tão intenso”. Assim, 
o jornalismo econômi-
co abandonou o modo 
triunfalista, que remetia 
à ideia da modernidade 
e da pujança. Em seu lu-
gar entrou a profecia do fim do crescimento 
econômico, do fim das exportações, do fim 
do emprego, do fim do mundo.

Essa nova narrativa busca o enfoque mais 
negativo possível. Em janeiro, por exemplo, 
depois de três meses de declínio, a produção 
da indústria brasileira cresceu 2,3%, mas a 
assustadora manchete de primeira página da 
Folha, “Indústria tem a maior queda em 19 
anos”, privilegiou a comparação com janeiro 
de 2008, e não com o mês anterior. No ca-
derno de economia a manchete foi “Indús-
tria tem o pior resultado desde Collor”. Tam-
bém nesse caso, observou o ombudsman do 
jornal, a assertiva é falsa, já que a produção 
hoje é de qualquer forma muito maior do 
que na era Collor. A mesma frase, palavra 
por palavra, aparece na primeira página de 
O Globo, editado em outra cidade e por ou-
tra empresa, como se houvesse um “supere-
ditor” orientando os dois jornais. 

Na narrativa do fim do mundo, os edito-
res escolhem de um conjunto de dados es-
tatísticos o pior. Na mesma edição a Folha 
superou-se na arte da deformação do senti-
do dos fatos ao noticiar: “Queda do petróleo 
reduz lucro da Petrobras”. O lucro de 2008 
anunciado pela Petrobras, R$ 33,9 bilhões, 
foi recorde de todos os tempos. O truque foi 
considerar o lucro do quarto trimestre, que, 
como reforçou O Globo em sua manchete, 
foi reduzido em 32% pela crise mundial. 

Quando o Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do Banco Central se reunia 
em Brasília para decidir o corte nos juros, 

nossos jornais ama-
nheceram anunciando 
que o fim do mundo 
havia chegado: “Queda 
do PIB no Brasil é uma 
das maiores do mundo” 
(Folha); “PIB desaba no 
4º trimestre e o risco de 
recessão aumenta” (Es-
tadão). O dado, igno-
rado pelas manchetes, 
é o de que o PIB Brasil 
teve no ano passado um 
crescimento espetacu-
lar de 5,1%, o segundo 
maior da era Lula.

Mas nada explica, ex-
ceto o modo mítico de 
narrar a crise, as novas 
manchetes alarmistas, 
no dia seguinte à deci-
são do Copom. Como a 

do Estadão: “Tombo da economia faz BC re-
duzir juros em 1,5 ponto”. Dias depois, mais 
uma avalanche de manchetes de sentido ne-
gativo, em cima dos dados de queda no em-
prego da Federação das Indústrias de São 
Paulo. “Indústrias fecham 237 mil vagas em 
cinco meses” (Folha), “Crise fecha 236 mil 
vagas na indústria paulista” (Estadão).

O que os leitores talvez não saibam é 
que dados da Fiesp raramente eram leva-
dos a sério pelos serviços mais especiali-
zados, como o Broadcast News (reservado 
a assinantes da Agência Estado), e nunca 
pelo Jornal Nacional – por serem malfei-
tos e muitas vezes manipulados. Mas agora 
estavam todos lá, dando o maior destaque 
à narrativa do fim do mundo do corte de 
vagas. Resta saber quantas dessas vagas fo-
ram, e ainda serão, cortadas devido ao alar-
mismo da própria mídia, devido ao fenô-
meno da profecia autorrealizada. 

tiro no pé Crise para todo lado 
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Resistência a acordos intempestivos, diálogo 
e responsabilidade social como remédio 
contra o catastrofismo Por Evelyn Pedrozo e 
Paulo Donizetti de Souza

Um dia depois de 
o IBGE divulgar o 
resultado do PIB de 
2008 – crescimento 
anual de 5,1%, ape-
sar da queda de 3,6% 
no último trimestre 
–, o empresário Zoi-
lo de Souza Assis es-

tava entre os 14 integrantes do painel que 
abria o seminário “ABC do Diálogo e do 
Desenvolvimento”. O evento reuniu sindi-
catos de trabalhadores, representantes dos 
empresários, das prefeituras das sete cida-
des do ABC paulista, membros do governo 
estadual e federal, incluindo o governador 
José Serra e a ministra-chefe da Casa Civil, 
Dilma Rousseff. Em nome das associações 
comerciais e industriais da região, Assis re-
bateu as críticas dirigidas a empresas que 
precipitaram demissões: “Fala-se muito 
que a Embraer demitiu 4 mil de seus 22 mil 
empregados, enquanto se deveria observar 
que a empresa preservou 18 mil postos de 
trabalho”, disse. “Se tomarmos os 3,6% ne-
gativos do último trimestre e anualizarmos, 
teremos uma queda próxima de 14% em 
2009”, concluiu Assis, seguido de vaias.

O uso político da estatística, obser-
vado isoladamente, pode ser reduzido à 
condição de bobagem. Mas, em meio ao 
bombardeio midiático em torno da cri-
se, torna-se mais um ingrediente da ca-

tástrofe. Diferentemente dos britânicos, 
que protestaram contra o alarmismo da 
mídia, parte importante do empresaria-
do brasileiro prefere endossá-lo. A Fiesp, 
por exemplo, porta-voz da indústria pau-
lista, foi a primeira a levantar a bandeira da 
redução de jornada e de salários. Chegou a 
se aproximar de um acordo com apoio da 
Força Sindical, em janeiro, abortado pela 
reação contrária da CUT e da opinião pú-
blica. Recentemente, apesar da retomada 
da produção em vários setores em janei-
ro, com crescimento de 2,3% em relação a 
dezembro, o diretor do departamento de 
pesquisas econômicas da entidade, Paulo 
Francini, afirmou que a economia brasilei-
ra é “uma das mais castigadas no mundo”. 

Não se trata de negar os efeitos da cri-
se internacional no Brasil. Mas conter a 
intempestividade seria um bom começo 
para combatê-los. O caso da montadora 
Renault, no Paraná, é emblemático. A em-
presa começou o ano propondo um acor-
do de suspensão de contrato de trabalho 
de mil empregados. Dois meses depois, 
começa a chamar os funcionários de volta 
e ainda anuncia o lançamento de um novo 
modelo de sedã. Apesar da boa notícia, a 
precipitação leva a efeitos que alimentam 
o “mito” da crise e a impactos práticos na 
extensa cadeia produtiva, de médias, pe-
quenas e até microempresas, formada em 
torno da indústria automobilística. 

economia

Ação e 
reação
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No ABC, um dos principais polos do 
setor, onde o sindicato local vinha nego-
ciando mecanismos como férias coletivas 
e licença remunerada, a situação também 
começa se reverter. Na Volkswagen, 7 mil 
trabalhadores da fábrica de São Bernardo 
foram chamados para fazer horas extras no 
dia 7 de março. No final do ano, a empresa 
havia cancelado as horas extras e concedido 
férias coletivas. Não por acaso, as autope-
ças da região que haviam negociado re-
dução de jornada, como Delga, Proxyon, 
Fiamm, Polistampo e Kostal, todas de Dia-
dema, retomaram o ritmo normal meses 
antes do previsto.

Responsabilidade
A Central Única dos Trabalhadores enfa-

tiza que a crise afeta de forma diferenciada 
os setores e que é um erro generalizá-la. As 
empresas de energia e telecomunicações es-
tão em plena expansão, por exemplo. O pre-

sidente da Central, Artur Henrique da Silva 
Santos, afirma que as empresas são irres-
ponsáveis quando espalham pânico, com 
demissões e ameaças, e que os sinais de 
reação da economia ratificam a postura da 
Central em relação aos empresários. “Isso 
só mostra que estamos certos em reagir à 
ação truculenta dos patrões sobre os direi-
tos dos trabalhadores”, diz. Para ele, a crise 
foi gerada pelo modelo neoliberal, marcado 
pela especulação e pela falta de regulação 
dos mercados em detrimento da produção. 
“Temos de discutir o pós-crise e saber que 
modelo de sociedade a CUT vai apresentar 
para superar este momento. Precisamos de 
uma articulação internacional.”

Artur considera as demissões da Embraer 
uma das ações mais truculentas. “Por que 
não segurar o emprego se a companhia ape-
nas reduziu sua expectativa de crescimen-
to?”, questiona, lembrando que a Embraer 
é uma das empresas beneficiadas por finan-

garantir as 
conQuistas

Dilma, no 
seminário 

no ABC: “O 
país precisa 
combater a 

crise sem abrir 
mão da rede 
de proteção 

social”
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teLegrama
A Embraer jogou 
seu nome na lama, 
ao demitir, sem 
justificativa, 4 mil 
trabalhadores. 
Mesmo assim 
houve gente a 
defendê-la, como 
o empresário Zoilo 
Assis (acima)
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ciamentos do BNDES e que falta ao governo 
mecanismo de fiscalização das contrapar-
tidas exigidas daquelas empresas apoiadas 
por recursos públicos, como a manutenção 
do emprego. 

A Alcoa Alumínio, que também recorreu 
ao BNDES, assumiu compromisso de man-
ter os investimentos de R$ 8 bilhões no país 
até 2010, assim como o nível de emprego. 

No início de março, o banco anunciou a 
aprovação de R$ 950 milhões para expan-
são da empresa. Em 2007 já havia concedi-
do R$ 1,15 bilhão.

Ainda na contramão do pessimismo e do 
oportunismo, no início de março foi assi-
nado o primeiro acordo setorial depois do 
início da crise. O Ministério do Trabalho 
e Emprego e a Federação dos Sindicatos 

dos Revendedores de Automóveis (Fenau-
to) pactuaram a manutenção e geração de 
postos de trabalho no segmento de semi-
novos. Para isso, está aberta uma linha de 
crédito de R$ 400 milhões que vai finan-
ciar capital de giro para as empresas do se-
tor. Metade dos recursos provém do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador e o restante, do 
Banco do Brasil. 

emprego As obras do Rodoanel, em São Paulo, usam dinheiro do PAC, geram postos de trabalho e estimulam o investimento privado
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A queda brusca da atividade 
econômica no final de 2008 e 
início deste ano levou o Banco 
Central a, enfim, indicar uma 
redução mais acentuada dos juros 
básicos. Mas forçou o governo 
a rever para 2% a previsão de 
crescimento do PIB em 2009. 
Alguns dias depois da queda 
da taxa Selic para 11,25%, o 
Ministério do Planejamento 
anunciou corte de R$ 21,6 bilhões 
no Orçamento da União. Em 
contrapartida, deve diminuir em 
R$ 15 bilhões a fatia do PIB que 
separaria para pagar juros de sua 
dívida. O ministro Paulo Bernardo 

assegurou, assim, que o corte 
não afetará os investimentos 
no Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

A crise financeira internacio-
nal puxou o freio das economias, 
mas o Brasil dispõe, como poucos 
países, de ferramentas para mini-
mizar as dificuldades. Ainda tem, 
por exemplo, ampla margem para 
reduzir os juros. O secretário de 
Política Econômica do Ministério 
da Fazenda, Nelson henrique Bar-
bosa Filho, fala em ficar abaixo 
de 10% já no primeiro semestre, 
“sem comprometer as metas de 
inflação”. A medida pode induzir 

o sistema bancário privado a tam-
bém diminuir os juros cobrados de 
empresas e pessoas físicas. Forta-
lecido pelo crescimento do PIB, do 
emprego e da renda nos últimos 
anos, o país conta com reservas 
internacionais de US$ 200 bilhões 
e um sistema público de bancos 
capaz de manter relativa oferta de 
crédito. Além disso, com menor 
dependência do mercado externo, 
aposta, ainda, que há boa margem 
de fortalecimento do mercado 
interno.

Para isso, tendo como horizonte 
a manutenção dos empregos, há 
esforços coletivos para estimular a 
atividade industrial, a construção 
civil, a proteção social e do nível 
de renda. Quem acompanha 
de camarote esse desenrolar 
da crise é o sistema financeiro 
brasileiro. Não foi afetado pela 

turbulência, não precisa de ajuda, 
mas tampouco parece disposto 
a colaborar. O spread (diferença 
entre o juro que paga para 
arrumar dinheiro e o juro que 
cobra para emprestá-lo) continua 
um dos mais altos do mundo.

O economista-chefe da Federa-
ção Brasileira dos Bancos (Febra-
ban), Rubens Sardenberg, afirma 
que é mais fácil baixar os juros 
bancários em situação pró-cíclica. 
“O spread médio era de 60% em 
2003 e chegou em meados de 
2008 a 32%; com a crise, voltou a 
subir e está próximo de 40%”, diz. 
Sobre os bancos não terem linhas 
de crédito para pequenos, ou 
mesmo políticas de microcrédito 
para apoiar pequenos empreen-
dimentos geradores de trabalho 
e renda, Sardenberg é transpa-
rente: “Isso pode ser socialmente 

Ilha da fantasia: os 20 maiores bancos do país lucraram R$ 33 bilhões    em 2008 e provisionaram outros R$ 56 bilhões
Sistema financeiro brasileiro prossegue com 
rentabilidade acima dos padrões internacionais, 
mas sobrecarrega o setor público no 
enfrentamento da crise
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Diálogo
Parte da reação esboçada no setor pro-

dutivo é atribuída a medidas como redução 
de impostos, incluindo o imposto de ren-
da dos assalariados descontado na fonte, e 
estímulo ao crédito. “O país precisa dessas 
medidas anticíclicas para combater a crise 
sem abrir mão das conquistas sociais alcan-
çadas com a entrada de milhares de pessoas 
no mercado de trabalho nos últimos anos, 
o aumento real do salário mínimo e a rede 
de proteção social”, afirmou o ministra da 
Casa Civil, Dilma Rousseff, durante o se-
minário no ABC. A ministra observou que 
no passado recente as crises internacionais 
obrigavam o país a se submeter a imposi-
ções de organismos como o FMI e o im-
pediam de investir em programas sociais e 
em infraestrutura. “Hoje a gestão da nossa 
economia nos permitirá manter a estabili-
dade sem prejuízo mão dos investimentos 
previstos em infraestrutura e nos progra-
mas sociais. Mais que isso, estamos pron-
tos para iniciar uma trajetória definitiva de 
queda nos juros.”

Para o diretor técnico do Dieese, Clemen-
te Ganz Lúcio, o governo precisa acelerar as 
obras do PAC, pelo seu efeito multiplicador 
dos investimentos no setor privado. Segun-
do ele, a crise atingiu mais a indústria da Re-
gião Sudeste, e esse movimento deve ser con-
tido para não contaminar o restante do país. 
“Precisamos de um novo paradigma para 
preservação de emprego. É hora de cobrar a 

controLe Artur: a sociedade precisa de 
contrapartidas de empresas beneficiadas 
por financiamentos públicos, e o Estado, 
de melhores meios de fiscalização
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bom, mas é um negócio ruim 
para os bancos. É pouco rentá-
vel, dá prejuízo. Precisa de uma 
escala monstruosa, porque tem 
altos custos de operação. O mais 
adequado é o emprego de outros 
instrumentos, como cooperativas, 
prefeituras, organizações que se 
mantenham mais próximas da co-
munidade”. 

O economista-chefe do 
Bradesco, Octávio de Barros, disse 
num evento no Palácio do Planalto, 
em março, que o cenário para a 
redução do spread já está posto: 
“É muito possível supor que, no 
momento em que se destensione 
a economia mundial, o spread 
se reduza. Isso é plausível, assim 
como a redução da taxa de juros”. 
Mas também minimizar os ganhos 
obtidos pelos bancos privados: 
“A parte de lucro que cabe aos 

bancos é apenas uma fração do 
spread. Algo como um quinto, 
segundo a Febraban”.

O lucro dos bancos brasileiros, 
aliás, só não foi maior em 
2008 porque suas provisões 
aumentaram significativamente. 
Provisões correspondem 
a dinheiro que os bancos 
têm mas não contabilizam 
como lucro. Aparecem nos 
balanços como reservas para 
créditos considerados de difícil 
recebimento ou para quitação de 
eventuais pendências judiciais 
e trabalhistas. Para se ter uma 
ideia, o lucro líquido dos 20 
maiores bancos do país no ano 
passado, com crise e tudo, foi de 
quase R$ 33 bilhões, 3% acima do 
alcançado em 2007. Já os valores 
contabilizados como provisão,  
R$ 56 bilhões, cresceram 48%.

Com o descompromisso do 
sistema financeiro brasileiro 
com assuntos “socialmente” 
importantes, a forte presença 
dos bancos públicos, como BB, 
Caixa e BNDES, nesse cenário 
acaba sendo mais um diferencial 
do Brasil em relação a outros 
países diante da crise. Enquanto 
em muitos mercados se tem 
falado em estatização dos bancos 
como forma de contenção da 
quebradeira, aqui os bancos 
federais são alguma garantia 
contra a estiagem total de crédito.

