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N
a primeira vez em que PT e PSDB se enfrentaram, em 1994, a 
revista Exame saiu com capa (“Por que FHC é melhor”) e repor-
tagem de 13 páginas em defesa de seu candidato a poucos dias da 
eleição. Exame é uma publicação para executivos, especializada 

em negócios privados, embora sobreviva também de anúncios com verba 
governamental. Seu público-alvo não precisa do Estado para comer, estudar, 
sonhar, viver, mas de um Estado omisso para que o mercado governe sem 
ser incomodado. Um Estado que, segundo Luiz Carlos Mendonça de Barros, 
guru de Alckmin, dê à Petrobras “o mesmo destino das teles”.

Como a eleição de 29 de outubro traz um novo embate entre os que querem 
o Brasil para poucos e os que querem o Brasil para todos, é natural que a 
mídia elitista volte à carga.

Temos o sonho de Martin Luther King, de um dia a nação se erguer e 
experimentar o verdadeiro significado de sua crença. E de Darcy Ribeiro, 
lutador da escolarização das crianças, da universidade libertária, da salva-
ção dos índios. Realizar essas batalhas é a sina que inquieta a alma dos que 
querem transformar o Brasil.

Em 1694, senhores de engenho contrataram um paulista abrutalhado – o 
bandeirante Domingos Jorge Velho – para acabar com a rebelião dos negros 
no Nordeste. Jorge Velho fez o percurso de Taubaté ao Piauí escravizando 
índios e, depois de cinco anos, aniquilou o Quilombo dos Palmares e matou 
Zumbi. Desta vez, outro paulista é requisitado pelas elites para “recuperar 
o controle da situação”.

Reconhecer que Lula é melhor é ver em sua liderança a única capaz de 
mediar esse país de contrastes, para que tenha, sim, uma economia dinâ-
mica e lucrativa, mas impulsione a redução das desigualdades, origem de 
todos os males, entre eles a violência explosiva. Nosso apoio não é incon-
dicional: queremos a plenitude da democracia, a reconstrução da ética na 
política e na gestão do Estado, a integração latino-americana, crescimen-
to econômico com justiça social. De Lula se pode cobrar a fatura depois. 
Já as faturas a quitar de seu adversário seriam outras. 

Carta ao Leitor

Contrastes do Brasil 
Os que querem um Estado omisso e sem responsabilidades têm os seus canais
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Carta do Leitor
Mídia
Parabéns à Re-
vista do Brasil 
pela coragem de 
transmitir as in-
formações com 
imparcialidade, 
exatamente em 
oposição à gran-
de imprensa. É 
uma revista 

voltada à classe trabalhadora e, portanto, 
um exemplo de cidadania e democracia 
ao garantir à classe o direito à informação 
e comunicação, independentemente de 
ideologia. Os textos sugerem reflexão.
Vera Lúcia Medeiros, Brasília (DF)

Respeito o Observatório Brasileiro de 
Mídia, investigando os tratamentos dis-
pensados aos candidatos na eleição 2006, 
mas esquecem que no Brasil não existe 
cultura pela leitura. O Observatório de-
veria empenhar-se também em analisar a 
mídia televisiva, na qual as grandes redes 
são bastante tendenciosas.
Isabel Martins, Santos (SP)

A reportagem “Tratamento de choque” 
afirma que as principais revistas e jornais 
do país são tendenciosos e que a mídia fez 
“um festival de Alckmin por todos os la-
dos para promover o candidato tucano”. 
A mídia tem lado, sim, é o lado da de-
núncia e da ética. Considero tendenciosa 
a Revista do Brasil por vir com o discur-
so de sempre, das “elites”, “burguesias”, 
“Roberto Marinho” etc. Vou votar no Al-
ckmin, sim, como toda a minha família e 
amigos, pois somos esclarecidos e não te-
mos nenhum interesse pessoal em jogo.
Gustavo Zeitone (SP)

Caminhantes
No último dia 30 de setembro, o grupo Ca-
lango Andando realizou sua 81ª caminha-
da de longa distância, de 25 quilômetros. 
No encontro do grupo, às 6 da manhã, uma 
“calanga”, a sra. Isabel, vibrava duplamen-
te: ela comemorava a chegada de seu pri-
meiro neto e exibia esfuziante a reporta-
gem “Dos pés à cabeça”, da edição número 

4 da Revista do Brasil.  É comum pessoas 
virem de outros estados para andar conos-
co ou para se preparar para o Caminho de 
Santiago de Compostela, na Espanha.
Antonio Carlos Bonassi, Piracicaba (SP)

Leio a revista desde o primeiro número e fi-
quei feliz em ler a reportagem sobre cami-
nhadas, pois sou caminhante desde 1996 e 
recentemente fiz 170 quilômetros no Cami-
nho das Missões, no Rio Grande do Sul. Fa-
rei os caminhos citados assim que for possí-
vel. Parabéns pela revista.
Luiz Carlos Vieira, Criciúma (SC)

Congratulações
Parabéns pelo trabalho apresentado ao 
povo brasileiro com a Revista do Brasil. 
Esse trabalho não pode parar.
José Ailton Araújo dos Santos, 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Passo Fundo (RS)

Dificilmente leio todas as reportagens de 
uma revista, procuro só aquelas cujo tí-
tulo me agrade. Mas li todas da Revista 
do Brasil, sem exceção. Vocês estão real-
mente de parabéns. 
Lairton Miranda, Brasília (DF)

Sou leitor, admirador, defensor e agora 
colecionador da Revista do Brasil. Sou 
cristão, trabalhador rural, cidadão, tenho 
as minhas idéias e respeito as de vocês. 
José de Jesus Campos, 
Teixeira de Freitas (BA)

Por iniciativa dos vereadores Antonio Arnaud Fer-
reira, de Sorocaba (SP), e Everson Miguel Inforsato, 
de Araraquara (SP), as Câmaras desses municípios 
aprovaram votos de congratulações às entidades 
sindicais que publicam a Revista do Brasil.

As mensagens para a Revista 
do Brasil podem ser enviadas para 
leiardb@spbancarios.com.br ou para 
Rua são Bento, 365, 19º andar, Centro, 
são paulo, Cep 01011-100. 
pede-se que as mensagens venham 
acompanhadas de nome completo, 
telefone, endereço e e-mail 
para contato. 