A economista Maria da Concei-
ção Tavares defende uma pressão 
maior do governo sobre o setor 
financeiro: “Banqueiro é banqueiro 
em toda parte. É óbvio que banco 
privado só se comportará com 
responsabilidade se o Banco Cen-
tral obrigá-lo”, disse.

Ilha da fantasia: os 20 maiores bancos do país lucraram R$ 33 bilhões    em 2008 e provisionaram outros R$ 56 bilhões

verdadeira responsabilidade social das em-
presas. O modelo atual acaba com o mundo 
e com a humanidade”, disse Ganz Lúcio

O prefeito de São Bernardo, Luiz Mari-
nho, alertou que a grande dificuldade das 
empresas ainda é a falta de crédito e criticou 
o nível de exigências que retarda as conces-
sões de empréstimos. “As pequenas empre-
sas, que geram mais postos, precisam ter am-
pliado seu acesso ao BNDES para aumentar 

o capital de giro. A gente reconhece que gra-
ças às linhas dos bancos públicos a crise foi 
amenizada, mas é preciso agilizar mais.”

Como alternativa à atual agenda nega-
tiva, o presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC, Sérgio Nobre, reforçou a 
necessidade de juntar Estado, trabalhado-
res e empresários em nome do crescimen-
to. “Acima de tudo, precisamos assegurar o 
emprego. Sofremos uma freada num carro 
a 300 quilômetros por hora. Precisamos re-
tomar a normalidade, a partir de pesados 
investimentos em infraestrutura”, propôs.

O movimento sindical reforçou sua ação 
desde que os primeiros efeitos da crise co-
meçaram a ser sentidos no Brasil e, parti-
cularmente, na região, explica o presidente 
do Sindicato dos Químicos do ABC, Pau-
lo Lage. “Procuramos empresas que alega-
vam dificuldades para negociar, comanda-
mos assembleias nas fábricas, procuramos 
o Estado em suas três esferas, fizemos greve, 
paralisamos a Anchieta e articulamos, com 
empresários e governos, a realização deste 
seminário”, declarou.

Do seminário resultou a “Carta do ABC”, 
dirigida a Lula e a Serra. “A crise será supe-
rada com a valorização da negociação, do 
trabalho, da produção, das pessoas e da ci-
dadania, tendo como valores fundamentais 
a pluralidade, o respeito à pessoa humana e 
a democracia”, diz o documento. 

Colaborou Maurício Thuswhol

nebuLoso Parece, mas no Brasil 
o BC não é independente
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“C
ada vez que saía de casa, 
eu pensava: não é possível 
ter de ir para esse lugar de 
novo.” Maria Cristina, 40 
anos, única que permitiu 

revelar seu nome e seu rosto nesta reporta-
gem, refere-se à escola estadual em que deu 
aula na periferia de Campinas, em 2007: 
“Tive vontade de desistir de tudo. Desilu-
são, violência, falta de futuro total”, diz a 
professora, que faz parte de uma leva de 
milhares de educadores temporários, um 
problema educacional e trabalhista que in-
siste em ser crônico.

O estado de São Paulo tem mais de 5 mi-
lhões de alunos, 5.350 escolas e 230 mil pro-
fessores. Destes, 100 mil têm contratos tem-
porários para exercer, durante o ano letivo, a 
mesma função que os demais 130 mil con-
cursados. Os chamados Admitidos em Ca-
ráter Temporário (ACTs), além dos baixos 
salários, não têm direito à previdência esta-
dual (são transferidos para o INSS) e aos be-
nefícios dos celetistas, como o FGTS. O esta-
do isenta-se ainda de arcar com o direito ao 
plano de carreira, às férias remuneradas, in-
corporações e gratificações de tempo de ser-
viço e à evolução funcional. Todo início de 
ano os ACTs ficam com as “sobras” das es-
colhas de escolas e horários para trabalhar; 
os concursados vêm primeiro. Sem vínculos 
permanentes, perambulam pela rede, tendo 
de conciliar inúmeras turmas em diferentes 
unidades. Esses nômades da educação, ao fi-
nal de cada ano, recomeçam do zero. 

Pedro, de 47 anos, é temporário há mais 
de 20: “Ninguém está nem aí com a gente, 
o dia da atribuição de aula é de tortura, de 
humilhação, parece que você está pedindo 
uma ‘aulinha pelo amor de Deus’”. Além 
de professor, Pedro trabalha numa empresa 
para incrementar o orçamento: “Já cheguei 
a dar aula em cinco escolas. É uma confu-
são, porque você não vive a realidade delas, 
não tem como acompanhar os alunos”.

Os ACTs são admitidos com base na Lei 
Estadual nº 500/74 e deveriam ser chamados 
apenas em caráter emergencial: “O que deve-
ria ser emergencial tem se configurado uma 
política permanente. Esse profissional é mais 
vulnerável a pressões e cobranças, o que aten-
de mais aos interesses do sistema do que aos 
do próprio professor”, explica Maria Isabel de 
Almeida, doutora em didática e professora do 
Departamento de Metodologia do Ensino e 
Educação da Faculdade de Educação da USP. 
A socióloga Aparecida Neri Souza, da Facul-
dade de Educação da Unicamp, lembra que 
na década de 70 a terminologia para os atuais 
ACTs era “professor precário”: “Mudaram o 
nome, mas a precariedade ficou”.

Gilda, temporária como Pedro há mais 
de 20 anos no interior de São Paulo, la-
menta: “Por que há tantos anos essa situa-
ção continua? Muita coisa me foi negada. 
A gente constrói uma vida à margem”. Ma-
ria Cristina concorda: “Estão preocupados 
em demonstrar uma eficiência na questão 
dos conteúdos, mas não com as relações e 
os profissionais dentro da escola”.

Quase metade dos profissionais do estado de 
São Paulo tem contrato “temporário”, alguns 
há décadas. Em situação precária e com 
direitos reduzidos, vivem como nômades, 
sem saber se estarão na mesma escola no 
ano seguinte Por Thiago Domenici

Professores 
à deriva

educação
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Maria Isabel de Almeida, da USP, diz que 
o concurso público é o único caminho. “O 
sujeito que não está enraizado profissional-
mente acaba tendo mais dificuldade de se 
dedicar, de investir, de aprender e aprimorar 
a própria atuação”, constata a especialista. O 
último processo de seleção, em 2007, abriu 
16 mil vagas nas áreas de Educação Artís-
tica, Filosofia, Física, Geografia e Matemá-
tica. Segundo a Secretaria da Educação, os 
cargos de professor efetivo são preenchidos 
por temporários porque muitos desses efe-
tivos estão em licença ou em outros postos, 
como coordenadores pedagógicos. 

Descartáveis 
A polêmica situação dos ACTs voltou à 

baila em 2008. No acordo que encerrou a 
greve de 20 dias feita no meio do ano pelos 
professores, o governo comprometeu-se a 
abrir concurso e a criar 75 mil cargos. Me-
ses depois a secretária da Educação, Maria 
Helena Guimarães de Castro, confirmou 
perante o Tribunal Regional do Trabalho 
a abertura do concurso e acordou com o 
Sindicato dos Professores do Ensino Ofi-
cial do Estado de São Paulo (Apeoesp) a 
realização de uma “prova de habilitação”. 

Fim da mordaça

A professora Maria Cristina foi a 
única que autorizou a divulgação de seu 
nome correto e de sua imagem – os 
demais docentes ouvidos pediram para 
não se expor. “A gente tem um pouco 
de receio de dar entrevista porque a 
secretaria não permite. Falar bem pode, 
falar mal, não. Então, ninguém fala”, 
denuncia a professora Ligia, aqui usando 
pseudônimo. Essa delicada situação é 
resquício da “Lei da Mordaça”, de 1968, 
que proíbe o funcionalismo público de 
“referir-se às autoridades constituídas e 
aos atos da administração”.

Em dezembro de 2008 o fim da 
“mordaça” foi aprovado na Assembleia 
Legislativa por unanimidade. O 
governador José Serra vetou, alegando 
tratar-se de tema de competência do 
Executivo, e devolveu-a para ser  
novamente apreciada pelos 
parlamentares, agora com a assinatura 
do governador, e não mais do deputado 
oposicionista Roberto Felício (PT). “O 
governador, de reconhecido passado 
democrático, acabou amesquinhando a 
questão. Resta aos deputados estaduais 
reafirmar seu voto pelo fim da mordaça”, 
diz o deputado.

profissionaL 
Maria Cristina: 

vítima de  
descaso 

trabalhista e 
educacional
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A prova ocorreu em 17 de dezembro. 
As 75 mil vagas prometidas para 2009 

continuam à espera de seus futuros donos, 
uma vez que nenhum projeto de lei referen-
te ao tema foi enviado à Assembleia Legisla-
tiva até o fechamento desta edição. A secre-
taria informou que o projeto ainda está em 
discussão. “Quando se tem uma situação de 
emergência e a vontade política inexiste, a 
coisa vai sendo empurrada e o quadro se 
mantém”, diz Maria Isabel. “Em vez de fazer 
uma provinha para recontratar os ACTs em 
situação ilegal, o estado precisa fazer con-
curso e dar efetivação”, cobra o dirigente da 
Apeoesp, Carlos Ramiro.

Instrumento de demissão
A “provinha” à qual Ramiro se refere foi 

o motivo de discórdia que minguou o acor-
do entre Apeoesp e governo. Foi organiza-

da supostamente com o objetivo de medir 
o conhecimento dos docentes sobre a pro-
posta curricular da secretaria e como um 
dos mecanismos de classificação dos 100 
mil professores temporários para distribui-
ção de classes em 2009. Mas o resultado, 
com 1.500 avaliados “zerando” as 25 ques-
tões, levou a Apeoesp à Justiça, que rapida-
mente concedeu liminar suspendendo-o.

O sindicato defende como critério de se-
leção a titulação e a experiência do profis-
sional, e não só a bibliografia proposta. De 
outro lado, a secretaria diz que, se a prova va-
lesse, cerca de 50 mil dos atuais professores 
temporários seriam substituídos por docen-
tes que tiveram nota melhor no exame. No 
total, entre ACTs que já atuam na rede, 214 
mil se inscreveram para a seleção. 

Aparecida Neri Souza, da Unicamp, ex-
plica o diz-que-diz: “A mesma prova foi 

dirigida a todos, de fora e dentro da rede. 
Qual o problema? O processo é classifica-
tório para um grupo heterogêneo, com jo-
vens que acabaram de sair da universidade, 
ou seja, muitos temporários presentes na 
rede perderiam imediatamente o trabalho, 
sem indenização alguma, sem seguro-de-
semprego, sem os direitos que aqueles no 
setor público têm, ou seja, a prova seria um 
instrumento de demissão”. 

Por conta da queda-de-braço, o ano leti-
vo começou com cinco dias de atraso, em 
16 de fevereiro. E continuam os embaraços 
da provinha da discórdia. A Justiça cobra 
esclarecimentos da Secretaria da Educação 
e o Ministério Público Estadual abriu pro-
cedimento investigatório de inquérito ci-
vil direcionado ao órgão, em fevereiro. En-
quanto isso, segue a saga dos educadores 
temporários por melhores condições. 

Desde 2007, contratos da 
Fundação Roberto Marinho 
(ligada à Editora globo) e da 
Fundação Victor Civita (editoras 
Abril, Scipione e ática) com a 
Secretaria da Educação de São 
Paulo têm crescido vultosamente. 
Os dados são do Sistema de 
Acompanhamento da Execução 
Orçamentária de São Paulo, 
da Assembleia Legislativa. No 
caso do grupo Abril, houve um 
salto de R$ 526 mil, em 2007, 
para R$ 11,5 milhões, em 2008. 
Até março de 2009 os valores 
estavam próximos dos R$ 2,5 
milhões. Os principais produtos 
adquiridos pela Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação, 
subordinada à secretaria, foram as 
revistas Nova Escola e Recreio e 
o Guia do Estudante – Atualidades 
Vestibular.

A Fundação Roberto 
Marinho recebeu R$ 60 mil por 
publicações da Editora globo em 
2007 e mais de R$ 30 milhões 
em 2008, principalmente para 
a implementação do projeto 
Telecurso Tec do Centro Paula 
Souza, autarquia que administra 
as escolas técnicas (Etecs) 
e faculdades de tecnologia 
estaduais.

A maioria dos contratos foi 
fechada sem concorrência, 
com base em item da Lei de 
Licitações que o permite, quando 
há “inviabilidade de competição”, 
sobretudo quando se trata de 

“material de edição, distribuição e 
comercialização exclusiva”. Essa 
comprovação de exclusividade, 
diz a lei, “deve ser feita através de 
atestado fornecido pelo órgão de 
registro do comércio do local em 
que se realizaria a licitação ou a 
obra ou o serviço”.

No caso de muitas publicações 
brasileiras, quem dá esse atestado 
de exclusividade é a Associação 
Nacional dos Editores de Revistas 
(Aner), segundo informou a própria 

Secretaria da Educação, em 
documento enviado à Assembleia 
Legislativa, em resposta ao 
requerimento de informação do 
deputado Roberto Felício (PT) 
sobre a aquisição de 415 mil 
exemplares do Guia do Estudante 
por R$ 2,4 milhões. A diretoria da 
Aner, por sua vez, é composta 
por representantes das próprias 
editoras.

A Secretaria da Educação 
também adquiriu em 2008, sem 

licitação, conforme se vê no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo de 
25 de outubro, 220 mil assinaturas 
da Nova Escola por R$ 3,7 milhões. 
Alega tratar-se de iniciativa para 
atualização dos professores, ao 
preço de R$ 1,68 por exemplar, 
“menos da metade que os R$ 3,40 
cobrados em banca”, com base na 
questão da exclusividade, por ser 
a única revista do Brasil a oferecer 
conteúdo pedagógico para 
professores. Além disso, afirma 
ter feito pesquisa, em outubro 
de 2008, na qual teriam revelado 
preferência pela Nova Escola cerca 
de 70% dos educadores.

O redator-chefe da revista Carta 
na Escola (da Editora Confiança, 
que também publica a semanal 
Carta Capital), Ricardo Prado, 
contesta: “A Carta na Escola é 
uma publicação voltada para os 
professores do ensino médio 
e tem uma tiragem de 80 mil 
exemplares. Também gostaríamos 
de poder falar com o professor, 
chegar a sua casa, e não 
considero a Nova Escola a única a 
oferecer conteúdo pedagógico”.

A professora de Português 
Regina, 47 anos, conta que 
recebeu a publicação em casa no 
fim do ano passado: “Quando vi, 
achei que era um brinde qualquer, 
só depois descobri que tinha a 
ver com a Secretaria da Educação. 
Não fui avisada nem consultada 
se queria”, reclama. “Passar 
nossos dados pessoais para uma 

Globo e Abril agradecem

farra 
Nova Escola, 
com matéria 
“promocional” 
das secretarias 
de Educação do 
município e do 
estado de São 
Paulo, e o Guia 
do Estudante:  
sem licitação
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Globo e Abril agradecem
empresa privada sem autorização 
prévia é algo que não poderia 
acontecer.” A secretaria confirmou 
o fornecimento de endereços 
particulares dos professores à 
Fundação Victor Civita. 

Prefeitura
Caso semelhante aconteceu na 

Secretaria Municipal de Educação 
da capital paulista, que adquiriu 

51.900 assinaturas da mesma 
revista em fevereiro de 2008 
por R$ 1.167.750,00. Acionado, o 
Ministério Público Estadual apurou 
e arquivou o caso em outubro de 
2008. A promotora da Cidadania 
Andréa Chiaratti ratificou a 
justificativa de inexigibilidade 
de licitação. “Existia também o 
fato específico de que um dos 
exemplares tinha no seu conteúdo 

uma matéria com o secretário 
municipal que poderia dar viés de 
autopromoção. Ocorre que esse 
exemplar específico fazia parte de 
uma aquisição maior, que era o 
contexto inteiro. Foi uma aquisição 
de vários exemplares de diferentes 
edições. Não começou com o 
exemplar no qual a revista fez a 
matéria.” A matéria referida é da 
edição de janeiro/fevereiro 

de 2008 e tem, além do secretário 
municipal de Educação, Alexandre 
Schneider, sua colega estadual, 
Maria helena guimarães de 
Castro.

bons 
companheiros 
Kassab, Civita e 
Serra: encomendas 
milionárias
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ignorados Tratados como problema de trânsito, professores paulistas fazem manifestação. Entre eles, “temporários” há mais de 20 anos
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mundo

S
ete candidatos disputam com o 
presidente do Equador, Rafael 
Correa, seu lugar no Palácio de 
Carondelet, em Quito. Graças 
à Constituição promulgada em 

setembro passado, o atual presidente pode 
concorrer à reeleição. É a primeira vez, em 
30 anos de retorno à democracia, que um 
chefe de Estado se recandidata. Entre 1996 
e 2005, o país teve oito governos, numa su-
cessão de golpes cívicos e militares. A insta-
bilidade só foi freada pela chamada Revolu-
ção Cidadã, posta em marcha pelas forças 
aliadas em torno da liderança de Correa e 
por uma nova Carta.