MANTENhA CONTATO



Toda a gritaria sobre os índices 
de crescimento – baixos – da 
economia brasileira foi cana-
lizada para a quantidade: pre-
cisamos crescer mais! É cer-

to. Não porque os outros crescem mais 
– queremos modelos de crescimento de-
sordenados como o da Índia, por exem-
plo? –, mas porque a economia brasileira 
precisa – e pode – crescer muito mais.

No entanto, não se ouviram vozes so-
bre o essencial: precisamos crescer de 
outra maneira. Buscar maior crescimen-
to, no modelo atual, significa exportar 
mais, multiplicar a produção de automó-
veis e de outros produtos de luxo. E con-
centrar ainda mais a renda. É isso o que 
queremos e precisamos?

A economia brasileira já cresceu mui-
to mais. Na época da ditadura militar – 
significativamente sob ditadura, tempos 
a que aparentemente ninguém mais quer 
voltar – o Brasil cresceu a 7%, a 10%, 
a 13% ao ano. A que preço? Com que 
transformações na sociedade brasileira? 
Beneficiando a quem, à custa de quem?

Sabemos que desde aquele momento 
o modelo econômico se voltou para a 
exportação e para o consumo suntuário, 
em detrimento da expansão do merca-
do interno de consumo de massas. O 
arrocho salarial era essencial à políti-
ca econômica da ditadura. Degrada-
ram-se os serviços públicos de educa-
ção e de saúde, o consumismo começou 
a se disseminar no lugar da solidarie-
dade social. Acentuou-se a desigualda-
de social, com contenção repressiva do 
acesso popular ao consumo dos bens 
essenciais, enquanto o eixo dinâmico 
da economia se concentrava no consu-

mo das elites e no mercado externo.
Podemos dizer que o modelo atual 

não se diferencia desse, com o elemento 
agravante de que a pauta exportadora re-
grediu, com peso crescente de produtos 
primários, a desvalorização correspon-
dente e a criação menor e de piores em-

pregos. Queremos crescer mais por esse 
caminho, que acentuou as desigualda-
des? (O que fez melhorar, pela primeira 
vez, um pouco a desigualdade foram as 
políticas sociais, na contramão do mo-
delo econômico.) 

O Brasil precisa crescer mais econo-
micamente, mas sobretudo socialmente. 
Para o que é indispensável mudar o mo-
delo econômico, sair de um modelo que 
tem como prioridade objetivos econô-
mico-financeiros, e não sociais e cultu-
rais. É indispensável expandir a econo-
mia na direção do mercado interno de 
consumo popular, para o que é condição 
uma muito mais significativa elevação 
do poder de consumo da grande massa 
da população. 

O crescimento com critérios sociais e 
culturais – qualitativos – não se contra-
põe a um maior crescimento. Ao con-
trário: a distribuição de renda expande a 
capacidade de consumo da grande maio-
ria da população, que por sua vez eleva 
a demanda dos bens produzidos por em-
presas que não demandam importações 
de insumos, que mais criam empregos e 
pagam impostos. Em suma, a reversão 
do modelo atual – que não gera um cir-
cuito de distribuição de renda, criação 
de empregos e pagamento de impostos 
– gera um circuito virtuoso, associando 
crescimento econômico com desenvol-
vimento social.

Essa reversão permitirá, finalmente, 
cumprir a promessa da prioridade do so-
cial, que tantas esperanças tinham susci-
tado. Teremos dado início ao pós-neoli-
beralismo. 

Artigo publicado na Carta Maior

Por Emir saderArtigo

Emir sader, articulista da agência Carta Maior, é professor da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da Uerj 
e autor, entre outros, de A Vingança da História (Boitempo, 2004)

Crescer mais e melhor

O Brasil precisa crescer 
mais economicamente, 
mas sobretudo 
socialmente. Para o que 
é indispensável mudar o 
modelo econômico, sair 
de um modelo que tem 
como prioridade objetivos 
econômico-financeiros, e 
não sociais e culturais
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Por Paulo Donizetti (leiardb@spbancarios.com.br)Resumo
Alckmin fez escola

A tropa de Geraldo Alck-
min na Assembléia Legislati-
va de São Paulo, que barrou 
a instalação de 69 CPIs para 
impedir a investigação de de-
núncias contra sua adminis-
tração, fez escola. O prefeito 
tucano de Piracicaba, Barjas 
Negri, mobilizou rapidamen-
te aliados na Câmara Munici-
pal para evitar, por 10 votos 
a 4, uma CPI local. A comis-
são iria investigar negócios 
da  prefeitura com o empre-
sário Abel Pereira. Suas em-
presas respondem, segundo 
reportagem da IstoÉ, por do-
ações de 45 mil reais à cam-
panha de Negri e, por coinci-
dência, faturaram 10 milhões 
de reais, ou 40% do que a ci-
dade gastou, em obras no últi-
mo ano e meio.

Ligando os pontos
Barjas Negri, que foi secre-

tário-executivo do Ministé-
rio da Saúde na gestão de José 
Serra e seu sucessor na pas-
ta, foi apontado pelos Vedoin 
– presos por comandar a máfia 
das ambulâncias – como facili-
tador das liberações de verbas. 
O empresário Abel Pereira se-
ria um intermediário de Negri. 
Enquanto bradava para man-
ter os holofotes sobre o escân-
dalo da compra do dossiê an-
titucano por petistas – ação 
apelidada de Operação Taba-
jara –, o PSDB conseguiu aba-
far qualquer barulho em torno 
do conteúdo dos documentos, 
que comprovariam que a má-
fia dos sanguessugas agia, e 
melhor, desde 2001 na Saúde. 
No Congresso, a CPI dos San-
guessugas prometeu, mas ain-
da não cumpriu, apurar as rela-
ções entre Abel Pereira, Barjas 
Negri e José Serra.

Vacas profanas
As populações da África de-

veriam torcer para reencarnar 
como vacas na Europa. A frase 
é do egípcio Ismail Serageldin, 
em palestra na 10ª Conferência 
Geral da Academia de Ciên-
cias do Mundo em Desenvol-
vimento, no começo de setem-
bro, em Angra dos Reis (RJ). 
Serageldin disse que uma vaca 

típica européia recebe 2,20 dó-
lares por dia de subsídio da 
União Européia, enquanto mi-
lhões de pessoas na África vi-
vem com 90 centavos.