O pequeno país andino nunca havia ex-

perimentado o financiamento público das 
campanhas eleitorais. Cada candidatura 
conta com até US$ 650 mil para gastar com 
publicidade, mas o Conselho Nacional Elei-
toral – considerado o quarto poder da Re-
pública – os impede de adicionar um cen-
tavo que seja aos gastos com propaganda. 
Para outras despesas, podem ser investidos  
US$ 900 mil. Também é novidade a ausência 
dos partidos políticos tradicionais na con-
tenda. Siglas como Esquerda Democrática, 
Partido Socialista e Movimento Popular De-
mocrático se abstiveram de lançar candida-
tos próprios. No entanto, dois postulantes 
bastante conhecidos do eleitorado ressurgi-
ram: Lucio Gutiérrez e Gustavo Noboa.

Líder do Partido Sociedade Patriótica, 
Gutiérrez exerceu a Presidência duas vezes. 
Em 2000, depois de um golpe de Estado 
contra Jamil Mahuad, integrou um triun-
virato, ao lado de uma liderança indígena e 
de um juiz aposentado. A junta durou ape-
nas uma noite e o vice-presidente assumiu 
o poder. Gutiérrez tentou de novo em 2002. 
Dessa vez venceu nas urnas depois de cos-
turar aliança com movimentos sociais, so-
bretudo com a importante Confederação 
de Nacionalidades Indígenas do Equador 
(Conaie). Sua gestão, no entanto – marcada 
pela aproximação comercial com os Esta-
dos Unidos e pela escalada da corrupção –, 
frustrou compromissos de campanha.

Favorito à reeleição, Rafael Correa tem o desafio de promover o 
crescimento sem violar os avanços históricos da nova Constituição 
do Equador, que ele mesmo ajudou a escrever Por Tadeu Breda

Revolução cidadã à prova

com ressaLVas
Correa comemora 

conquistas 
sociais, mas é 

criticado pelos 
ambientalistas
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Em abril de 2005, fugiu em helicóptero 
pela lavanderia da residência oficial quan-
do uma intensa mobilização popular tomou 
o centro de Quito. Agora, Gutiérrez tenta 
uma vez mais, prometendo melhores rela-
ções com os Estados Unidos e a Colômbia, 
estabilidade jurídica e estímulo aos investi-
mentos estrangeiros para gerar produção e 
emprego. Apesar de adotar bandeiras em de-
suso para o eleitorado sul-americano, alega 
ter aprendido com os erros do passado.

Álvaro Noboa tenta pela quarta vez. 
Em todas as anteriores, inclusive em 2006, 
quando perdeu para Rafael Correa, o milio-
nário empresário das bananas disputou o 
segundo turno. Para chegar com mais força 
ao pleito de 26 de abril, ele e Gutiérrez ten-
taram, em vão, negociar uma aliança. No-
boa, do Partido Renovador Institucional de 
Ação Nacional, define-se como político ao 
mesmo tempo de esquerda (“no que se refe-
re a trabalho e educação”) e de direita (“para 
gerar produção e mercado”). O maior re-
presentante das tradicionais oligarquias 
equatorianas comprova, assim, que a ciên-
cia política não é seu forte.

Correa favorito
Pesquisa de opinião realizada pelo insti-

tuto equatoriano Cedatos-Gallup em mea-
dos de março apontava Rafael Correa com 
46% das intenções de voto, Noboa em se-
gundo, com 14%, e Gutiérrez em terceiro, 
com 11%. É a vantagem mais “apertada”. 
Em outros levantamentos, a dianteira che-
ga a 56%. “O povo se deu conta das amea-
ças oferecidas pelo neoliberalismo, porque 
estava saturado da corrupção descomunal 
que existia no país e porque percebia clara-
mente haver um despojo dos recursos ge-
rados a partir da exploração do petróleo”, 
analisa Jaime Breilh, pesquisador da Uni-
versidade Andina Simon Bolívar.

Os investimentos de peso em programas 
sociais, na saúde, na educação, a concessão 
de um bônus de desenvolvimento humano 
de US$ 30 para famílias pobres e a política 
de subsídios à moradia e aos combustíveis 
também colaboram para o favoritismo de 
Correa. “O presidente interrompeu políti-
cas privatizantes e investiu recursos para 
recuperar a infraestrutura pública, que 
se encontrava destroçada. Restabeleceu a 
gratuidade nos serviços de saúde, renovou 
equipamentos e instalações hospitalares, 
contratou médicos e aumentou o salário 
de professores”,  enumera Breilh.

O sociólogo Francisco Hidalgo, da Uni-
versidade Central do Equador, vê na gestão 
de Rafael Correa uma modernização do Es-
tado, mas com reservas: “Correa sintetizou 
um longo processo de luta popular de ca-
ráter antioligárquica e antineoliberal, mas 
nunca teve um programa de esquerda ra-
dical”, pondera.

A moderação de Correa se reflete no 
conflito entre algumas de suas medidas e os 
princípios da Constituição impulsionada 
por seu governo. Com habilidade política, 
o presidente conseguiu anunciar a revisão 
da dívida externa e seguir pagando; exaltar a 
soberania nacional, expulsar o chefe da CIA 
no Equador e atrair investimento estrangei-
ro; apostar na integração sul-americana e 
negociar tratado de livre-comércio com a 
União Europeia; manter intocado o petró-
leo das reservas amazônicas de Ishpingo-
Tambococha-Tiputini, em troca de créditos 
de carbono, de um lado, e do estímulo à mi-
neração em grande escala, de outro.

A Lei de Mineração é o maior exemplo 
dos limites da Revolução Cidadã diante 
da intensidade das mudanças no Equador. 
“Correa sabe que um processo de desenvol-
vimento que respeite a natureza e renuncie à 
exploração do petróleo e da mineração car-
rega impactos políticos que podem pôr em 
risco sua estabilidade”, observa Hidalgo.

Num cenário que engloba a crise interna-
cional, a queda no preço do petróleo e em 
sua produção, elevados gastos com as polí-
ticas sociais (US$ 7 bilhões por ano) e a des-
coberta de promissoras reservas minerais 

(avaliadas em mais de US$ 200 bilhões), li-
deranças populares e ambientalistas recla-
mam que o governo optou por suplantar 
“direitos da natureza”, princípios do bom-
viver e de autodeterminação dos povos in-
dígenas e afrodescendentes, em troca das 
divisas que virão da exploração em esca-
la industrial dos veios de ouro e cobre por 
parte de empresas transnacionais.

O presidente teria adotado um discur-
so pragmático: “Destruir a selva pode ser 
imoral, mas ainda mais imoral é renun-
ciar aos recursos que podem tirar o país do 
subdesenvolvimento, que podem eliminar 
a miséria e a pobreza de nossa pátria”. Para 
os ambientalistas, pragmático demais. “Há 
propostas em parceria com transnacionais 
que querem trabalhar nos territórios sem 
respeitar as populações assentadas. Não 
estamos de acordo, porque sabemos que 
o apoio à atividade de grandes empresas 
sempre cria dois grupos: um de privilegia-
dos e outro de excluídos”, rebate Miguel 
Guatemal, vice-presidente da Conaie.

O cenário equatoriano é mais um mi-
crocosmo do desafio global do século 21: 
promover o desenvolvimento sustentável. 
A nova Constituição estabelece que a natu-
reza, ou “Pacha Mama”, onde se reproduz e 
se realiza a vida, tem o direito de ser respei-
tada integralmente em sua existência, pre-
servação e regeneração de seus ciclos vitais, 
estrutura, funções e processos evolutivos. 
A preocupação socioambiental, mais que 
bandeira política, será um preceito consti-
tucional a ser seguido. 
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dipLomacia

A carreira 
diplomática é uma 
das mais organizadas, 
cobiçadas e 
respeitadas do país e 
seu prestígio externo 
está, possivelmente, 
no melhor momento 
de sua história 
Por Flávio aguiar

“o tsunami Verde” 
As quatro páginas da Der Spiegel sobre o etanol 
brasileiro: para a mídia, o lado ruim da notícia é 
sempre o melhor, aqui como na Alemanha

N
o final de janeiro, a revis-
ta alemã Der Spiegel publi-
cou longa reportagem, “Der 
Grüne Tsunami” (O tsunami 
verde), associando a produ-

ção sucroalcooleira do Brasil ao trabalho 
degradante. “O Brasil espera fornecer aos 
motoristas de todo o mundo o combustí-
vel do futuro – etanol barato derivado da 
cana-de-açúcar. Ele é considerado um antí-
doto eficaz para a mudança climática, mas 
centenas de milhares de trabalhadores ru-
rais brasileiros colhem a cana a salários de 
escravos”, escreveu o repórter Clemens Hö-
ges. No texto, contrasta declarações do pre-

sidente Lula – “O mundo precisa ficar mais 
limpo, o mundo precisa de empregos” – 
com críticas de um padre ligado à Comis-
são Pastoral da Terra, Tiago, que conduz o 
repórter pela Zona da Mata de Pernambu-
co: “Qualquer um que compra etanol está 
injetando sangue em seu tanque”.

Com a missão de zelar pela imagem e pe-
los interesses do Brasil na Alemanha, o em-
baixador Tovar da Silva Nunes é acionado 
e imediatamente tem de responder à pu-
blicação. “O artigo poderia levar o leitor a 
acreditar que os casos descritos (que sem 
dúvida são condenáveis) tratam de um pro-
blema cotidiano de todos os cortadores de 

A arte de 
desatar nós



aBril 2009    REVISTA DO BRASIL     23

VaLorizado
Periodicamente o 
Itamaraty realiza 

processos de seleção. Os 
salários estão acima dos 
R$ 5 mil, mais benefícios

cana no Brasil. Segundo as leis do Código 
Penal Brasileiro, é um delito empregar al-
guém sob condições análogas à escravidão”, 
observa Nunes. “O relatório de 2005 da OIT 
reconhece os esforços do governo brasileiro 
na luta contra as condições de trabalho es-
cravo. A situação descrita (na reportagem) 
lamentavelmente se deve às diferenças re-
gionais existentes desde sempre no Brasil. 
O governo enfrenta esses problemas de for-
ma resoluta e já vem conseguindo resulta-
dos concretos.”

Com sua função geralmente associada a 
privilégios e glamour, os profissionais da 
diplomacia são hoje um dos mais impor-

tantes elos do diálogo internacional e têm 
de estar prontos para agir em assuntos de 
todo tipo. “O diplomata precisa ter grande 
versatilidade e capacidade de adquirir in-
formação rapidamente na área que se tor-
nar relevante naquele momento. Tem de 
ser rápido para dominar temas complexos 
de origem política, científica, econômica 
ou jurídica”, ensina o embaixador Rubens 
Ricupero, 72 anos, formando da primeira 
turma do curso de Diplomacia do Instituto 
Rio Branco, onde teve como examinadores 
o escritor João Guimarães Rosa e amigos 
como os poetas Vinicius de Moraes e João 
Cabral de Melo Neto ou o economista Ro-

berto Campos, todos também diplomatas.
Para ilustrar a versatilidade necessária a 

um diplomata, basta lembrar casos recen-
tes: o do escritor Cesare Battisti, que teve 
seu pedido de asilo político aceito pelo Mi-
nistério da Justiça do Brasil e gerou protes-
tos do governo da Itália, que exige sua ex-
tradição para que seja punido por atos de 
“terrorismo” de que é acusado de ter pra-
ticado nos anos 1970; o da advogada bra-
sileira Paula Oliveira, que vive na Suíça e 
teve suas denúncias de agressão veiculadas 
pela mídia brasileira negadas por autorida-
des locais; ou do embaixador brasileiro em 
Quito, Equador, Antonino Marques Porto, 
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Ligado 
Ricupero: “O 

diplomata 
precisa 

ter grande 
versatilidade 
e capacidade 

de adquirir 
informação 

rapidamente”
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tém a Fundação Alexandre de Gusmão e o 
Instituto Rio Branco, órgãos de apoio e de 
formação dos futuros profissionais. O mi-
nistério é também chamado de Itamaraty – 
nome do palácio que foi sede da Presidên-
cia da República, no Rio de Janeiro, logo 
após a proclamação, em 1889, e do MRE, 
de 1899 a 1970, quando este se transferiu 
para Brasília, instalando-se em um palácio 
de mesmo nome.

A carreira diplomática é antiga e de di-
fícil ingresso. Periodicamente o Itamaraty 
realiza processos de seleção. Exige-se dos 
candidatos, brasileiros natos, a frequên-
cia a algum curso superior (antes predo-
minavam cursos como Direito e Econo-
mia, mas hoje não é mais assim, embora 
essas áreas continuem importantes para a 
formação dos diplomatas). A seleção tem 
caráter de concurso público. O curso que 
se segue tem a duração de dois anos, e o 
aluno aprovado deve fazer estágio proba-
tório em algum país da América Latina. Os 
postos da carreira são: terceiro, segundo e 
primeiro-secretário, conselheiro, ministro 
e embaixador. 

O governo federal mantém uma publica-
ção sobre todos os salários do serviço públi-
co brasileiro; por ali se pode ver que o sa-
lário-base bruto de um terceiro-secretário 
era de R$ 5.501,06 em 2008. O de embai-
xador, R$ 11.776,69. Há aportes de carrei-
ra e ajudas de custo, que variam confor-

que está orientado a não falar com a im-
prensa enquanto tenta fechar feridas aber-
tas na boa relação entre os países devido 
ao calote do governo vizinho a uma dívida 
contraída com o BNDES para a construção 
de uma hidrelétrica.

“O diplomata terá sempre pouco tempo 
para estudar os antecedentes da crise em 
questão para poder agir. No momento em 
que tiver de intervir, receberá instruções do 

governo, mas terá de agir rápido e sozi-
nho para representar o país”, diz Ri-

cupero, que era chefe da divisão de 
Cultura do Itamaraty quando foi 
designado para representar o Bra-
sil em Genebra, nos anos 1980, na 
missão que daria origem à Orga-
nização Mundial do Comércio.

A carreira
Eles são cerca de 1.300. Al-

gumas centenas estão espa-
lhadas em embaixadas, con-
sulados, missões ou delegações 
especiais. Há também os que 
desempenham funções no Bra-

sil, de administrativas a de forma-
ção do próprio pessoal. Os diplo-

matas brasileiros têm a seu encargo 
representar o país no exterior e acompa-
nhar a execução da política externa do 
governo. Internamente, o Ministério 
de Relações Exteriores (MRE) man-

batata Quente 
Cesare Battisti: 
classificado 
pela Itália como 
terrorista, 
transformou-se 
num dos 
maiores desafios 
diplomáticos do 
governo
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iLustres Escritores e poetas, Guimarães Rosa, João Cabral de 
Melo Neto e Vinicius de Moraes também foram diplomatas
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A Revista do Brasil conversou 
com o embaixador Luiz Felipe de 
Seixas Corrêa. Em julho de 1964, 
aos 19 anos, Seixas Corrêa ingres-
sou no Instituto Rio Branco. Como 
naquela época a carreira diplomáti-
ca era uma das mais atrativas e se 
encaixava como uma luva em sua 
predileção por temas sociais e jurí-
dicos nas relações internacionais, o 
embaixador nunca se viu pensando 
em fazer outra coisa. “Sempre tive 
interesse pela história, em particu-
lar pela história do Brasil. E a nos-
sa história, a nossa consolidação 
como país, sempre esteve muito 
ligada à diplomacia”, conta.

De acordo com Seixas Corrêa, 
o prestígio da carreira diplomática 
vem desde os tempos coloniais, 
cresce durante o período monár-
quico, com a demarcação das 
fronteiras, e chega ao apogeu com 
o barão do Rio Branco, quando de 
fato se delimitam todas as frontei-
ras do Brasil. “Essa carreira sempre 
esteve ligada à ideia de buscar 
objetivos nacionais de longo prazo. 
E nossas negociações sempre, ou 
quase sempre, chegaram a bom 
termo”, observa. Para ele, isso tem 
razões históricas precisas. “Ao con-
trário de outros países recém-inde-
pendentes, países jovens, a partir 
do longo período de Rio Branco o 
Brasil teve uma carreira diplomática 
organizada. Isso proporcionou pres-
tígio interno e externo.”

Seixas Corrêa correu vários paí-
ses. Primeiro atuou na chamada 

“Divisão da América do Sul”. De-
pois, na Embaixada da ex-Alema-
nha Ocidental, em Bonn, na sede 
da ONU, em Nova York, em Buenos 
Aires, Washington, Paris. Após a 
redemocratização, nos anos 1980, 
tornou-se assessor internacional 
da Presidência da República, com 
José Sarney. Trabalhou ainda no 
México, em Madri e em genebra 
e chegou à secretaria-geral do 
MRE. A partir de 2001 passou a re-
presentar o Brasil na Organização 
Mundial do Comércio. Em 2005 foi 
nomeado para a Embaixada em 
Berlim e este ano mudou-se para 
o Vaticano, onde deverá permane-
cer até 2012.