Choque de ética 
O senador Antonio Carlos 

Magalhães (PFL-BA) foi à 
tribuna do Senado no último 
dia 3 de outubro com sotaque 

de vilão de desenho infantil, 
aquele que sempre diz no fi-
nal: “Eu voltarei...!” ACM se 
referia à derrota de seus candi-
datos ao governo e ao Senado e 
garantia que o “carlismo” não 
morreu. Aproveitou para pedir 
votos. “Chamo a atenção do 
Nordeste, principalmente, até 
mesmo da minha Bahia, para 
que impeçamos essa reeleição 

Greve dos bancários
No fechamento desta edição, a maioria dos 

sindicatos dos bancários estava em seu quin-
to dia de greve nacional, deflagrada depois de 
dois meses tentando negociar com a Federa-
ção Nacional dos Bancos. Como as maiores 
instituições financeiras do país estão vendo 
seus lucros crescer a uma média superior a 
20% ao ano, a categoria reivindica aumen-
to que valorize os salários além da inflação 
e participação nos lucros e resultados mais 
compatível com o desempenho dos bancos. A 
greve encerrou a primeira semana de outubro 
com adesão estimada de 40% dos 400 mil em-
pregados do setor em 24 estados e no DF. 

Esses companheiros...
Como se não bastassem as dificuldades 

próprias da campanha salarial nacional, o 
Comando Nacional dos Bancários ainda ti-
nha de administrar a vaidade de algumas 
correntes partidárias que – após o fracasso 
de seus candidatos na maioria das urnas do 
país – insistiam em transformar os micro-
fones dos piquetes e das assembléias em 
palanque para tirar uma casquinha do go-
verno, politizar o movimento, tentando de-
sautorizar o Comando, que representa 90% 
dos sindicatos de bancários do país. Em al-
gumas regiões, a greve chegou a ser ante-
cipada com essa “nobre” finalidade.
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Era o delegado Edmilson 
Pereira Bruno quem estava 
a postos para prender Ge-
dimar Passos e Valdebran 
Padilha, em 15 de setem-
bro. E, com eles, o dinhei-
ro que seria utilizado por 
alguns petistas para obter o 
dossiê com munição contra 
o PSDB. E que, no dia 28, 
tapeou peritos, fotografou 
o dinheiro e ainda entregou 
um CD com as imagens, em 

plena rua, a meia dúzia de 
jornalistas. No dia seguin-
te, a dinheirama inundaria 
os jornais sem que nenhum 
deles revelasse a origem das 
fotos. Numa coisa Edmil-
son Bruno foi sincero em 
sua primeira versão sobre 
o episódio: disse que o CD 
com as fotos havia sido rou-
bado. Só não disse, com a 
cumplicidade da mídia, que 
era ele o gatuno.

seu delegado, me assaltei

– Os banqueiros e grandes empresários estão 
conosco, os donos dos jornais e tevês estão 
conosco, os investidores internacionais estão 
conosco... Ou seja, o povo está conosco!

tão danosa para o país e colo-
quemos à frente do governo 
um homem de bem, honrado, 
como é o ex-governador Ge-
raldo Alckmin”, disse o sena-
dor, paladino da ética.

Bom conselho
O presidente Lula acalenta 

cada vez mais a idéia de for-
mar um conselho de econo-
mistas que – paralelamente à 
área econômica – avalie a con-
juntura e discuta desenvolvi-
mento de longo prazo. Muitos 
são favoráveis. De Luis Gon-
zaga Belluzo a Delfim Net-
to. Da CUT a entidades em-
presariais, como o Instituto de 
Estudos para o Desenvolvi-
mento Industrial (Iedi) e a Fe-
deração das Indústrias do Pa-
raná. A pergunta é: quem seria 
contra? Os que hoje dominam 
o Conselho Monetário Na-
cional e o BC torcem o nariz.  

Foco nos princípios
Em tempos de crise políti-

ca, a divulgação de uma pes-
quisa da Fundação Dom Ca-
bral sobre a longevidade das 
empresas no Brasil pode ser-
vir de parâmetro. O que faz 

uma empresa sobreviver: 
preocupar-se mais com seus 
princípios, nunca se acomo-
dar, respeitar seu pessoal, sa-
ber delegar, empreender é a 

filosofia, o concorrente não 
é inimigo a ser eliminado, e 
agregar valores à companhia, 
em vez de resultados finan-
ceiros no curto prazo. E, na 

paixão de fazer sempre me-
lhor, conviver com uma boa 
dose de estresse.

Prêmio Polícia 
Cidadã, edição � 

O esquema militarizado 
das polícias no Brasil ainda 
emprega em suas ações ter-
mos como guerra, combate, 
cerco e baixas. A turma do 
choque ridiculariza propos-
tas como polícia comunitária 
ou cidadã: “Coisas de dan-
çarinos”, dizem. Para ajudar 
a mudar essa mentalidade, o 
Instituto Sou da Paz promove 
a terceira edição do Prêmio 
Polícia Cidadã. O objetivo é 
aproximar a sociedade da po-
lícia premiando práticas que 
respeitam a lei e os direitos 
das pessoas. Serão distribuí-
dos 2,5 mil dólares e bolsas 
de estudos aos ganhadores. 
Um júri formado por pesqui-
sadores, líderes comunitários 
e policiais de outros estados 
selecionou 56 ações finalis-
tas. Neste ano, o voto do pú-
blico também terá peso na es-
colha. Até o final de outubro: 
www.soudapaz.com/premio-
policia2006.
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CAPA

 Por Vitor Nuzzi e Paulo Donizetti de souza

No penúltimo ano do governo de Fernan-
do Henrique Cardoso, em dezembro de 
2001, a Câmara dos Deputados aprovou 
um projeto de lei do Executivo com ob-
jetivo de “flexibilizar” a legislação traba-

lhista. O projeto (PL 5.483/01), então encaminhado ao 
Senado, abria espaço para que direitos fundamentais 
dos trabalhadores, como seguro-desemprego, FGTS, 
13º salário, adicional noturno, proteção do salário, par-
ticipação nos lucros, adicional de hora extra, férias, 
licença à gestante e paternidade, aviso-prévio – entre 
outros direitos previstos na Constituição e na Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT) –, pudessem ser 
atingidos, reduzidos ou sumariamente sacrificados.