Perguntado sobre como lidar 
com o fato de responder a uma 
gama tão diversa de governos, 
desde aqueles do tempo da dita-
dura até o governo Lula, o embai-
xador ressaltou que o Itamaraty é 
uma “instituição permanente”. Isso 
confere ao diplomata continuidade 
e um sentido de lealdade aos inte-
resses do seu país, com uma visão 
ampla de Estado. “Embora tenha-
mos vivido 21 anos sob um regime 
de exceção (1964-1985), esses 
valores essenciais da instituição 
foram preservados”, afirma.

A vida pessoal é que “não é 
fácil” e tem de ser sempre prepa-
rada para a única circunstância 
permanente do diplomata: “a cer-
teza da mudança”, o que acaba 
por tornar as transferências até 
previsíveis. “O corpo diplomático 

“Temos sustentabilidade política”

tem uma certa estabilidade, as 
pessoas se conhecem, se reen-
contram em diferentes momentos 
e lugares”, diz.

Sua mulher, Marilu, também é 
da carreira diplomática, assim co-
mo a filha mais velha, que vive no 
Canadá. Toda semana eles procu-
ram fazer uma reunião familiar pe-
la internet e pelo menos uma vez 
por ano todos se encontram, em 
algum lugar do mundo, conforme 
as circunstâncias.

O embaixador Seixas Corrêa 
considera-se satisfeito: “Nosso 
país já teve vários ciclos de de-
senvolvimento, mas nunca, como 
agora, havia reunido três fatores 
de sustentabilidade: indicadores 
macroeconômicos mostram um 
crescimento sustentável da eco-
nomia; temos a distribuição de 
renda mais notável dos últimos 
anos, com o poder aquisitivo da 
população em geral aumentando, 
assim como o número de pessoas 

incluídas na classe média; e temos 
sustentabilidade política, vivemos 
um longo ciclo democrático, de-
pois de passar por ciclos autoritá-
rios extensos”.

Para o embaixador, é como 
se o Brasil tivesse mudado de 
categoria, ganhando inclusive 
novo nível de interlocução com 
outros países. Ele admite que os 
resultados de seu período como 
embaixador na Alemanha ficaram 
aquém do esperado nas áreas de 
energia, tema emperrado tanto na 
Europa como nos Estados Unidos, 
e de investimentos em infraestru-
tura. “Mas deve-se sempre evitar 
a sensação de que tudo começa 
quando a gente chega a um pos-
to e tudo termina quando a gente 
vai embora”, ressalta. “Como 
diplomata, a gente faz parte da 
viagem”, define, em tom de con-
selheiro para os que querem se 
dedicar a essa carreira tão com-
plexa como instigante.

Luiz Felipe de 
Seixas Corrêa
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me o padrão de vida do país em 
que o diplomata vai trabalhar. “O 
profissional tem de estar ciente de 
que pode levar uma vida confor-
tável, mas não enriquecer”, afirma 
Ricupero.

A diplomacia brasileira teve vá-
rias fases e tendências. As mais re-
centes, após a criação da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) 
em 1945, entre o fim da Segun-
da Guerra Mundial e o começo 
da Guerra Fria, são explicadas no livro O 
Brasil nas Nações Unidas, de 768 páginas, 
organizado pelo embaixador Luiz Felipe de 
Seixas Corrêa, hoje servindo no Vaticano. 
A obra reúne documentos que mostram, 
por exemplo, o alinhamento ideológico do 
Brasil com os Estados Unidos na Guerra 

Fria – e também por interesses econômicos, 
visando a vantagens e financiamentos em 
infraestrutura e no processo de industria-
lização. Como os Estados Unidos se volta-
ram sobretudo para a Europa e para o Japão, 
as vantagens não se realizaram.

Depois do governo Dutra (de relativa 

paralisia e conservador, durante 
o qual, por exemplo, não se deu 
um único reajuste de salário mí-
nimo, levando à eclosão de gran-
des manifestações populares), o 
segundo governo de Vargas toma 
uma linha de distanciamento, 
sem ruptura, em relação aos Es-
tados Unidos e afirma princípios 
de uma política externa mais in-
dependente. Essa política se man-
tém durante os governos de Jus-

celino Kubitschek, Jânio Quadros e João 
Goulart, quando o golpe de Estado de 1964, 
no auge da Guerra Fria e das lutas ideoló-
gicas na América Latina, realinha o Brasil 
aos norte-americanos, o que só começa a 
ser distendido a partir de 1974, no governo 
do general Ernesto Geisel. 
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entreVista

O que 
esse 
baiano 
tem

Lázaro Ramos não se 
incomoda com gente cujo  
único atributo é a beleza  
ocupando espaço de gente  
talentosa. Para ele, sucesso  
é permanência: “É estar velho,  
olhar para trás e ver que seu 
trabalho teve coerência. O tempo se 
encarrega de peneirar” Por Eliana antiqueira
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l
uis Lázaro Sacramento Ramos, Lazinho para 
os íntimos, não tem muito a reclamar com a 
vida. Nascido em Salvador há 30 anos, desde 
os 10 está nos palcos. Um dos mais renoma-
dos artistas de sua geração, no teatro, na TV e 

no cinema, é carismático e talentoso. É cobiçado pelas 
mulheres, que se derretem pelo sorriso rasgado, pelo 
bom humor e pelo jeito de bom moço. E invejado pe-
los homens. Lázaro foi casado com a atriz Taís Araújo, 
sobre quem se limita a dizer que são amigos. Engajado 
e apaixonado pelo seu ofício, comemora os quatro anos 
de seu programa Espelho – um dos líderes de audiência 
do Canal Brasil e atração do Festival de Cinema e Tele-
visão de Burkina Faso, na África –, dedica-se à filma-
gem do longa Amanhã Nunca Mais, de Tadeu Jungle, 
prepara-se para rodar nova temporada das séries De-
cameron e Ó Pai Ó, no segundo semestre de 2009, en-
saia a estreia como diretor de cinema, escreve o roteiro 
de um filme, atua como produtor do Bando de Teatro 
do Olodum e ainda é “embaixador” da Unicef na luta 
contra o racismo dirigido às crianças. O comportamen-
to discreto o afasta do estereótipo das celebridades do 
tipo Caras. Sua vida é seu trabalho, “não estou aí para 
vender revista”, simplifica.

Quando você se descobriu ator?
Aos 10 anos, na escola. A filha da diretora traba-

lhava na TV Itapuã e de vez em quando precisavam 
de uma criança esperta para fazer uma cena com o 
Papai Noel (risos), fazer um esquete, e lá ia eu. Pro-
fissionalmente foi no Bando de Teatro do Olodum, 
em 1994. Na verdade, nem foi no Bando. Como eu 
era muito jovem, disseram que eu tinha de ficar num 
grupo de adolescentes, chamado Parque São Bartolo-
meu. Mas só aguentei ensaiar dois dias porque acha-
va tudo adolescente demais, os assuntos não tinham 
a ver com o que me interessava na época, aí pedi para 
ficar no Bando com a promessa de que me compor-
taria (risos). Entrei para fazer o espetáculo posterior 
ao Ó Pai Ó, que é o Bai Bai Pelô. É uma trilogia. O 
Essa Nossa Praia conta a história dos moradores do  
Pelourinho, o Ó Pai Ó, o conflito entre eles, e o Bai 
Bai Pelô, o que aconteceu com esses personagens de-
pois da reforma do bairro. 

Além de ser ator, você é técnico em patologia. Por 
que essa escolha?

A patologia aconteceu por causa do teatro. Meu pai 
queria que eu tivesse alguma formação que pudesse me 
encaixar na indústria petrolífera – ele era funcionário 
do Polo Petroquímico de Camaçari. Descobri que tinha 
uma escola que oferecia um curso gratuito de teatro, 
desde que o aluno se inscrevesse em outro. Tinha Dese-
nho Industrial e Patologia Clínica. Como eu não sabia 
desenhar, fui para a patologia. Fiz o curso por causa do 
teatro e acabei exercendo a profissão por causa da vida, 
porque alguém tem de pagar as contas. 

Esse trabalho o satisfazia?
Sim. Na infância, queria ser médico. Eu acompanha-

va minha tia e minha avó nas consultas e achava incrível 
como elas ficavam tranquilas quando o médico dizia: 
“Tudo vai dar certo”. Na época do vestibular pensei em 
prestar Bioquímica. Acabei não fazendo porque a car-
reira de ator começou a dar certo.

E deu para passar a viver de arte?
Não. Eu vim viver de arte há uns sete anos. No Ban-

do, a maioria dos atores tem outra profissão além da 
atuação. O grupo tem umas 30 pessoas e o primeiro pa-
trocínio está vindo agora, para o próximo espetáculo. 
Na maior parte da sua história, o Bando de Teatro do 
Olodum viveu de bilheteria, e bilheteria, para dividir 
entre 30, não dá nada! Hoje não consigo mais participar 
tão ativamente quanto gostaria. Dentro do Bando pas-
sei por todos os setores. Iluminação, produção, equipe 
de figurino, fazia de tudo um pouco. Agora trabalho 
mais nos bastidores. 

 
Um ator negro com uma carreira meteórica, que fez 
a trajetória teatro, cinema e TV e logo virou protago-
nista, galã. A que você atribui essa aceitação, uma 
vez que não é comum ver negros nesses papéis?

É difícil avaliar porque ainda sou uma exceção. Você 
diz que minha carreira foi rápida, mas eu considero que 
foi no tempo que deveria. Porque tudo foi muito suado 
para conquistar, e se for contar oficialmente estou com 
30 anos e faço isso há 20. É meteórica para o público, 
mas foi uma escalada. O Bando me deu oportunidade 
de exercitar uma diversidade gigante de personagens, o 
que, como ator, permitiu que eu nunca me sentisse limi-
tado – e nunca deixei que barreiras chegassem a mim. 
Sou muito abusado. O fato de poder interpretar Sancho 
Pança, Zumbi dos Palmares ou o Puck, do Sonhos de 
uma Noite de Verão, fez com que meu exercício como 
ator sempre fosse pela diversidade. É claro que a cor da 
minha pele é meu símbolo – do qual me orgulho muito –, 
mas minha construção de personagens não passa por 
isso. Eu me considero uma pessoa dedicada e talento-
sa, mas no meu caminho encontrei pessoas que me de-
ram régua e compasso, como o Zebrinha, o coreógrafo 
do Bando, uma referência de responsabilidade profissio-
nal e política muito forte para mim. O João Falcão, que 
apostou em mim, em Wagner Moura, Vladimir Brichta 
e Gustavo Falcão, quando a gente morava lá no Nordes-
te, metade em Pernambuco, metade na Bahia, nos deu 
a oportunidade de mostrar nosso talento no eixo Rio-
São Paulo com o espetáculo A Máquina. O Jorge Furta-
do, que fez teste com 60 ou mais atores para O Homem 
Que Copiava, me colocou nesse personagem sem alterar 
uma linha do texto porque sou negro. 

Seu sucesso e o desses atores que você citou 
abrem caminho para talentos de fora do eixo 
Rio-SP?
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Ah, mas tem os dois lados da moeda. Na peça A Má-
quina há uma frase muito interessante: “Feliz a cidade 
que não consegue cumprir sua função, que é manter 
suas pessoas nela mesma”. Eu percebo que vários atores 
da minha geração ou posteriores saíram de Salvador, 
e de outros lugares, mas ao mesmo tempo minha ex-
pectativa é de que a produção cultural do local tenha 
visibilidade suficiente para manter esses artistas lá. Eu, 
Wagner e Vlad somos frutos de uma geração que foi do 
boom do teatro baiano dos anos 1980, 1990, que tinha A 
Bofetada, Os Cafajestes e tantos outros. Os profissionais 
da minha terra me estimularam a fazer teatro. Nunca 
tive pressa de ir para a TV ou para o cinema. 

Ser galã incomoda?
Não me incomodo principalmente porque nenhuma 

imagem colou em mim ainda. Nem a do ator de cinema 
alternativo, nem do ator comediante, nem do ator galã. 
Meu desejo como artista é exatamente este: poder fazer 
vários personagens e vários estilos. Consigo me identi-
ficar com diversos públicos. Os negros se identificam, é 
claro, a classe popular também sente que a represento, 
mas não para por aí. Outro dia estava gravando na Praia 
Grande (SP) e uma menininha loirinha chegou, me abra-
çou com um carinho enorme e disse: “Você é meu ídolo”. 
Fico feliz em dialogar com todo mundo. Posso fazer o 
Foguinho (da novela Cobras & Lagartos), que é uma pa-
lhaçada, mas depois faço o Evilásio (de Duas Caras), que 
é mais sério, tem uma discussão social. Aos pouquinhos, 
os promotores de cultura estão começando a entender 
que o público deseja ver essa diversidade e essa inserção 
mais inteligente e menos estereotipada do artista negro 
está ganhando espaço.

Você já conquistou essa liberdade de escolher seus 
personagens?

Sempre escolhi meus trabalhos. Antes de fazer a pri-
meira novela tinha sido chamado para outras, o dinhei-
rinho seria uma beleza, mas neguei. É um leão por dia, 
porque aqui no Brasil não tem isso de planejamento de 
carreira. Eu procuro escolher os trabalhos e me violen-
tar o mínimo possível. Às vezes você vai fazer um tra-
balho e pensa: “É só pelo aluguel, só pelo hambúrguer 
que estou fazendo isso” (risos). 

Hoje, contratado da Rede Globo, você consegue 
manter essa independência?

Tenho uma liberdade de diálogo com os diretores que 
achei que não teria. É claro que nem sempre concordo 
com o que eles dizem nem eles comigo, mas, no geral, 
tenho sido bem-sucedido. Isso também é um reflexo do 
nosso tempo, não estamos mais na ditadura. Digo o que 
penso e a empresa sabe que isso é um valor. O mundo 
fala de diversidade. Quando a Dow Jones diz que quem 
quiser entrar no mercado financeiro vai ter como um 
dos critérios de avaliação a diversidade de ideias que 
promove em sua empresa, isso é um valor.

O mercado financeiro entendeu, mas a sociedade 
já chegou a essa compreensão? 

A cada dia está entendendo e a tendência é essa. 
Quem diria, um dia, que o filme ganhador do Oscar 
seria legendado, sobre uma cultura completamente di-
ferente da ocidental e falando de miséria? (Referência 
ao filme Quem Quer Ser um Milionário?, ambientado 
na Índia.) Acho que são pequenos sinais desse novo 
pensamento mundial que está chegando. A internet 
derrubou fronteiras, todo o mundo está conectado e 
temos de estar preparados para o que isso traz, para 
essa diversidade cultural e ideológica. 

 
Você não teme que personagens como os do Ó Pai 
Ó, quase caricatos, reforcem estereótipos atribuí-
dos aos negros?

A gente sofre uma carência tão grande de represen-
tatividade que, quando tem um produto, parece que é 
sua responsabilidade resolver tudo. O Ó Pai Ó é só uma 
minissérie. Outras deverão vir com outras abordagens, 
outro elenco. Não acho que a série reforce estereótipos – 
apenas representa uma parcela da história do povo ne-
gro no Brasil. Minha esperança é que venha, um dia, 
uma minissérie sobre Zumbi dos Palmares e uma como 
Fresh Prince of Bel Air (série norte-americana dos anos 
1990 que lançou o ator Will Smith ao estrelato), e outras 
que nem toquem no assunto negritude e sejam apenas 
a inserção do negro, em qualquer contexto.

A dramaturgia não está aí justamente para ser um 
escape da realidade? 

Acredito que o público se interessa por aquilo que é 
verossímil. O que falta é coragem e oportunidade para 
experimentar. A renovação da dramaturgia depende da 
inserção, de observar o que acontece na rua e pode ser 
levado para a televisão. O público quer se enxergar, e 
eu batalho por isso. 

Atuar como diretor está nos seus planos?
Sim. Tenho vários projetos. Estou captando recursos 

para montar um texto do João Bettencourt que pergun-
ta se o poder modifica ou revela uma pessoa. Estou em-
purrando com a barriga um longa-metragem porque 
exige que eu pare e escreva. Já tenho um curta pronto 
e dirigi umas pílulas de incentivo à leitura para o Canal 
Futura chamadas Parabólicas, seis programas de dois 
minutos e meio cada um.

A invasão de modelos e big-brothers na dramatur-
gia incomoda?

Quem se estabelece, quem dura, quem fica mais tem-
po? Aquele que tem uma bagagem, uma história, uma 
preocupação com o estudo. O sucesso é a permanên-
cia. Vou me sentir um artista bem-sucedido quando 
estiver bem velho, olhar para trás e vir que meu tra-
balho teve coerência, foi perene. O tempo se encarre-
ga de peneirar.
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Mas tem muita gente talentosa que não consegue 
espaço porque foi tomado por pessoas que têm co-
mo principal atributo, senão o único, a beleza. 

A grande arma, a grande solução é não esperar pelo 
espaço cedido, é produzir coisas. Hoje eu me organizo 
para produzir, e não para esperar convite de trabalho. 
Não gosto de ficar me queixando, falando dessa falta 
de espaço que, sim, é um fato. Quero partir para a ação, 
chamar pessoas que pensem como eu. Os interesses fi-
nanceiros de quem produz cultura são esses, mas eu me 
sinto impelido a mostrar alternativas. O Espelho, por 
exemplo, é uma das maiores audiências do Canal Brasil 
e não tem truque de edição (risos). Em alguns progra-
mas eu praticamente não falo, porque as pessoas têm 
coisas muito interessantes a dizer.

Você consegue conciliar todas essas suas ativida-
des profissionais?

Hoje consigo, mas no início era uma loucura. Feliz-
mente tenho uma empresária e sócia, a Tânia Rocha, que 
segura minhas pontas. Além disso, trabalho com a mes-
ma equipe há três anos, um pessoal muito bom, formado 
no Audiovisual da Cufa (Central Única das Favelas).

No início do ano você esteve em Washington para 
assistir à posse de Barack Obama. Como foi?

Para ser bem sincero, não deu para emocionar, não. 
Estava tão frio que, se eu chorasse, acho que meus olhos 
iam empedrar. Estava com o peso do equipamento nas 
costas, cheio de casacos, tinha de ser prático. Mas foi 
lindo ver a emoção das pessoas e vê-las se sentindo 
representadas. E foi bom porque eu fiz o caminho de 
uma pessoa comum. Saí de Nova York de trem, fui para 
Washington, peguei perrengue como todo mundo para 
encontrar espaço. Mas, mais do que a imagem do Oba-
ma com a família que consegui fazer, o que me impac-
tou foi ouvir as pessoas: “Esse homem me represen-
ta, eu tenho esperança nele”, ouvi de negros e brancos. 
Elas estavam eufóricas, viam a câmera e vinham falar, 
queriam compartilhar a emoção. Quanto ao momento 
histórico, me senti no dia do discurso do Martin Luther 
King. Particularmente, o que me impressiona muito no 
Obama é a forma como ele lida com sua família, a ma-
neira como se pronuncia nos discursos, com seguran-
ça, independentemente da sua cor... Ele disse uma frase 
maravilhosa: “Escutarei a todos, principalmente aque-
les que discordam de mim”. Isso é frase de um líder. 

Barack Obama é fruto das ações afirmativas. O Bra-
sil é um terreno fértil para produzir um Obama?

O Brasil é um país de muitos talentos, o que temos 
de aprender é a potencializar isso. Como bom baiano, 
bom nordestino e bom brasileiro, sou muito otimista. 
Infelizmente, a gente não investe em educação como 
deveria. Acho lindo o presidente Lula dizer: “Vamos 
matar a fome do povo” , “Vamos inserir a diversidade 
no meu governo”. Mas ainda espero um líder que diga: 

“A educação vai ser prioridade”. É preciso corrigir o que 
foi feito na época da ditadura, quando se desprestigiou 
o professor, a escola pública. Vamos investir no ensino 
de base, é assim que se potencializam talentos, assim 
que se cria um Obama: priorizando o conhecimento.

Você é a favor ou contra as cotas para negros nas 
universidades?

A gente precisa potencializar talentos, e sou a favor 
de qualquer medida que sirva para isso, para promover 
a igualdade. Não acho a cota um mecanismo perfeito, 
tenho muitas críticas quanto à maneira de selecionar, 
mas também não fui capaz de encontrar outro mecanis-
mo de rápido efeito que promova os mesmos resulta-
dos. Acima de tudo, fico muito feliz com essa discussão 
porque o debate não é sobre cotas, é sobre educação, 
o que deveria ser a prioridade de todo cidadão, não 
só do governo. Escolhi como projeto de vida, por um 
tempo pelo menos, a criação de bibliotecas em bairros 
carentes de Salvador. Tenho um projeto chamado Ler 
É Poder, pelo qual abri cinco bibliotecas com recursos 
próprios e com a doação de livros por parte de pessoas 
e empresas. Mas não adianta só abrir bibliotecas. Meu 
foco agora é promover a leitura. 

Você acabou de ser eleito embaixador da Unicef na 
luta contra o racismo dirigido às crianças.

Educação e igualdade são teclas em que eu bato mui-
to, e tudo o que faço acaba recebendo o reflexo disso. 
Minha militância passa pelo meu trabalho e meu com-
portamento, e acho que foi isso que a Unicef viu em 
mim. É um grande orgulho. 

Você é supersticioso, religioso? 
Acredito até em mapa astral, mas passo embaixo da 

escada. Eu sou baiano (risos). Frequento igreja aos do-
mingos, vou ao culto de candomblé e recito mantra 
budista. Alguém vai me ouvir, com certeza! Claro que 
tenho um carinho especial pelo candomblé. 

 
O assédio da imprensa é inevitável. O que incomo-
da mais: invasão ou especulação?

Hoje em dia nenhuma das coisas. O limite já foi es-
tabelecido e consigo dialogar com a imprensa. Em um 
momento incomodou porque eu precisei demarcar o 
limite e deixar claro que minha vida pessoal não está aí 
para vender revista, mas hoje a relação é supertranqui-
la. O público comum me trata muito bem. Não sei se 
é por causa do meu trabalho com o humor ou porque 
faço muitos personagens cômicos, bonzinhos e caren-
tes, mas os mais velhos me tratam como neto, os jovens 
como um primo e as crianças como a Xuxa! Os adoles-
centes me adoram! Aliás, meu sonho é sair na capa da 
Capricho – acho que ia vender muito. 

E, falando em assédio, você está solteiro?
Por que, está interessada? 
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Em entrevista ao programa Jornal Brasil Atual, Carlos 
Reichenbach diz que filme bom é aquele que faz o 
espectador, ao sair do cinema, procurar uma biblioteca

C
arlos Reichenbach nasceu em Porto Ale-
gre e adotou São Paulo. Seu contato com 
a literatura e a comunicação se deu antes 
mesmo de nascer: é neto, filho e sobri-
nho de editores e industriais gráficos. Foi 

aluno de mestres como Roberto Santos, Paulo Emí-
lio Salles Gomes, Mário Chamie, Décio Pignatari e 
Luís Sérgio Person. Reichenbach dirigiu longas-me-
tragens como Anjos do Arrabalde (1987), Dois Córre-
gos (1999) e Bens Confiscados (2004). Ano passado, 
reuniu no livro ABC Clube Democrático (Ed. ABCD 
Maior) quatro roteiros originais, dois dos quais vi-
raram filmes, Garotas do ABC (2003) e Falsa Loura 
(2007). Reichenbach participou recentemente do pro-
grama Jornal Brasil Atual, que vai ao ar diariamente, 
das 7h às 8h, na rádio Terra FM 98,1. A seguir tre-
chos da entrevista, prevista para ir ao ar neste início 
de abril, e que pode ser ouvida na íntegra em www.
jornalbrasilatual.com.br.

Você é neto, filho e sobrinho de editores e indus-
triais gráficos, escreve roteiros e tudo o mais.

Quando entrei na (Faculdade de Cinema) São Luís, 
Luís Sérgio Person dizia: “Você tem jeito de diretor, 
você vai ser diretor”. E eu dizia: “Mas, Person, eu detesto 
lidar com gente, eu gosto de trabalhar entre quatro pa-
redes, eu sou roteirista, eu quero ser escritor”.

Na época em que você começou, 1967, não tinha 
quase roteirista. Hoje já tem sujeito que vive só de 
escrever roteiro.

Isso é mentira, assim como ninguém vive exclusiva-
mente de dirigir filmes. Eu tenho quase três profissões 
paralelas e uma atividade acadêmica também.

Isso é uma visão da indústria americana, aquela fi-
gura que escreve roteiro e ganha dinheiro.

É, isso aí não existe. Eu acho que todo bom rotei-
rista tem de ter formação jornalística também, não 
só dramatúrgica, especialmente porque o trabalho de 
roteiro é 40% de pesquisa e prospecção. Foi isso que 
fiz nesses quatro roteiros do projeto ABC Clube De-
mocrático. O projeto partiu de uma premissa liber-
tária de que o tempo livre é o verdadeiro espaço, é 

revolucionário, é onde as cabeças são feitas. A ideia 
era fazer quatro filmes simultaneamente, usando os 
mesmos cenários, as mesmas personagens. Mas, dian-
te de alguns escândalos que houve com o cinema, isso 
se tornou inviável. De qualquer forma, foram feitos 
dois longas, Garotas do ABC, que no projeto original 
se chamava “Aurélia Schwarzenega”, brincadeira com 
o Arnold Schwarzenegger, e o Falsa Loura, que era 
“Lucineide Falsa Loira”.

Eles são interligados?
São, mas como não conseguimos fazê-los simulta-

neamente tiveram de ser pensados diferentes. Garotas 
do ABC era um filme bem complicado, mas o maior 
dificultador foi o fato de que a gente perdia três horas 
por dia para locomover uma equipe inteira de quase 
80 pessoas de São Paulo para São Bernardo. Acredito 
que esse era um dos problemas da Vera Cruz. O gran-
de cineasta Roberto Santos dizia uma coisa, e acho que 
foi a maior lição que recebi desde que comecei a fazer 
cinema no Brasil: “O grande mérito do cinema brasi-
leiro é conseguir transformar falta de condições em 
elementos de criação”.

E você estava fazendo um filme, e não um docu-
mentário.

É, um filme de ficção, você fala de pessoas físicas 
que já são personagens, que têm o seu olhar específi-
co lá dentro. Você sabe qual foi o melhor trabalho de 
pesquisa das mulheres operárias? Foi pegando o ôni-
bus com elas durante quase um mês e meio. Eu pe-
gava o ônibus no horário de pico, e aí vi como falava 
a operária nissei, a operária negra, especificamente a 
operária tecelã.

Acho Anjos do Arrabalde seu melhor filme. O que 
mudou de lá para cá? 

Acho Demência, Alma Corsária e Relatório Confi-
dencial meus melhores filmes, os mais pessoais que 
já fiz. Garotas do ABC e Falsa Loura são filmes mui-
to gêmeos do Anjos do Arrabalde. Com toda a since-
ridade, talvez Garotas do ABC seja até melhor num 
certo sentido, embora tenham sido retirados quase 
30 minutos.

‘O grande cinema é o que te provoca’
norádio
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Você tem também um lado pop, gosta de filmes de 
ação, de alguns blockbusters americanos. Quem é 
o seu favorito da atualidade?

Na verdade, assim como na música, eu não tenho 
preconceito, não. Eu gosto de filme policial, tenho pre-
dileção. E gosto de vários diretores. Gosto muito des-
sa escola do cinema B americano. Joseph Lewis, Sa-
muel Fuller são a minha escola, caras com quem eu 
já tenho identidade, proximidade, desde os 16 anos, 
porque também são cineastas que aprenderam a traba-
lhar com poucas condições. Edward Ludwig, Godard 
também faziam filmes policiais, secos. Talvez o cinema 
pelo qual eu tenho o maior carinho seja o de clássicos. 
Tem uns cineastas mais recentes, como o John Flynn, 
que fez excelentes filmes de ação, mas acho que atual-
mente os cineastas que mais me espantam, na verda-
de, são David Cronenberg, Brian de Palma e William 
Friedkin, que é um gênio e talvez tenha feito uma das 
obras-primas máximas do cinema de ação, Viver e Mor-
rer em Los Angeles.

Estudar a trabalhadora do ABC o estimula a conti-
nuar mergulhando na alma do povo brasileiro?

A mulher proletária é uma personagem pela qual 
tenho absoluto fascínio. Agora eu pretendo tratar de 
outras questões. No futuro próximo, me interessaria 
muito retomar um pouco aquele sentido do filme po-
lítico que especialmente o cinema italiano fazia na 
década de 1960, não é cinema político de dar respos-
tas, mas sim de provocar questões. Um fato político 
que poderia gerar um filme à altura de um Damia-
no Damiani ou de um Elio Petri foi o que aconteceu 
com o Celso Daniel. Isso é um grande manancial 
de material dramatúrgico. É o cinema que faz com 
que o cara vá mergulhar na informação. A gente está 
enfrentando um manancial de filmes absolutamen-
te conformistas. “Você tem de agradar o cidadão...” 
Agradar, o cacete. O grande cinema é aquele que te 
provoca, que faz com que você, ao sair do cinema,  
vá pra uma biblioteca. 

Você baixa filme na internet também? E os seus, 
dá pra baixar?

Sem dúvida. Tem de baixar, o filme é feito para ser 
visto. (Os meus) Não sou eu que vou disponibilizar, mas 
eu recomendo: quer baixar, baixa. 

‘O grande cinema é o que te provoca’

Jornal Brasil Atual: 
de segunda a 
sexta, das 7h às 8h 
no seu rádio, ou a 
toda hora no www.
jornalbrasilatual.
com.br

O cineasta Carlos 
Reichenbach. Na 
foto menor, cena de 
Garotas do ABC
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esporte

P
ara todas as modalidades, com 
exceção do futebol, a Olimpíada 
é o evento máximo. É a compe-
tição para a qual atletas de todo 
o mundo se preparam durante 

quatro anos, para disputá-la no auge da for-
ma. Durante os Jogos se tem a exata noção 
do estágio em que se encontra cada um dos 
participantes. Para o basquete brasileiro, essa 
referência foi a pior possível. Em Pequim, em 
2008, a seleção feminina terminou em penúl-
timo lugar, enquanto a masculina nem sequer 
se classificou. “Não se julga uma administra-
ção porque uma seleção foi ou não para uma 
Olimpíada. Isso é basquetebol, que se decide 
em uma bola, num simples detalhe de uma 
bola que caiu ou não caiu”, defende-se Gerasi-
me Bozikis, o Grego, há 12 anos presidente da 
Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Desde que foi fundada, em 1933, a CBB 
teve apenas seis presidentes. O recordista, al-
mirante Paulo Martins Meira, ficou de 1938 
a 1975. Esse período, porém, teve alguns 
pontos altos. O Brasil foi, no masculino, duas 
vezes campeão mundial (1959 e 1963), duas 
vezes vice (1954 e 1970) e uma vez tercei-
ro (1967). O feminino foi terceiro em 1971. 
Em Jogos Olímpicos, foram três medalhas 
de bronze (1948, 1960 e 1964) conquistadas 
pelos homens. Grego só perde para Meira no 
quesito tempo de permanência como presi-
dente da CBB. Mas, diferentemente do re-
cordista, foi justo no começo do primeiro 
mandato do atual homem forte do basque-
te brasileiro que começou a decadência da 
modalidade no país.

Mesmo com a 
decadência do 
basquete brasileiro, 
o atual mandachuva 
da confederação 
nacional ainda quer 
mais quatro anos de 
mandato
Por Fernando Gavini

Presente de grego

O masculino nunca mais se classificou 
para a Olimpíada. A última vez foi em 1996, 
em Atlanta, quando Renato Brito Cunha era 
o presidente e Oscar despediu-se da seleção. 
No feminino, o auge aconteceu pouco an-
tes da era Gerasime Bozikis começar. Com 
Hortência, Paula e Janeth em grande fase, o 
Brasil ganhou o Mundial de 1994 e faturou 
a prata olímpica em 1996. Depois das duas 
conquistas, Hortência e Paula se retiraram 
das quadras. Houve ainda bons resultados 
com o bronze em Sydney 2000 e o quarto 
lugar em Atenas 2004 e nos Mundiais de 
1998 e 2006. Mas Janeth também abando-
nou a carreira e a geração que brilhou por 
tantos anos não teve, a exemplo do mascu-
lino, sucessão. O esporte no país dependia 
demais dos talentos que tinha e não os apro-
veitou da maneira adequada para criar a de-
vida estrutura para a modalidade.

A situação do basquete feminino é ainda 
mais complicada. Entre os homens, pelo me-
nos, há talentos capazes de fazer com que o 
Brasil consiga melhorar seus resultados. O 
armador Leandrinho e os pivôs Nenê e An-
derson Varejão têm se destacado na NBA e 
Thiago Splitter, na Europa. Difícil é conseguir 
juntá-los numa mesma convocação. No Pré-
Olímpico de 2008, em Atenas, o técnico espa-

nhol Moncho Monsalve convocou 16 jogado-
res, mas só dez se apresentaram. Por motivos 
diversos, Leandrinho, Varejão, Nenê, Valti-
nho, Guilherme Giovanoni e Paulão não acei-
taram o chamado. “Desse jeito, e com 20 dias 
de preparação, não há técnico que faça mi-
lagre”, afirma Wlamir Marques, bicampeão 
mundial com os times de 1959 e 1963.