se a realidade do trabalhador pesa 
na definição do voto no segundo 
turno, nunca foi tão fácil comparar 
para decidir: as duas forças políticas 
que estão na disputa já mostraram 
seu modo de governar

No 1º de maio de 2003, já no atual governo, o en-
tão ministro do Trabalho e agora governador eleito da 
Bahia, Jaques Wagner, retirou a proposta do Senado e 
anunciou o seu arquivamento. A justificativa: não é ra-
zoável permitir acordos redutores de direito num am-
biente de desemprego e com o trabalhador em situação 
de fragilidade para negociar. “Primeiro, é necessário 
uma estrutura sindical mais representativa para que te-
nhamos uma correlação de forças mais equilibrada e 
os trabalhadores se apresentem com mais força para o 
processo de negociação. Daí a necessidade de discutir, 
antes, uma reforma sindical”, defende o presidente da 
Central Única dos Trabalhadores, Artur Henrique. “É 
importante recordar isto: se o Lula não tivesse venci-
do a eleição em 2002 esse projeto teria sido mantido e 
aprovado”, acredita.

Lula durante 
vistoria às 
obras da 
plataforma 
P-52, em 
Angra dos 
Reis: carisma 
entre os 
trabalhadores 
apesar do 
constante 
bombardeio 
da mídia

diferenças
já foram provadas
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DE 1��5 A 2005

 salário mínimo
Melhor média anual: R$ 290,07 (2005)
Pior média anual: R$ 207,92 (1995)

 PIB
Maior variação: 5,2% (2004)
Menor variação: 0,1% (1998)

 Vagas com carteira assinada
Melhor resultado: 1.862.649 (2004)
Pior resultado: 74.576 (1996)

O DEsEMPREGO PAssOU...

 De 19% em 2002 para 16,9% em 2005
 De 13,2% em 1995 para 19% em 2002

Na região metropolitana de S. Paulo (Dieese/Seade)

 De 4,7% em jan/1995 para 6,2% em dez/2002
Segundo a antiga metodologia do IBGE, nas seis maiores 
regiões metropolitanas do país

 De 11,2% em jan/2003 para 10,6% em ago/2006
Segundo o IBGE, nova metodologia, nas seis maiores 
regiões metropolitanas

NíVEIs DE POBREzA

Ano Pobres Indigentes

2005 39.730.000 13.330.000

2002 44.670.000 16.910.000

RENDIMENTO MéDIO

Ago/2006 R$ 1.036,20
Ago/2002 R$ 837,50
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São duas 
maneiras de 
ver o mundo 
do trabalho 
e de tentar 
mudar: pela 
imposição 
ou pela 
negociação. 
O governo 
FHC tentou 
aprovar 
um projeto 
que chegou 
a sofrer 
condenação 
formal da 
Organização 
Internacional 
do Trabalho. 
O governo 
Lula criou 
o Fórum 
Nacional do 
Trabalho, 
reunindo 
empregados, 
patrões e 
governo

Fontes: Dieese, IBGE e MTE

ERA LULA (200�-2006) ERA FhC (1��5-2002)X
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São duas maneiras de ver o 
mundo do trabalho e de tentar 
mudar: pela imposição ou pela 
negociação. O governo FHC ten-
tou aprovar um projeto que che-
gou a sofrer condenação formal 
da Organização Internacional do 
Trabalho. O governo Lula criou 
o Fórum Nacional do Trabalho, 
reunindo representantes dos em-
pregados e dos patrões, para dis-
cutir mudanças na estrutura sindi-
cal e na legislação. Nem tudo foi 
consenso, mas foi aberto o debate 
para mudanças por meio do diá-
logo social.

Diálogo, a propósito, não é o forte do governo do 
PSDB. A greve dos petroleiros, logo no primeiro ano, 
em 1995 – sem negociação e com direito a ocupação 
do Exército em algumas refinarias –, foi a primeira 
demonstração. O movimento, assinale-se, começou 
por causa de descumprimento de acordo por parte da 
Petrobras, mas quase nada se falou a respeito. “Foi 
uma guerra de informação. O governo ganhou de la-
vada. Depois dos petroleiros, humilhados, quem saiu 
perdendo foi a imprensa. Em meio ao tiroteio, ela de-
sempenhou papel semelhante ao do período entre a 
introdução do real e a eleição de Fernando Henrique 

Cardoso: simpatia irrestrita”, co-
mentou, na edição de 4 de junho 
daquele ano, o então ombudsman 
do jornal Folha de S.Paulo, Mar-
celo Leite.

Os funcionários dos bancos 
públicos federais também passa-
ram os dois mandatos da era FHC 
com muitas dificuldades de nego-
ciação em suas campanhas sala-
riais. Enquanto a inflação acumu-
lada no período de 1995 a 2002 
foi de 105% (INPC), os reajustes 
salariais somaram 36% no Banco 
do Brasil e 28% na Caixa Federal. 
De 2003 em diante, a representa-

ção sindical dos bancários foi reconhecida, as negocia-
ções foram sistematizadas e os reajustes, até o ano pas-
sado, chegaram a 34% nos dois bancos, contra 31,5% 
de inflação. “Muita coisa ainda precisa ser aprimorada 
na relação desses bancos com os empregados, da po-
lítica de metas absurdas ao papel das instituições no 
desenvolvimento do país, mas ao menos o diálogo foi 
restabelecido”, diz o presidente do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, Luiz Cláudio Marcolino.

Os servidores públicos federais amargaram oito 
anos sem negociações nem reajustes, além de atraves-
sar um processo de deterioração da carreira e avanço 

NEGOCIAçõEs sALARIAIs

Resultado com índices  
iguais ou acima do INPC

           2005 72%

           2002 53%Lula e ministros se reúnem com sindicalistas para discutir o valor do 
salário mínimo: ganhos reais da política salarial atingem o setor privado

No último 
mês de 
FHC, em 
dezembro 
de 2002, a 
Câmara dos 
Deputados 
aprovou 
um projeto 
do governo 
PSDB/
PFL com 
objetivo de 
“flexibilizar” 
a legislação 
trabalhista. 
No 1º de 
maio de 
2003, o 
ministro 
Jaques 
Wagner 
retirou a 
proposta 
do Senado 
e anunciou 
o seu 
arquivamento
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CARTEIRA AssINADA

saldo de empregos formais

        200�-2006 4,8 milhões          

        1��0-2002 1,8 milhão
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das terceirizações. No governo Lula, iniciaram-se ne-
gociações e foram realizados concursos públicos para 
começar a substituir as terceirizações.