“A CBB tem dinheiro e poder para mudar 
as coisas, mas não faz. Falta é uma escola de 
basquete brasileiro. Hoje qualquer um pode 
ser técnico. Deveria ser obrigatório fazer um 
curso para ser treinador e haver intercâm-
bio com técnicos do exterior. Estamos tra-

apego Grego diz que basquete se decide 
na quadra. Mas não põe seu cargo em jogo 
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balhando muito mal a base. Na Argentina 
existe uma escola de basquete. O estilo é se-
guido por todos os técnicos. Eles trabalham 
para o país, e aqui cada um trabalha por si”, 
reclama Wlamir. 

Promessas
Uma das promessas de Grego para con-

tinuar no cargo é que a seleção será forte a 
partir do novo ciclo olímpico que começa 
neste ano. “A seleção será constituída dos 
nossos melhores jogadores. Todos vão jo-
gar num projeto de quatro anos, teremos 
um grande time. Com o que temos de me-
lhor, não devemos nada a ninguém”, afirma 
Grego, em tom de campanha para se reele-
ger no próximo dia 5 de maio.

Pesa contra ele a bagunça em que se trans-
formaram os campeonatos nacionais nos úl-
timos anos. Brigas com clubes, formação de 
ligas paralelas e uma temporada em que não 
houve um campeão brasileiro foram alguns 
dos acontecimentos durante a gestão Grego. 
Em outra possível manobra eleitoreira, o di-
rigente aceitou deixar nas mãos dos clubes a 
organização, com apoio da CBB, do campeo-
nato nacional – depois de anos de relutância. 
E a NBB, a nova liga criada, virou parte da 
campanha para a reeleição.

Grego terá dois adversários em maio, am-
bos presidentes de federações estaduais e an-
tigos aliados. Carlos Nunes, do Rio Gran-
de do Sul, ex-assessor do atual dirigente, e 
Toni Chakmati, da federação paulista, ex-
vice-presidente de relações internacionais 
da confederação. “Rompi com o Grego em 
2006. Ele se acha o dono do basquete, não 
ouve ninguém na hora de tomar as decisões”, 
explica Chakmati. Grego é  favorito. Têm di-
reito a voto os presidentes das 27 federações 
estaduais filiadas à CBB. “Muita federação 
nem faz campeonato, no máximo organiza 
alguma coisa em nível colegial. Ceará e Ma-
ranhão são exemplos disso. E têm o mesmo 
direito a voto que São Paulo, basquete mais 
forte do país. Assim fica fácil manipular, bas-
ta um convite para ser chefe de delegação ou 
um saco de bolas novas para garantir o voto”, 
diz Wlamir Marques. E assim Grego se man-
tém por tanto tempo presidente – e confia 
em sua continuação no poder.

Quem mais parece estar se mexendo é 
Carlos Nunes. No lançamento oficial da 
candidatura, o gaúcho anunciou que, uma 
vez eleito, Hortência vai cuidar do basque-
te feminino e gente de fora da modalida-
de será convidada para ajudar, como José 
Carlos Brunoro. Os técnicos José Medalha 
e Miguel Ângelo da Luz estiveram presen-
tes, além dos ex-jogadores Pipoca, Cario-
quinha e Marquinhos e mais 14 presiden-
tes de federações. “Estamos formando esse 
grupo e montando a candidatura há um 
bom tempo, mas precisamos buscar novas 
composições”, acredita Nunes.

Se todos os confederados presentes con-
firmassem os votos, Nunes desbancaria 
Grego, que garante ter o apoio de 18 esta-
dos. Ou alguém está errando a conta – afi-
nal, são apenas 27 federações – ou tem gen-
te articulando por todos os lados à espera de 
quem vai oferecer mais vantagens até a hora 
do voto. Chakmati teve problemas de saúde 
no começo do ano e está um passo atrás na 
disputa, mas a influência de São Paulo no 
basquete nacional não deve ser desprezada. 
Ele quer mudar o estatuto da CBB: “Temos 
de limitar a apenas uma reeleição e é preci-
so que o vice-presidente também seja vota-
do, e não nomeado. O estatuto hoje favore-
ce a ditadura”.

Infelizmente, não serão as propostas dos 
candidatos que vão definir a eleição, mas 
os bastidores, a troca de favores. Quem pu-
der mais vai chorar menos. Triste basquete 
brasileiro. 

VeLhos tempos Oscar conduz a bola em Atlanta, em 1996, na última participação 
do basquete brasileiro masculino em Olimpíada (à esq.). Em 1963, o time do Brasil 
conquistou o bicampeonato mundial vencendo a equipe dos Estados Unidos (acima)

feminino 
Último título 
mundial foi 
em 1994, 
e prata em 
Atlanta 
em 1996, 
com Paula, 
Hortência e 
Janeth
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S
eis horas no mar, e um úni-
co peixe na rede lambuzada de 
óleo. Na chegada à Baía de Se-
petiba, Rio de Janeiro, o pesca-
dor Claudeci Monteiro, 63 anos, 

sente-se num “beco sem saída” ao ver o que 
acontece na Ilha da Madeira, município de 
Itaguaí, onde há 35 anos sobrevive da venda 
do pescado. A região é marcada por agres-
sões ambientais e pela degradação de sua 
principal atividade econômica: “Gastei 30  
reais de combustível e voltei com uma cor-
vina de dois quilos. Antes o barco vinha tão 
cheio que eu me deitava por cima delas. O 
tempo que gastava limpando peixes agora 
gasto para limpar a rede”, lembra, enquanto 
lava o rosto nas águas da baía que, em breve, 
abrigará projetos faraônicos, como a Com-
panhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) e o 
porto de minério da LLX.

A Baía de Sepetiba já foi a segunda maior 
produtora de pescado do Brasil, com tone-
ladas diárias de camarões, siris, corvinas, 
sardinhas e mariscos. Hoje, apesar da de-
gradação ambiental, econômica e social, 
cerca de 8 mil pescadores registrados vivem 
em localidades como Coroa Grande, Itacu-
ruçá e Mangaratiba: “Para sobreviver, mui-
tos usam seus barcos para atender turistas”, 
explica Sérgio Hiroshi Okasaki, o Japonês, 
presidente da Associação de Pescadores e 
Lavradores da Ilha da Madeira (Aplim).

E mesmo o turismo, segundo Hiroshi, 
pode ficar condenado. “Aqui nessa linda 
praia da Ilha da Madeira funcionará o ter-
minal de minério da LLX e uma área de ma-
nobras de navios da CSA”, lamenta Japonês, 
que vê a cultura do local abalada. “Aqui se 
pesca há 400 anos, mas as novas gerações 
não têm o mesmo conhecimento das ante-

Famosa pela beleza 
e pela tradicional 
produção de 
pescado, a Baía 
de Sepetiba vive 
impasse econômico 
e ambiental com a 
construção de uma 
siderúrgica e um porto 
para uma mineradora. 
Por Maurício 
Thuswohl. Fotos de 
rodrigo Queiroz

ambiente

MORTE
sem 
opção
Sérgio 
Hiroshi: até 
o turismo está 
comprometido
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anunciada de uma triste baía

riores. Tem gente que não é pescador, mas 
puxador de rede.” 

Equipar um barco de pesca de médio por-
te, para 15 homens, custa R$ 8 mil, segundo a 
Aplim. Com essa dura realidade, os pescado-
res acabam como “puxadores de rede” das em-
presas que praticam pesca industrial. O cará-
ter predatório dessa modalidade já expõe seus 
efeitos, como comprova o estado de abandono 
do outrora movimentado terminal de desem-
barque de pescado de Coroa Grande: “Com a 
escassez do pescado, em nome da ganância, as 
empresas usam barcos de pesca oceânica den-
tro dos limites da baía, o que configura grave 
crime ambiental”, afirma Marcos Garcia, dele-
gado da Confederação Nacional das Federa-
ções de Associações de Pescadores Artesanais 
(Confapesca) naquela região.

Impedidos de pescar
Com apoio federal, estadual e municipal, 

a instalação da CSA pode acabar de vez com 
a pesca na Baía de Sepetiba. Controlada pelo 
grupo alemão ThyssenKrupp (90%) em so-
ciedade com a Vale (10%), será a maior usi-
na siderúrgica da América Latina, com pro-
dução prevista de 5 milhões de toneladas de 
placas de aço por ano a partir de 2010. Com 
investimentos de € 5 bilhões, os alemães es-
peram gerar 10 mil empregos diretos. “Esses 
empregos, até agora, não estão sendo ofere-
cidos aos moradores da região”, afirma Gar-
cia. As contratações feitas até março pela 
CSA são de 1.500 técnicos provenientes de 
Minas Gerais e de 600 operários vindos da 
China. Os responsáveis da ThyssenKrupp MORTE
pelo projeto brasileiro, o maior fora da Ale-
manha, justificam que “os chineses detêm 
expertise reconhecida internacionalmente 
na construção de fornos de coque”.

Garcia conta que a CSA esboçou um acor-
do com as famílias de pescadores e chegou a 
acenar com uma indenização de R$ 33 mil 
por pescador afetado. “Esse acordo jamais 
foi cumprido. Temos famílias passando 
fome e vivendo da doação de cestas básicas”, 
afirma. A postura inicial de negociação, se-
gundo ele, foi substituída pela hostilidade: 
“Existem patrulhas armadas, mantidas pela 
empresa, para não deixar que os barcos dos 
pescadores se aproximem. Estão nos im-
pedindo de pescar. Desse jeito, a violência 
pode explodir em pouco tempo”.

denúncia
Marcos Garcia diz que empresas 
usam barcos de pesca oceânica 
dentro da baía
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Ainda mais grave é a questão ambiental, 
como explica o delegado da Confapesca: “A 
CSA vai ocupar uma área de cerca de um 
quilômetro entre as fozes de dois importan-
tes canais que deságuam na baía, Guandu 
e São Francisco. Além de suprimir exten-
sas áreas de manguezal, a empresa realizou 
uma preocupante dragagem no fundo da 
baía para construir um porto em forma de 
“T” com quatro quilômetros de extensão. 
Em alguns pontos, o fundo escavado foi de 
12 para 23 metros, a fim de possibilitar o in-
tenso tráfego de navios. Isso revolveu uma 
enorme quantidade de metais pesados que 
estavam no fundo da baía e acabou por su-
mir com o pescado”.

Como reação, seis ações indenizatórias 
movidas por diversas associações de pesca-
dores da região correm na Justiça contra a 
empresa. Victor Mucare, advogado de 5.700 
pescadores, estima em dez anos o período 
em que a atividade pesqueira será inicial-
mente afetada pela siderúrgica: “Segundo a 
Federação da Indústria Pesqueira do Rio de 
Janeiro, um pescador ganha, em média, de 
três a cinco salários mínimos por mês. O va-
lor das indenizações por lucro cessante será 
calculado nessa base e multiplicado por dez 
anos. Além da indenização por perdas e da-
nos, em torno de R$ 30 mil por pescador”.

O Ministério Público também move uma 
ação penal contra a CSA, o governo do Rio 
de Janeiro e a Feema (órgão estadual respon-
sável pelo licenciamento da siderúrgica) por 
danos ambientais e irregularidades no pro-
cesso: “Por se tratar de um projeto que en-
globa o ambiente marinho, o licenciamen-
to deveria ser feito pelo Ibama”, diz Mucare. 
Há ainda uma ação civil pública de embar-
go imediato das obras da CSA, movida pela 
Aplim e pela Associação dos Pescadores Ar-
tesanais da Ilha da Madeira. A soma pleitea-
da passa dos R$ 300 milhões.

“Não queremos cala-bocas”
Outro projeto que tem impacto negativo 

sobre a região, em particular a Ilha da Ma-
deira, é a construção do Porto Sudeste, ter-
minal portuário da LLX, empresa do grupo 
EBX, controlado pelo empresário brasileiro 
Eike Batista. Se inaugurado no segundo se-
mestre de 2011, o Porto Sudeste poderá ar-
mazenar até 25 milhões de toneladas de mi-
nério de ferro por ano e movimentar 20% 
de todo o minério exportado pelo Brasil.

“Existe pressão para que os pescadores da 
Ilha da Madeira vendam sua casa. Dizem 

beco sem saÍda
Claudeci e sua 

rede vazia: “Antes 
o barco vinha tão 
cheio que eu me 
deitava por cima 

dos peixes”
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O ThyssenKrupp negou a 
possibilidade de haver colapso 
da pesca na Baía de Sepetiba: 
“O projeto de construção da 
ThyssenKrupp CSA, aprovado 
pelos órgãos ambientais 
competentes, foi desenvolvido de 
acordo com padrões europeus e 
brasileiros. A preservação de 1,5 
milhão de metros quadrados da 
área de mangue junto à linha de 
costa do terreno e a operação 
de dragagem necessária à 
construção do terminal portuário 
foram amplamente discutidas 
com as partes interessadas e 
todas as medidas tomadas para 
assegurar a não existência de 
impacto ambiental significativo em 
decorrência dessas atividades”. 
A assessoria da empresa alegou, 
ainda, ter adotado “práticas 
modernas de dragagem”, que 
evitou a dispersão dos metais 

pesados, além de as “autoridades 
ambientais brasileiras imporem 
rigorosas exigências para 
minimizar o impacto de dragagem 
do canal de navegação na área 
do porto, assegurando ainda 
monitoramento da qualidade da 
água, da fauna e da flora”.

Já a direção da LLX argumentou 
ter feito estudos de impacto 
ambiental na atividade pesqueira: 
“Em nenhum deles foi detectado 
impacto significativo para a pesca. 
O que foi detectado é que serão 
criadas áreas de exclusão de 
pesca no local ocupado pelas 
estruturas do porto e no trecho 
entre ele e o canal para o Porto 
de Itaguaí”. Nessas áreas de 
exclusão, a LLX promete implantar 
programas de apoio à atividade 
pesqueira, a serem elaborados em 
conjunto com os pescadores, para 
compensar eventuais perdas.

As duas empresas afirmam 
ter boa relação com a população 
local. A TKCSA diz que investirá 
R$ 10 milhões em melhorias 
estruturais e a CSA citou o 
programa de treinamento firmado 
com o Senai-RJ para capacitar 
aproximadamente 1.800 alunos, 
com o objetivo de formar  
mão-de-obra local. Os 
participantes do processo foram 
selecionados em agosto de 2007.

As acusações de “pressão” 
para que os pescadores vendam 
as casas para a LLX ampliar suas 
instalações de minério foram 
refutadas pela empresa, que, no 
entanto, admite haver impacto 
sobre a saúde dos moradores: “(...) 
Os demais imóveis no entorno do 
empreendimento serão incluídos 
no Programa de Relocação para 
garantir a segurança e a qualidade 
de vida dos moradores, já que a 

instalação e a operação do Porto 
Sudeste vão gerar impactos, como 
aumento do tráfego de caminhões, 
ruídos e vibração, entre outros”.

Em relação às ações judiciais, as 
duas empresas afirmam ser “ato 
isolado” de algumas entidades de 
pesca. A Secretaria do Ambiente 
do Rio de Janeiro informou que os 
licenciamentos dos projetos da CSA 
e do Porto Sudeste foram realizados 
de acordo com a legislação ambien-
tal. A alegação de associações de 
pescadores de que o licenciamento 
do Porto Sudeste deveria ter sido 
feito pelo Ibama, e não pelo órgão 
estadual, uma vez que afeta o am-
biente marinho, foi contestada: “O 
Porto Sudeste encontra-se dentro 
da área do estado e dentro de 
águas interiores. A Procuradoria-
geral do Estado já rebateu as acusa-
ções e as obras estão em andamen-
to”, diz a secretaria.

O outro lado: empresas negam impacto ambiental

que, se eles não venderem, serão desapro-
priadas. Querem dizimar a Ilha da Madei-
ra e transformar tudo aqui num gigantes-
co depósito de minério”, diz Japonês, da 
Aplim. Garcia completa: “O Eike nos ofe-
receu caminhões frigoríficos, mas não que-
remos cala-bocas. Queremos ter o direito 
de trabalhar e ganhar o próprio sustento”.

Cinco ações movidas por associações de 
pescadores pedem a imediata suspensão 
das licenças de instalação do Porto Sudes-
te: duas em Itaguaí, duas em Mangaratiba 
e uma no Rio de Janeiro. A 14ª Vara de Fa-
zenda Pública do RJ embargou o projeto 
até que as denúncias de irregularidades am-
bientais sejam apuradas. “Os advogados da 
LLX, os mesmos da CSA, estão se mexendo 
para reverter essa liminar, mas o fato é que 
a empresa realizou seus estudos de impac-
to ambiental como se não houvesse outros 
empreendimentos impactantes no entorno 
da baía”, explica o advogado dos pescado-
res. “A LLX não pode ir além do que a CSA 
já causou, pois isso fará a baía entrar em 
colapso. A própria empresa admite que sua 
instalação pode implicar na extinção de es-
pécies marinhas.”