Outra economia
Quando o debate envereda para o campo da economia, 

tornou-se lugar-comum dizer que o atual governo seguiu 
o mesmo modelo do anterior ao repetir conceitos como 
metas de inflação e de superávit primário, segundo o qual 
o saldo entre o que o governo gasta e arrecada, fora des-
pesas com juros, tem de ser de no máximo 4,25% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas do país).

De acordo com o ministro das Relações Institucio-
nais, Tarso Genro, a comparação não pode ser tão sim-
ples, pois o primeiro mandato do presidente Lula teria 
representado uma “transição”. “Conseguimos passar 
do sentimento de temor que havia nos mercados para 
a idéia de transição. Hoje está construído o consenso 
de que um novo modelo de desenvolvimento não só é 
necessário como urgente”, explica o ministro.

Redução de juros, reforma política – com financiamen-
to público de campanhas e fidelidade partidária – e refor-
ma fiscal são reivindicações da sociedade que pousarão 
na mesa do presidente da República em janeiro.

Na visão do diretor-técnico do Dieese Clemente 
Ganz Lúcio, o governo FHC foi marcado pela “políti-

ca de estabilização econômica, com processo de priva-
tização do patrimônio público, com a ótica de que não 
era necessário construir um grande projeto de desen-
volvimento”. Segundo ele, essa discussão começou a 
ser feita apenas dois anos atrás no Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social (CDES), criado pelo 
atual governo para ouvir e agregar o pensamento dos 
mais diversos setores da sociedade.

É senso comum, também, que a carga tributária é 
muito elevada – correspondendo hoje a 37,4% do PIB. 
Mas pouco se discute sobre a origem dessa realidade. 
Até 1994, o peso dos impostos no PIB ficava em torno 
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PODER DE COMPRA DO sALáRIO MíNIMO

Atualmente, são necessárias 96 horas de trabalho para comprar  
a cesta básica, que corresponde a 47% do salário mínimo,  
de 350 reais

Em 1999, a cesta básica custava em média 73% do salário 
mínimo, de 136 reais, e consumia 148 horas de trabalho

CONTRIBUIçõEs à PREVIDêNCIA sOCIAL

2005 – 47,4% dos ocupados contribuíram para algum instituto

2002 – 45,2% dos ocupados contribuíram para algum instituto
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de 25%. Durante o período FHC, entre 1995 e 2002, 
saltou para 36,4%. E só não aumentou mais porque, 
para fechar as contas, a gestão PSDB vendeu patri-
mônio público. O Programa Nacional de Desestatiza-
ção arrecadou 105 bilhões de dólares, dos quais 70 
bilhões em privatizações federais e das telecomuni-
cações – sobre as quais recaíram denúncias de irregu-
laridade jamais investigadas – e outros 35 bilhões em 
privatizações estaduais.

Somente do estado de São Paulo o Programa Estadu-
al de Desestatização comandado por Geraldo Alckmin 
abateu Banespa (2000), Fepasa (1998), Eletropaulo 
(1998) e Comgás (1999), entre muitas outras empre-
sas. Nem por isso o orçamento do estado ficou em or-
dem. São Paulo arrecadou perto de 20 bilhões de reais 
com as privatizações. Mesmo assim, a dívida do esta-
do saltou de 30 bilhões para cerca 130 bilhões em 12 
anos de PSDB. E a sangria não pára. Neste ano eleito-
ral, em que tentou acelerar obras como Rodoanel, Me-
trô e calha do Rio Tietê, o governo tucano dependia da 
venda de 20% das ações da Nossa Caixa para equili-
brar as contas. O negócio foi suspenso agora para não 
“contaminar” o ambiente eleitoral.

Conhecendo o peso negativo dessa filosofia de go-
verno, o candidato Geraldo Alckmin desconversa 
quando o assunto é a segurança de que patrimônios 
como a Petrobras, a Caixa Federal, o Banco do Brasil 
e os Correios permanecerão públicos. “Dizer que vou 

Lembrança amarga: o choro de 
Bernardete Mosken virou símbolo da 

resistência contra a privatização do 
Banespa, política levada a cabo pelo 
PsDB sob a coordenação de Geraldo 

Alckmin em são Paulo
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Leilão de privatização do setor elétrico de são Paulo: 
felicidade indisfarçável e as contas de energia sobem

PROGRAMA EsTADUAL DE DEsEsTATIzAçãO DE s. PAULO

PRIVATIzAR é O NEGóCIO DE ALCkMIN

Empresa Ano de privatização
Banespa  2000

Comgás  1999

Fepasa 1998

Eletropaulo  1998

privatizar é mentira”, afirma. O problema é a credibi-
lidade. O ex-governador Mário Covas também havia 
assinado documento, às vésperas da eleição de 1994, 
comprometendo-se a não privatizar o Banespa. Deu 
no que deu. 
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Crescer 6% ao ano e juros reais de 8% em 2007
o ministro das Relações 
Institucionais, Tarso Genro, 
comenta para a Revista do 
Brasil os méritos do governo, 
onde a atual gestão ficou 
devendo e os principais 
objetivos de um segundo 
mandato. ele prevê a queda 
dos juros reais para 8% 
em 2007. A entrevista foi 
respondida por e-mail.

Qual o caminho para que 
o país mantenha um ciclo 
de crescimento sustentado 
nos próximos quatro anos? 
Creio que os últimos quatro 
anos de governo ajustaram 
bem as condições para que 
possamos ingressar em 
um ciclo de crescimento 
sustentado. uma série de 
ajustes macroeconômicos e 
programas microeconômicos 
foram fundamentais para 
que possamos ingressar em 
um período de crescimento 
acelerado, não com 
concentração de renda, ao 
contrário, com uma forte 
distribuição da riqueza do 
país. Crescer distribuindo 
renda, saneando as contas 
do país, aumentando o 
mercado interno e sem 
inflação são realidades 
inéditas na história do país. 
Ainda assim, temos muito o 
que fazer. Tenho certeza que 
o ministro Guido Mantega 
vem construindo o caminho 
para esse desenvolvimento 
com todas essas metas, com 
toda a eficiência de que o 
país precisa.