Distante desse imbróglio, Claudeci Mon-
teiro ajeita em sua bicicleta a única corvi-
na pescada nas seis horas de labuta. “Não 
queria indenização, mas poder continuar 
a viver aqui e voltar a pescar como antes”, 
desabafa. 

afogados
A cada temporada, aumenta a 
quantidade de barcos inativos



40     REVISTA DO BRASIL    aBril 2009

saúde

pense antes
identificar as 
razões do apetite e 
encontrar paciência 
para mudar de 
hábitos são pontos 
de partida para 
quem quer eliminar 
alguns quilos 
do corpo e da 
consciência, com 
saúde e equilíbrio
Por Roberta Alves

120 kg

hoje: 59 kg,
1,58 m
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a obesidade rende livros, revis-
tas, receitas com baixas calo-
rias, regimes da moda, lança-
mentos de remédios, shakes, 
sopas etc. Garante audiência, 

proporciona lucro e desperta ansiedade e, 
talvez por isso mesmo, nem todo mundo 
que se lança a uma estratégia de emagreci-
mento consegue ir além da primeira sema-
na. E não se trata de pouca gente. Estudo 
de 2007 da Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Bariátrica e Metabólica estima que 63 
milhões de pessoas a partir de 18 anos têm 
peso acima do normal. Entre elas, 15 mi-
lhões de obesos e 3,7 milhões com obesi-
dade mórbida.

Mais que estética, a questão é também 
de saúde pública. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, há países, como Canadá, 
EUA, Reino Unido, México e Austrália, em 
que 60% da população está acima do peso 
ideal. Um estudo divulgado pelo The New 
England Journal of Medicine revelou que a 
obesidade e o acúmulo de gordura abdo-
minal duplicam o risco de morte nos países 
europeus – foram nove os analisados, du-

pense antes
rante dez anos, com acompanhamento de 
360 mil pessoas, coordenado pelo Instituto 
Catalão de Oncologia (ICO).

Obesidade é acúmulo de gordura corpo-
ral, ocorre quando a quantidade de ener-
gia ingerida supera o gasto energético, por 
um tempo considerável. Segundo especia-
listas, há quatro tipos de obesidade: ali-
mentar, metabólica, medicamentosa e ge-
nética. A maioria dos casos se refere ao 
primeiro.

“Se não comer a mais, não engorda. Se 
não tem tijolo e não tem cimento, não 
se constrói a casa”, afirma o cirurgião 
bariátrico e do aparelho digestivo Ge-
raldo Chaves de Alcântara Júnior. “Um 
dos problemas que fazem a pessoa ga-
nhar peso é o hipotireoidismo, quando 
a tireóide funciona aquém do normal, os 
hormônios caem, baixa o metabolismo 

do organismo e a pessoa tem tendência 
a engordar.” Mas, se não houver controle 
da tireóide, o ganho de peso pode ser de 
no máximo sete quilos, em muito devi-
do a inchaço. “Se a pessoa regular a tire-
óide, melhora até o inchaço rapidamen-
te. Não tem quem fique 30 quilos acima 
do peso só porque a tireóide não funcio-
na bem”, explica o médico. O mesmo se 
refere à obesidade medicamentosa. “Não 
é porque uma pessoa toma algum tipo 
de corticóide, alterador de apetite e me-
tabolismo, que vai ficar 40 quilos acima 
do peso”, enfatiza. Verifica-se então que 
o principal problema de grande parte dos 
obesos é comer mais do que precisa. Mas 
por que isso acontece?

Forças ocultas
Normalmente, o bebê ao nascer é ali-

mentado pela primeira vez no seio da 
mãe. Na amamentação sente sua respira-
ção, o calor de seu corpo, ouve palavras 
carinhosas, o bater do coração. “Sem dú-
vida, não dá para separar mente de cor-
po, e os aspectos emocionais são extre-

mamente importantes nas escolhas que a 
pessoa faz na vida, incluindo aquilo que 
vai comer”, afirma a psicóloga Ana Rosa 
Sancovski, coordenadora geral dos cur-
sos de pós-graduação da Faculdade de 
Medicina do ABC, entre eles o de espe-
cialização em Transtornos Alimentares e 
Obesidade.

Muitas vezes a pessoa come além do ne-
cessário, e engorda, porque está muito an-
gustiada. “A comida funciona como se fos-
se um remédio para quem se sente incapaz 
ou impedido de enfrentar uma situação”, 
explica a psicóloga.

“Eu comia para compensar um vazio, 
uma sensação que não sei explicar, já que 
sempre tive os pais muito presentes. A co-
mida era meu conforto, comia quando es-

tava feliz ou quando estava 
triste. Hoje sei que a co-

mida não é amor, cari-
nho nem conforto. É 
apenas algo que preciso 
no dia-a-dia para obter 

energia. Isso não signifi-
ca que tenho de me em-
panturrar”, afirma Herly 
Monteiro, 22 anos, estu-
dante universitária em 
Guimarães (Portugal), 
que eliminou 44 qui-
los com mudança de 
hábitos alimentares 
e exercícios físicos. 
Atualmente com 76 
quilos, sua meta é 

chegar aos 70.

Cálculo do iMC

O Índice de Massa Corporal (IMC) é um 
padrão internacional. Calcula-se dividindo 
o peso (medido em quilos) pela altura ao 
quadrado. Com o valor resultante você 
tem como definir sua condição quanto 
ao peso. 

iMC Categoria
Abaixo de 18,5 Abaixo do peso
De 18,5 a 24,9 Peso normal
De 25 a 29,9 Sobrepeso
De 30 a 34,9 Obesidade leve
De 35 a 39,9 Obesidade moderada
Acima de 39,9 Obesidade mórbida 

Exemplo
Uma pessoa de 1,70 m e 90 kg:
1,702 = 2,89.
90 : 2,89 = 31,14 (obesidade leve)

108 kg

hoje: 80 kg,
1,78 m

Ronaldo
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Que fome é essa?
Há a fome biológica, a psicológica e a so-

cial. A biológica é que impulsiona o ser hu-
mano a buscar no alimento a energia de que 
precisa. A psicológica aparece independen-
temente de o corpo físico estar satisfeito. 
O ato de comer serve para atender a uma 
determinada situação emocional (tristeza, 
euforia, tédio, solidão etc.).

“Sempre estive acima do peso, desde 
criança. Já fiz reduções alimentares, sopas 
milagrosas, algumas vezes com exercícios 
ao mesmo tempo, mas desisti sempre”, afir-
ma a vendedora Andreia Patricia Faria Tei-
xeira, 23 anos. “Minha maior dificuldade é 
a ansiedade. Gostaria que as coisas aconte-
cessem rápido. Como isso não é possível, 
fico desmotivada.”

A chamada fome social é impulsionada 
pelo ambiente, mas precisa encontrar ter-
reno fértil no indivíduo para que ocorra. 
É quando a pessoa não está com fome real, 
biológica, mas come para se sentir parte de 
um grupo ou por estar com alguém. Um 
exemplo é a mãe que já se alimentou, mas 
quando o filho chega da escola come no-
vamente para fazer companhia.

120 kg

hoje: 76 kg,
1,70 m
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O ponto de partida de uma pessoa que 
pretende reagir à obesidade é identificar 
qual das três fomes a tem levado a co-
mer além do necessário. Muitas vezes, 
para isso, precisa da ajuda de um espe-
cialista, que pode ser um nutricionista, 
um psicólogo ou mesmo um médico de 
sua confiança.

Há pessoas que optam por utilizar me-
dicamentos para emagrecer. Nesse caso, 
todo cuidado é pouco, pois podem provo-
car muitos efeitos colaterais e criar depen-
dência. “Comecei a tomar remédios com 
14 anos de idade. Tomei durante dez anos, 
mas a certa altura não era mais para ema-
grecer, e sim para conseguir acordar e sair 
da cama. Minha depressão aumentou mui-
to, tive crises de pânico. Parei com tudo e re-
solvi procurar ajuda”, relata Juliana Rober-
ta Cardoso Businari, 30 anos, cantora em 
Santa Bárbara d’Oeste (SP), que está com 
cerca de 59 quilos, depois de ter eliminado 
outros 60 por meio de gastroplastia. “Foi 
muito difícil no começo: 40 dias só toman-
do líquidos e com uma ansiedade enorme 
por estar sem antidepressivo, sem nada... 
Mas mudei minha vida. Hoje sou muito fe-
liz, não dependo de droga nenhuma, só de 
força de vontade.”

O cirurgião Alcântara Júnior, que atua 
numa clínica especializada em doenças do 
aparelho digestivo na região do ABC, in-
forma que os medicamentos para emagre-
cer são indicados somente para obesos com 
Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 

30 kg/m2 ou de 27 kg/m2 com comorbi-
dades – doenças associadas à obesi-
dade (veja no quadro como calcular 

o IMC). “Essas drogas devem ser 
usadas com critério, não servem 

para todo mundo”, alerta. 

Dietas ou 
reeducação

Nos anos 1970, surgiu 
na Inglaterra e nos Esta-
dos Unidos a antidieta, 
que chegou ao Brasil na 
década seguinte. O ob-
jetivo é aprender a dife-

renciar a fome física da 
psíquica, como fazem as 

pessoas magras, que geral-
mente identificam quando 
estão com fome e quan-
do estão satisfeitas. E co-
mem de tudo. A antidieta 
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96 kg

hoje: 62 kg,
1,71 m
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tem como ponto de partida três perguntas: 
“Estou com fome?”, “O que quero para essa 
fome?” e “Estou satisfeito?”

De acordo com pesquisa da Associação 
Médica Americana, 98% dos seguidores de 
regime voltam a engordar ou ganham qui-
los extras. “Depois de anos ouvindo que, 
uma vez gorda, sempre gorda, que eu não 
tinha jeito, que meus ossos eram largos e 
eu nunca pesaria menos de 80 quilos etc., 
decidi que era dona da minha vida. Procu-
rei a reeducação alimentar e vi que meu so-
nho era, sim, possível”, relata a nutricionis-
ta Maria Gabriela Esteves, de 28 anos, que 
eliminou 36 quilos e está com 62.

Segundo a nutricionista e fisiologista do 
exercício Ellen Duarte, a reeducação ali-
mentar é a forma mais segura de emagre-
cer e evitar o efeito sanfona. Quanto a man-
ter o peso após o emagrecimento, ela indica 
comer “alimentos saudáveis como legumes 
e verduras, cereais integrais, carnes magras, 
frutas e sucos de frutas, leite e derivados 
desnatados, deixando as guloseimas e ali-
mentos mais elaborados e gordurosos para 
dias especiais e eventuais”. Aliado a isso, El-
len sugere atividade física regular, “mas que 
dê prazer em fazer”.

“Emagreci 28 quilos em uma rotina 
com direito a uma refeição liberada na 
semana. Melhorou a minha autoestima 
e principalmente todos os exames médi-
cos”, diz o bancário de Porto Alegre Ro-
naldo Zeni, 38 anos. A psicóloga Ana Ca-
rolina Sorano Alva, 32 anos, concorda. Já 
emagreceu dez quilos e quer eliminar ou-
tros 17 com reeducação alimentar aliada 
a exercícios: “Não se deve esperar por mi-
lagres”, alerta. “É preciso determinação e 
amor-próprio.”

A nutricionista e fisiologista do exercí-
cio Paula Cavalini diz que é importante 
mastigar bem os alimentos e fazer a re-
feição em cerca de 20 minutos. “Assim a 
pessoa sai da mesa satisfeita, porque teve a 
secreção da leptina, hormônio que causa a 
sensação de saciedade. Quem se alimenta 
muito rápido acaba comendo mais. Sai da 
mesa e fica toda hora beliscando”, alerta 
Paula, que também é professora de Educa-
ção Física. “As pessoas que mais eliminam 
peso e mais se mantêm são as que melho-
ram a alimentação, fazem atividade física 
para eliminar calorias e estão vinculadas 
a um grupo de apoio, de pessoas que de-
sejam emagrecer, ou psicólogo”, completa 
o médico Ancântara Júnior. 
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A obra do colombiano Fernando Botero é um 
antiespelho. Mostra-nos como não queremos ser, 
numa sociedade que valoriza magrelas em passarelas 
e disfarça seu ego inflado e sua opulência
Por João Correia Filho, texto e fotos

É fácil perceber que, a cada qua-
dro, a cada nova imagem, os 
visitantes deixam escapar um 
sorriso. É um risinho meio sem 
graça, desconfiado, de quem 

entende uma anedota, um chiste. É dessa 
forma que a arte do colombiano Fernando 
Botero, um dos mais importantes artistas 
plásticos da atualidade, chega até nós, cheio 
(bem cheio) de ironia e graça. O artista é 
conhecido por dar formas arredondadas a 
tudo o que vê, por pintar personagens his-
tóricos rechonchudos, gatos, casas, móveis, 
pássaros, telhados e bailarinas com traços 
exageradamente abaloados. Nem mesmo 
quadros famosos escaparam a suas jocosas 

transformações. É o caso de sua Monalisa, 
pintada em 1977, versão inflada de uma das 
maiores figuras pictóricas da humanidade, 
concebida por Leonardo da Vinci no iní-
cio do século 16. Não há quem resista, com 
aquela seriedade de quem vê arte, diante do 
sorriso enigmático da gordinha. 

Divertidíssima, a visita ao Museu Botero, 
no centro histórico de Bogotá, permite ver 
mais de uma centena dessas obras, todas 
doadas pelo próprio Botero ao Banco de 
la Republica, o BB de lá, que mantém um 
importante complexo cultural e artístico na 
capital colombiana. O prédio onde estão as 
obras data de 1724 e foi totalmente restau-
rado em 2000 para receber as 184 obras, 

incluindo, além das 123 assinadas pelo ar-
tista, um riquíssimo acervo de quadros e es-
culturas de mestres do século 20. “Algumas 
pessoas me perguntam qual o sentido des-
sa doação, o sentido de essas obras ficarem 
na Colômbia num momento em que o país 
está vivendo dias de tormenta. E a respos-
ta é que, precisamente porque nossa pátria 
está acossada pela violência, essa coleção 
tem de ficar aqui”, disse o artista. 

Foi a maneira que encontrou de, aos 77 
anos, fazer algo pelo seu país, envolto no 
terror do tráfico, nas milícias, nas guerras. 
O artista, que vive na Itália, deu a Bogotá 
uma ilha de tranquilidade, um lugar não só 
para apreciar a arte, mas para refletir sobre a 

MUSEU DE peso
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possibilidade das coisas. “Essa doação pode 
ser interpretada como uma demonstração 
pessoal de minha fé em nosso país.” 

Andando pelos corredores e salas do 
museu é fácil rirmos de nós mesmos, do 
que nos tornamos. Botero ironiza de famí-
lias aristocráticas a presidentes da Repú-
blica. Temas mais clássicos, como nature-
zas-mortas, ganham vida e graça na visão 
do pintor – é caso de Naranjas (Laranjas) 
e Naturaleza Muerta con Espejo (Natureza-
Morta com Espelho). 

Muitas vezes é como se olhássemos 
diante de um espelho. Um espelho que 
nos mostra tal como não queremos ser, 
numa sociedade que valoriza magrelas em 
passarelas, mas não vê seu ego inflado, sua 
opulência. Há bonachões, burocratas, fa-
mílias cristãs, pessoas em situações vexa-
tórias, desnudas diante de um pintor, com 
o olhar melancólico de quem está despido 
diante do mundo. 

Duas coleções em uma
Fernando Botero nasceu numa época em 

que a preferência eram as mulheres com si-
lhueta um pouco mais cheia de curvas, em 
19 de abril de 1932. Natural de Medellín, 
norte do país, desenvolveu seu estilo depois 
de viajar muito, conhecer grandes mestres 
da pintura, estilos, escolas. Em Madri, es-
tuda o surrealismo de Salvador Dalí, al-
ternando as aulas em escolas de arte com 
visitas ao Museu do Prado, um dos mais 
importantes da Europa. Ao viver em Pa-
ris, afina-se com a arte clássica e discute 
os vanguardistas. Vai à Itália para aprender 
técnicas de afresco e familiarizar-se com o 
Renascimento. No México estuda o Mura-
lismo e se interessa por arte pré-colombia-
na. É também nesse país que ele pinta, entre 
os anos de 1956 e 1957, o quadro Naturaleza 

MUSEU DE peso
Muerta con Mandolina (Natureza-Morta 
com Mandolina), primeira obra reconhe-
cidamente boteriana, com seus volumes e 
cores fortes.

A partir dessa descoberta, passa a pintar 
de tudo: imagens narrativas, cenas do co-
tidiano, cenas históricas e até longas séries 
de obras sobre religião, pouco usual para 
os modernos de sua época. O quadro Niña 
Comiendo un Helado (Menina Chupando 
Sorvete) é um exemplo dessa diversidade, 
de seu extraordinário domínio técnico, da 
coerência de sua visão e da predileção pelo 
imprevisto – a língua da menina dá um 
perturbador toque de sensualidade. Longe 
de ser uma simples apologia à obesidade, 
a obra do colombiano é ao mesmo tempo 
uma releitura instigante dos ideais de bele-

za do Renascimento e um contraponto aos 
ideais estéticos de hoje. Talvez sua crítica 
nunca tenha sido tão atual. 