A política econômica 
muda ou não?
Gostaria de chamar a 
atenção para o tema da 
transição no modelo de 
desenvolvimento do país. 
o primeiro mandato foi 
altamente positivo para a 
criação das perspectivas 
de transição. Conseguimos 

passar do temor que 
havia nos mercados em 
relação ao governo lula à 
idéia de transição (que há 
quatro anos precisava ser 
reiteradamente desvinculada 
da idéia de ruptura) para o 
consenso de que um novo 
modelo de desenvolvimento 
não só é necessário como 
urgente. e isso tem sido 

expresso pelo Conselho de 
desenvolvimento econômico 
e social desde 2003. Neste 
momento, o Conselho está 
finalizando a elaboração de 
um conjunto de enunciados 
que representam um projeto 
de país. por exemplo, uma 
meta de taxa de crescimento 
média do pIB real em torno 
de 6% ao ano até 2022. 

A meta é só crescer?
Há um conjunto de objetivos. 
A redução da desigualdade 
deve presidir toda e qualquer 
decisão dos poderes 
públicos, de modo a garantir 
que o Coeficiente de Gini 
(que vai de 0 a 1 e mede o 
nível de desigualdade), seja 
reduzido para 0,400 em 2022 
– atualmente está em 0,568. 
o aumento real do salário 
mínimo deve chegar a 150% 
até 2022, apenas para ficar 
em alguns objetivos (veja 
quadro).
 
O que deve ser 
considerado prioritário?
A prioridade estratégica 
será a reforma política e 
a reforma da elaboração 
do orçamento Federal, 
em conjunto com os 
parlamentares. precisamos 
fortalecer a identidade 
dos partidos, com 
financiamento público de 
campanhas, fidelidade 
partidária e votação em 
lista, e também aumentar 
a eficiência e transparência 
na produção do orçamento. 
sempre por meio do 
diálogo. 

Em que este governo 
ficou devendo?
para superar positivamente 
os governos anteriores, nada. 
em relação ao programa com 
que havia se comprometido 
em 2002, muito pouco. em 
relação às necessidades da 
população, ainda muito. Não 
se consegue reestruturar 
um estado sucateado por 
dez anos, endividado por 
30 e com uma dívida social 
de 500 anos em apenas 
quatro anos. A população 
tem compreendido isso e 
dado o crédito ao presidente 
lula, independentemente 
da vontade dos formadores 
“oficiais” de opinião.

Há um consenso de que um novo modelo de 
desenvolvimento não é só necessário, é urgente
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METAs DO PROGRAMA DE LULA

Ano Evolução da 
taxa de juro

Crescimento 
do PIB 

Relação 
dívida–PIB

2006 10,00% 4,50% 50%

2007 8,00% 4,75% 49%

2008 6,00% 6,00% 47%

2009 4,50% 6,00% 43%

2010 3,00% 6,00% 39%



N a transformação de um 
acontecimento em notí-
cia, a informação é tão la-
pidada por versões que, 
muitas vezes, no final, o 

fato que a originou desaparece. Em al-
guns casos, acessar diferentes canais 
de comunicação ajuda. Em outros, nem 
isso é possível, porque os vários veí-
culos reproduzem versões semelhantes, 
em sintonia com seus interesses econô-
micos e políticos.

Os movimentos de trabalhadores estão 
entre os casos mais significativos desse 
distanciamento entre fato e notícia. Quan-
do o sujeito da frase é algo como greve, as-
sembléia, passeata, abaixo-assinado, cam-

panha, sempre vem em seguida um verbo 
como “afetou”, “prejudicou”, “parou”, 
“perturbou” e quase nunca “reivindicou”, 
“uniu”, “cobrou” ou “conquistou”.

Por exemplo, nos últimos cinco meses, 
a Volkswagen do ABC tentou obrigar os 
trabalhadores a aceitar “ajustes” como 
3.672 demissões, redução salarial e horas 
extras gratuitas. A empresa chantageou a 
opinião pública, alegando que fecharia a 
fábrica. Os funcionários fizeram greve, 
protestos, e a empresa retrocedeu. De-
pois de 110 horas de negociações, alcan-
çaram um acordo que contém sacrifícios, 
mas preserva os direitos e estabelece um 
incentivo financeiro para até 3.100 traba-
lhadores que optarem – voluntariamente 
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MíDIA

A forma como os meios de comunicação noticiam os 
movimentos de trabalhadores tenta afastar do grande 
público as razões que movem essas lutas

No
escurinho
dos jornais

14 )   Revista do Brasil   )   outubro   )   2006

– por um plano de demissão (PDV).
Mas quem viveu o episódio não se re-

conhecia nas páginas dos jornais do dia 
seguinte à aprovação do acordo. O Diá-
rio do Grande ABC tascou “Metalúrgi-
cos aceitam demissões”, o Estadão, “Sai 
acordo e Volks vai demitir 3.600”, e o Di-
ário de São Paulo, “Trabalhador da Volks 
aceita acordo que prevê demissões”. No 
site UOL, a manchete era “Funcionários 
da Volks aprovam acordo para demissão 
de 3.600 no ABC”. A manutenção dos di-
reitos e dos salários, o congelamento das 
terceirizações e a adesão ao PDV sumi-
ram. A Folha de S.Paulo deu no título 
“Trabalhador da VW aprova acordo no 
ABC”. Mas a reportagem cita uma sé-
rie de depoimentos contrários à proposta. 
Nenhum a favor.

É estranha também, ao grande público, 
a luta dos trabalhadores do setor energéti-
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co dos vários estados contra os processos 
de privatização da geração e da distribui-
ção de energia. A batalha inclui de greves 
a pressões sobre os deputados estaduais e, 
ainda, a tentativa de apresentação de pro-
postas alternativas para garantir o contro-
le público do sistema energético. A mí-
dia, porém, sempre tratou a privatização 
como necessidade urgente “para o Esta-
do poder investir os recursos em saúde e 
educação”. Em São Paulo, o programa de 
desestatização, comandado por Geraldo 
Alckmin, arrecadou 72 bilhões de reais 
de 1997 a 2004. Mesmo assim, a dívida 
pública cresceu 33,5%. E a saúde e a edu-
cação dispensam comentários.

Para os trabalhadores do setor energé-
tico, a privatização representou corte de 
50% dos postos de trabalho, substituição 
de profissionais qualificados, terceirização 
de atividades e precarização das condições 
de trabalho. E na última greve da catego-
ria, no primeiro semestre deste ano, a preo-
cupação dos jornais era: “Pode faltar ener-
gia durante a Copa do Mundo”.

Quando o movimento envolve o setor 
público, a criminalização é a tática pre-
ferida. Na greve dos trabalhadores da 
saúde por reajustes salariais, no final de 
maio, em São Paulo, a repressão foi de 
tal monta que houve boletim de ocorrên-
cia na delegacia próxima a um hospital e 
uma orientação às chefias para intimidar 
os servidores.

Descuidos com a barriga
No último dia 15 de agosto os metro-

viários de São Paulo realizaram um dia 
de greve porque o Metrô de São Paulo 
passa por processo de privatização da 
operação da futura Linha 4. De cada 4 
reais investidos na linha, 3 sairão dos 
cofres públicos. Já a iniciativa privada 
poderá explorar comercialmente a linha 
por 30 anos, inclusive toda a arrecada-
ção das bilheterias. A população concor-
daria com a privatização de uma linha 
construída essencialmente com dinheiro 
público? A forma que a categoria encon-
trou de levar o debate à opinião pública 
foi essa paralisação.

E o que saiu nos jornais? Que os pas-
sageiros e o trânsito foram prejudicados, 
que os diretores do Sindicato terão seus 
bens indisponíveis, que a entidade será 
multada por não cumprir determinação 

judicial. “Uma emis-
sora de TV chegou a 
ficar, ao vivo, com o 
presidente da Com-
panhia do Metrô no 
estúdio. Foram 40 
minutos de críticas 
à greve e aos metro-
viários. Mas termi-
namos com vitória. 
Hoje, cada vez que 
fazemos abaixo-assi-
nado contra a privati-
zação, tem até fila de 
usuários. Colhemos 
mais de 5 mil assina-
turas a cada 2 horas”, 
relata o diretor de Comunicação do Sindi-
cato, Manuel Xavier Lemos Filho.

Quando é pauta sindical, a mídia pare-
ce também ter aversão a notícias positivas. 
Ao analisar mudanças no sistema bancário, 
o colunista do Grupo Estado Celso Ming 
mencionou o surgimento de um novo tra-
balhador, o “pastinha”, que visita clientes 
para vender crédito. Como os bancos usam 
esse tipo de mão-de-obra com a finalida-
de de driblar acordos trabalhistas, o colu-
nista emendou ironias aos sindicatos dos 

bancários, que segun-
do ele não haviam se 
dado conta dessas mu-
danças.

Com uma rápida 
pesquisa, o colunis-
ta saberia que, por 
pressão sindical, mui-
tos acordos obtive-
ram o enquadramento 
de “pastinhas” como 
bancários. Poderia 
também ter descober-
to que a Confedera-
ção Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-

CUT), que representa mais de 90% dos 
bancários do país, foi criada para incor-
porar a essa representação todos os tra-
balhadores que têm atividade profissional 
relacionada ao ramo financeiro. Se expe-
rimentasse ouvir o outro lado, Ming po-
deria ter uma “barriguinha” a menos no 
currículo – barriga, no jargão jornalístico, 
é informação errada. 

Com reportagens de Lilian Parise,  
krishma Carrera e Xandra stefanel
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Assembléia põe fim à greve da Volks: PDV depois de 110 horas de negociação
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Nada sobre o motivo da greve: 
o projeto de privatização do

 governo tucano 
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ENTREVIsTA

Mão na 

para paulo Betti, o Brasil deu saltos em políticas públicas de 
cultura, mas ainda tem muito a fazer para equilibrar o controle 
dos meios de comunicação, para o bem da democracia

Cafundó é sua estréia na direção, 
ao lado de Clovis Bueno. Como foi a 
experiência?

Foi um longo parto, a filmagem se 
iniciou em 2003, mas hoje estou mui-
to feliz com o resultado. A história se 
passa na igreja de Bom Jesus da Água 
Vermelha, ou melhor, de João de Ca-
margo, que era um escravo liberto, mi-
lagreiro, que viveu no final do século 
19 e início do século 20 em Sorocaba, 
minha cidade natal. Meu avô trabalha-
va nas terras de um fazendeiro negro, 
o Aquiles Camporim. Eu tinha 6 anos, 
mas sempre o acompanhava e o admira-
va muito. A família Camporim era bem 
de vida e nós éramos pobres, mas eles 
sempre nos trataram muito bem. Já lan-
çamos Cafundó em Sorocaba, Jundiaí, 
Itu e em São Paulo e em breve será exi-
bido em todo o país. 

Como foi sua infância? 
Foi muito boa. Morei na roça, minha fa-

mília era de imigrantes italianos, em um 
bairro onde 95% das pessoas eram negras. 
Tocavam-se samba e música gospel. An-
dava descalço; jogava futebol o dia intei-
ro. Minha mãe era empregada doméstica, 
analfabeta, e meu pai, servente de pedrei-
ro, depois ele virou vendedor de sorvete. 
Como minha mãe era empregada domés-
tica de uma família bem esclarecida, então 
ajudaram a minha e me puseram em boas 
escolas. Tive uma formação muito vasta 
e eclética.

As histórias de João de Camargo, o 
famoso Preto Velho, marcaram mui-
to sua infância? 