Durante suas andanças, Botero adquiriu 
uma coleção incrível de obras de outros 
artistas, parte das doadas em 2000, hoje 
hospedadas no museu colombiano, entre 
pinturas e esculturas de mestres como Pi-
casso, Renoir, Francis Bacon, Degas, Sal-
vador Dalí, Miró, Gustav Klimt, Marc 
Chagall, Henri Matisse. Uma viagem por 
mais de um século de arte. Uma escultu-
ra de Salvador Dalí, Busto Retrospectivo 
de Mulher, traz a figura alucinada de uma 
mulher com seios à mostra, um colar de 
espigas de milho no pescoço, um pão e um 
presépio sobre a cabeça. Contrapõe-se à 
delicadeza da escultura Mulher Envergo-
nhada, de Degas. 

Há ainda uma sala com esculturas de Bo-
tero. Num ambiente um pouco mais escu-
ro, as luzes destacam as formas arredonda-
das de gatos, pássaros, mulheres, homens 
em seus cavalos, deusas. Chamam atenção 
Caballo, um cavalo de mármore com patas 
enormes, e El Sueño, uma mulher deitada 
com um pássaro sobre seu corpo. E não pas-
sa despercebida a gigantesca Mano Izquier-
da, na entrada do museu, que traz dedos que 
brotam do concreto com leveza e força. 

Na saída, um passeio pelo bairro  La 
Candelaria é algo inevitável. É o mais char-
moso e antigo de Bogotá, cheio de bares, 
restaurantes, lojas, livrarias, além de parte 
importante da história da cidade. O pró-
prio complexo cultural do Banco de la Re-
publica já garante diversão. É possível visi-
tar também a Coleção de Arte do banco e o 
Museu Numismático, com grande acervo 
de moedas e cédulas acumuladas durante 

Os traços de 
Botero são 

instigantes, na 
pintura e na 

escultura

Monalisa, de 1977, 
brincadeira irresistível
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o tempo em que o prédio foi Casa da Mo-
eda. Do outro lado da rua estão a Bibliote-
ca Luis Ángel Arango, salas de exposições, 
uma livraria das boas e uma constante pro-
gramação artística. 

O clima é tranquilo e a área bastante po-
liciada. Com os problemas sendo empur-
rados para o interior do país e para a peri-
feria, a região central da capital se mantém 
mais segura, engana bem quem não co-
nhece os conflitos que a Colômbia enfren-
ta há décadas. A tranquilidade chega a sur-
preender. Nos fins de semana, há bastante 
gente na rua. Aos sábados, grandes aveni-
das do centro ficam interditadas para os 
ciclistas. Feiras de livros usados, barracas 
de comida, muita música em pequenos 
palcos montados nas esquinas devolvem 
a Bogotá o ar de metrópole cultural, ter-
ra de um dos mais importantes artistas da 
atualidade, esse colombiano que nos deixa 
a todos cheios.  

      algumas pessoas me perguntam qual o sentido de essas
obras ficarem na Colômbia num momento em que o país está vivendo 
dias de tormenta. E a resposta é que, precisamente porque nossa pátria 
está acossada pela violência, essa coleção tem de ficar aqui

serviço
Museu Botero: Rua 11, número 4-41, Centro 
histórico de Bogotá. Tel.: (571) 343 1212. 
horários: de segunda a sábado, das 9h às 17h. 
Fechado às terças. Domingos e feriados, das 
10h às 17h. Entrada franca

Botero ironiza 
de famílias 
aristocráticas a 
presidentes da 
República
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retrato Por Jailton Garcia e Paulo Donizetti de Souza

E
m editorial do dia 17 de fevereiro, a Folha de S.Paulo cha-
mou de “ditabranda” o regime vigente no Brasil entre 1964 
e 1985 e indignou leitores. “Quantos mortos, desaparecidos 
e expatriados são necessários para uma ‘ditabranda’ ser cha-
mada de ditadura? É um tapa na cara da história da nação”, 

escreveu Sérgio Pinheiro Lopes. O jurista Fábio Konder Comparato e 
a socióloga e cientista política Maria Victoria Benevides também pro-
testaram. O jornal qualificou a indignação de “cínica e mentirosa”, res-
pondeu que na comparação com outros regimes na região “a ditadura 
brasileira apresentou níveis baixos de violência política e institucional”. 
Em desagravo aos intelectuais e às vítimas da ditadura, centenas de 
pessoas se manifestaram em frente ao prédio da Folha, dia 7 de março. 
Entre elas estava Criméia Alice Schimidt de Almeida.

Aos 26 anos e grávida de 7 meses, Criméia, então militante do 
PCdoB, ficou nos porões do prédio da Operação Bandeirantes, em 
São Paulo, e no Pelotão de Investigações, em Brasília. Foi brutal-
mente torturada. Seu filho João Carlos nasceu em 1972, no Hos-
pital do Exército. Era mantido sob a ameaça de ser tirado da mãe. 
Virou instrumento de tortura. O bebê foi entregue desnutrido a 
uma prima aos 52 dias. “Passou a infância tendo pesadelos, grita-
va e convulsionava. O neurologista lhe deu alta aos 10 anos, disse 
que isso era um trauma”, conta Criméia. Depois da manifestação, 
a Folha assumiu ter errado ao empregar a expressão “ditabranda”, 
mas sustentou a retórica de considerar a ditadura brasileira menos 
repressiva que as congêneres no continente. “O Frias manteve sua 
arrogância, agrediu a toda a sociedade”, rebateu Criméia. 

Na brandura dos porões
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Por Xandra Stefanel (xandra@revistadobrasil.net)
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O Bangalafumenga, surgido de um bloco de Carnaval formado 
pelo poeta Chacal em 1998, lançou seu terceiro disco, Barraco 
Dourado (Universal, R$ 25, em média), que segue a mesma 
linha de Bangalafumenga (2001) e de Vira-Lata (2004), com 
muito samba e funk. Mãe d’Água, que abre o álbum, mostra a 

que veio com palmas e um coro de arrepiar. Baseado em Fatos Reais puxa o ritmo 
para o hip-hop. Regravações de Loirinha Bombril, dos Paralamas do Sucesso, e 
Trilhos Urbanos, de Caetano Veloso, não deixam a desejar. Rodrigo Maranhão 
(cavaquinho, voz e letras), Thiago Di Sabbato (baixo), André Moreno e Dudu 
Fuentes (percussões) são alguns dos que fazem uma boa mistura de ritmos 
brasileiros para quem gosta de brincar o Carnaval o ano todo. R$ 25.

Depois daquele Carnaval

A Fundação Casa Grande realiza de 11 
a 16 de maio a 1ª Mostra de Arte dos 
Países de Língua Portuguesa, na sede 
da entidade, em Nova Olinda (CE). 
Os cantores Filipe Mukenga (Angola), 
Stewart Sukuma (Moçambique), JP 
Simões (Portugal) e a brasileira Elizah 
Rodrigues farão recitais representando 
os maiores países falantes do idioma. 
Haverá oficinas e palestras sobre a 
cultura do Cariri para quem vem de 
outros países e lusófonas para quem 
é daqui. A FCG é uma instituição 
educacional que trabalha na formação 
cultural de crianças e jovens. 
Informações: (88) 3546-1333.

Integração

Conflitos religiosos, sexuais, 
culturais e de gerações são tema 
do livro Mães e Filhos (Cia. das 
Letras), de Colm Tóibín, que 
narra histórias de amor e afeto 
recheadas de estranhamento 
e distância, ambientadas em 
sua maioria em Dublin e no 
interior da Irlanda. Um ladrão 
tem de lidar ao mesmo tempo 
com o roubo de um Rembrandt 
e com os hábitos boêmios da 

mãe procurada pela polícia; uma senhora leva uma vida 
tranquila até saber que o filho padre está sendo processado 
por abuso; e um filho descobre um segredo da mãe que 
pode bagunçar a vida da família. As histórias mostram que 
as relações entre mães e filhos são construídas também com 
equívocos muitas vezes insanáveis. R$ 49, em média.

Família no divã

Sede da 
Fundação 
Casa 
Grande

A Soma dos Dias (Ed. Bertrand, R$ 50) 
é uma nova coleção de cartas que Isabel 
Allende escreveu à filha Paula, que morreu 
de porfíria ou erro médico, como a própria 
autora discute no livro. Desta vez, são 
memórias dos acontecimentos após sua 
morte, com as quais Isabel Allende toca a 
própria vida. E que vida. Lembrar, contar, 
refletir e alucinar. Suas histórias se abrem como fogos de artifício 
em noite escura. Tamanha intensidade explica por que há 25 anos, a 
todo 8 de janeiro, ela se recolhe a uma casinha e começa a escrever, 
com abraços de despedida e desejo de boa sorte do marido, Willie. É 
dele a incrível descrição que abre o livro e de Jennifer, sua “drogadita” 
enteada. Isabel Allende é autora de grandes histórias que têm como 
pano de fundo nossa trágica e mágica América Latina, como Casa 
dos Espíritos e De Amor e de Sombras.

Intimidades



aBril 2009    REVISTA DO BRASIL     49 

Uma comédia romântica 
despretensiosa e leve. 
Rachel (Piper Perabo) e o 
executivo Heck (Matthew 
Goode) estão prestes a se 
casar quando, ao cuidar 
dos preparativos do evento, 
a noiva conhece a florista 
Luce (Lena Headey). Elas 
se apaixonam e tudo vira 
de cabeça para baixo. Os 
encontros e desencontros 
dão uma pista de que o 
caminho do amor nem 
sempre é o que se imagina.

Imagine 
Eu e Você 
(Ol Parker, 2005)

Diversidade no cinema
“Olá, meu nome é Harvey Milk e eu estou aqui para recrutá-
los.” Assim começavam todos os discursos do primeiro ativista 
político gay a ser eleito para cargo público nos Estados Unidos. Foi 
assassinado um ano depois de eleger-se e sua história transformou-
se em livros, documentários e, recentemente, no longa-metragem 
Milk – A Voz da Igualdade, de Gus van Sant (Paranoid Park e 
Elefante). O filme, que estreou no Brasil em fevereiro, levou o Oscar 
de melhor roteiro adaptado e deu a Sean Penn, merecidamente, 
o de melhor ator. Enquanto você aguarda a chegada do DVD às 
locadoras, confira outros filmes com a mesma temática que podem 
ser vistos da sua poltrona.

O Segredo de 
Brokeback Mountain 
(ang lee, 2005)

O peão Jack Twist (Jake Gyllenhaal) 
e o rancheiro Ennie del Mar (Heath 
Ledger) se conhecem ao ser contratados 
para pastorear ovelhas na montanha de 
Brokeback. A convivência entre os dois 
desperta sentimentos mais profundos 
e eles começam um relacionamento 
amoroso. O trabalho acaba e cada 
um segue sua vida. Ambos se casam 
com mulheres e constituem família, 
mas aquela paixão não morre. Com o 
pretexto de pescar, eles se encontram 

durante todos os verões. Filme sensível e com atuações que renderam 
o Oscar de melhor ator a Heath Ledger e de melhor ator coadjuvante a 
Jake Gyllenhaal. Também levou o Oscar e o Globo de Ouro pela trilha 
sonora. Um bom filme que foge de estereótipos.

Falta apenas uma cirurgia para que a transexual Bree Osbourne 
(Felicity Huffman) transforme-se numa mulher, e é para isso que 
ela economiza todos os centavos que ganha. Tudo vai bem até que 
recebe a ligação de Toby (Kevin Zegers), que fora preso em Nova 
York, e procura pelo pai. Bree entende que o jovem é filho de um 
relacionamento que teve antes da mudança de sexo e vai tirá-lo da 
prisão. Sem contar que é seu pai, convence o garoto a voltar para 
Los Angeles. Felicity recebeu o Globo de Ouro de melhor atriz na 
categoria drama.

Transamérica 
(Duncan 
Tucker, 
2005)

Sean Penn 
(à esq.), em 

Milk

Lena Headey  e 
Piper Perabo

Felicity 
Huffman e 

Kevin Zegers

Heath 
Ledger 
e Jake 

Gyllenhaal
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crônica

E
m viagem pelo interior de São Paulo, umas 
passarelas de pedestres sobre as estradas me 
fizeram lembrar, ao mesmo tempo, do bairro 
da Vila Madalena, em São Paulo, e de viagens 
de estudantes à Bolívia nos anos 70. É que hoje 

em dia até passarelas homenageiam alguma autoridade. 
Parece que quando morre alguém que tenha sido prefei-
to ou vereador, ou tenha sido “importante” na cidade, é 
preciso pôr o nome do dito cujo em alguma coisa. Como 
nem sempre há ruas, escolas ou rodovias disponíveis, en-
tão passam a procurar qualquer coisa. 

O curioso é que fazem questão de colocar os títulos 
do homenageado e seu nome completo. Então, fica algo 
como Passarela Vereador Frederico Paulino Vieira Go-
mes de Almeida. Ufa! Prevejo que logo será preciso pro-
curar algo mais para dar nomes ilustres. Assim teremos 
pinguelas, rampas de acesso a viadutos, escadas rolan-
tes, rotatórias, curvas de estrada, porteiras, ladeiras, pa-
radas de ônibus e outros elementos da paisagem urbana 
ou rural nomeados. Autoridades não faltam. Previmos, 
por exemplo, Desvio Governador Paulo Salim Maluf, 
Porteira Ministro da Agricultura Reinhold Stephanes, 
Chafariz Presidente Fernando Henrique Cardoso, Pin-
guela Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Praça de Pe-
dágio Governador Mário Covas...

Bem, o que tem isso a ver com a Vila Madalena? Os 
primeiros moradores do bairro foram operários espa-
nhóis, italianos e portugueses que trabalhavam na cons-
trução do luxuoso Cemitério São Paulo, em Pinheiros. 
E entre eles havia muitos anarquistas, que não quiseram 
dar nome de gente às ruas. E elas ganharam nomes be-
líssimos, como Original, Laboriosa, Purpurina, Girassol, 
Simpatia, Harmonia e Fidalga. Esta última, com certeza, 
não se referia a nenhuma mulher com título de nobreza 
ou casada com algum fidalgo, mas ao adjetivo que “de-
nota generosidade”, como dizem os dicionários.

De vez em quando fico imaginando uma cidade em 
que todos os nomes de ruas e praças seriam assim, de 
adjetivos, flores, substantivos bons, ritmos, aves ou sim-
plesmente palavras bonitas. Nada que signifique dife-
renças entre as pessoas, superioridade. Não haveria, por 
exemplo, ruas com o nome de poder, potência, supre-
macia, propriedade... 

Alguns nomes de ruas nessa cidade imaginária: Paz, 
Amor, Concórdia, Liberdade, Fraternidade, Melodia, 
Valsa, Samba, Beijo, Abraço, Namoro, Primavera, Gar-
dênia, Azul, Sabiá, Tico-Tico, Viola, Jabuticaba, Pitan-
ga, Infância, Juventude, Ipê, Poesia, Encanto... 

E por que as viagens à Bolívia? Houve um tempo em 
que estudantes universitários de São Paulo, Rio e outras 
cidades se sentiam na obrigação de viajar até o Peru, 
para conhecer Machu Picchu. Não podia ser de avião. 
Tinha de ser de trem até Corumbá, de lá atravessar a 
fronteira, continuar de trem até Santa Cruz de La Sierra, 
em seguida parar em La Paz, depois no Lago Titicaca, 
para finalmente entrar no Peru. E muitos voltavam co-
mentando que em La Paz havia rua em que cada quar-
teirão tinha um nome. Em um século e meio houve 
cerca de 180 revoluções e golpes de Estado no país, e 
cada um deles produzia mártires “merecedores” de ser 
nome de rua, mas não havia tantas ruas assim na cida-
de, relativamente pequena. A solução foi essa.

Pois é. E nossas cidades estão mais para a La Paz da era 
pré-Evo Morales do que para a Vila Madalena. Não que 
tenha golpes ou revoluções, mas há “ilustres” demais. 
Prevejo que logo faltarão até pontos de ônibus para pôr 
o nome deles. Então, a solução será nomear os postes. 
Para que familiares dos homenageados não reclamem 
do desprestígio de ter seu parente emérito como nome 
de uma coisa menor, o jeito é homenagear, também nos 
postes, ilustres de maior coturno. Por exemplo: pode-
ríamos ter o Poste Prefeito Gilberto Kassab, Poste Mi-
nistro Edson Lobão, Poste Secretário de Estado Aloísio 
Nunes, Poste Presidente Sarney... É isso aí. 

Postes 
ilustres
De vez em quando fico 
imaginando uma cidade em que 
todos os nomes de ruas e praças 
seriam flores, ritmos, aves ou 
simplesmente palavras bonitas

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

Por Mouzar Benedito 