Essa é uma história presente na minha 
vida, reverenciei a memória dos meus 
antepassados. Sempre fui muito apai-

massa
 Por Viviane Barbosa

Nos últimos 35 anos, Paulo Betti já atuou em mais de 15 novelas, dezenas 
de peças e filmes. No teatro, dirigiu no início dos anos 80 a primeira 
montagem do best-seller de Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho. 
Agora, estréia na direção de cinema, com Cafundó, rodado em cidades 
históricas do Paraná – Lapa, Ponta Grossa, Vila Velha, Paranaguá e An-

tonina –, além de Curitiba e São Paulo. O filme mostra o temperamento e a alma do 
povo brasileiro e mistura universos, como o africano, o católico e o mundano, e vê a 
religiosidade como expressão do mistério e do inexplicável.

Cafundó recebeu prêmios em Gramado, Trieste (Itália), Espanha, África do Sul 
e Los Angeles. No último dia 15 de setembro, Betti conversou com a reportagem 
da Revista do Brasil em Sorocaba (SP), sua cidade natal. Logo mostrou um de 
seus grandes orgulhos, o Instituto Vila Leão, sua casa de infância que hoje atende 
crianças da periferia que aprendem música, teatro e cidadania. Paulo Betti se define 
autêntico e impulsivo e diz o que pensa. Nesta entrevista, fala de cultura, políticas 
afirmativas, cinema nacional, comunicação de massa, linchamento moral e dos 
novos desafios do Brasil.
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Paulo Betti, em sorocaba, na igreja 
que serviu de cenário para Cafundó. 
Ao fundo, a imagem do Preto Velho. 
No destaque (esq. para a dir.), 
dirigindo e atuando em Cafundó, 
A Grande Família e Lamarca

xonado pela história de João de Camar-
go. Fiquei encantado quando fizemos a 
pesquisa e descobrimos que, em 1934, 
a revista O Malho, de grande circulação 
na época, havia feito longa reportagem 
sobre ele. Depois, quem escreveu uma 
tese e o citou foi Florestan Fernandes, 
quando tinha apenas 20 anos. Geral-
mente, quando falam sobre a história 
dos negros no Brasil citam a Bahia e o 
Rio de Janeiro. Ninguém imagina que 
no interior de São Paulo também tenha 
negros.

Você crê que ele faça milagres?
A história tão singela de um escravo, 

que morreu em 1942, ganha dimensão tão 
grande e faz sucesso em Nova York, na Itá-
lia e em Paris: só pode ser milagre! (risos) 
Hoje, aumentou a freqüência da igreja de 
João de Camargo. 

A cultura afro-brasileira representa 
metade do país, mas isso não se re-
flete na organização social. 

No começo do governo Lula, o número 
de comunidades quilombolas reconheci-
das passou de 700 para 2.500 – um avan-
ço significativo que agora depende de 
legalização. Outra conquista foi a criação 
da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (Seppir), 
com status de ministério. Mas precisa 
fazer ainda muita coisa. Por exemplo, 
implementar as cotas e o ProUni para os 
estudantes negros ingressarem nas uni-
versidades.

O Estatuto da Igualdade Racial pre-
vê que a presença de negros nos 
meios de comunicação não seja in-
ferior a 20% dos figurantes brancos. 
Você concorda?
A sociedade brasileira é muito hipó-
crita quando o tema é a questão racial. 
Por exemplo, o Lázaro Ramos até 
pouquíssimo tempo atrás não tinha 
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feito nenhum comercial. E olha que ele 
faz um sucesso tremendo. É necessário 
que haja uma pressão e uma determina-
ção de lei porque senão as coisas não 
acontecem. Durante 250 anos, a cabeça 
dos brancos foi trabalhada para justificar 
a escravidão. Isso não sairá de uma hora 
para outra do inconsciente das pessoas. 
As lendas pregam que os negros são de 
segunda categoria, não são confiáveis e 
além disso são do mal. Isso está plantado 
de uma forma muito violenta na cabeça 
das pessoas. Só ações afirmativas muda-
rão essa realidade. 

A TV, o cinema e o teatro têm aberto 
oportunidades para jovens talentos 
negros?

Têm, mas ainda é muito pouco. Há um 
disparate entre a quantidade de negros que 
existem no Brasil e as posições que eles 
ocupam. O governo Lula tem dois méri-
tos ao nomear dois negros (Gilberto Gil, 
na Cultura, e Matilde Ribeiro, na Seppir) 
em ministérios. Mas ainda não temos uma 
quantidade relevante de negros em cargos 
de destaque no Brasil. 

Você compartilha da visão de que o 
cinema nacional tem evoluído nos úl-
timos anos? 

O cinema brasileiro é riquíssimo do ponto 
de vista temático. No aspecto da produção, 
dos temas, da interpretação e da qualidade 
dos filmes a gente está muito bem. O pro-
blema é que quando um brasileiro entra num 
cinema no Brasil ele se sente num espaço 
estrangeiro, parece que está num território 
ocupado. O cara quer ver Los Angeles e não 
Cafundó. Quando escuta a nossa língua até 
estranha. Para mudar isso você tem de des-
condicionar as pessoas. A distribuição dos 
filmes é um dos problemas cruciais. Hoje, 
95% do espaço das salas de cinema é ocu-
pado por filmes americanos. Dominação ab-
soluta. E só entram nesse espaço os filmes 
brasileiros que são aceitos pelas grandes 
distribuidoras. O Brasil tem 2 mil cinemas 
e, quando lançam o Superman ou Homem-
Aranha, ocupam a maioria das salas. E não 
sobra mais nada. No meu entender, é uma 
questão de segurança nacional.

Como solucionar? 
É preciso criar espaços para divulga-

ção. Defendo as cotas para filmes nacio-

nais nas salas de exibição. Já existe um 
sistema de cotas, mas precisa ser fisca-
lizado e aprimorado. O natural seria que 
no Brasil 70% dos espaços fossem reser-
vados para os filmes brasileiros e 30% 
para os estrangeiros. 

Como você vê a atuação do Ministério 
da Cultura (MinC) comandado por Gil-
berto Gil? 

O fato de o ministro ser um grande artista 
popular, que pensa, reflete e é negro, é bem 
interessante. Ele formou uma equipe boa, 
que criou centenas de pontos de cultura em 
todo o país e deu ênfase à descentralização 
da cultura brasileira. Apesar de as verbas 
de distribuição ainda estarem concentradas 
no eixo Rio–São Paulo, essa nova política 
contribuiu para que os recursos também 
cheguem aos outros estados. 

Do ponto de vista da distribuição dos 
filmes nacionais, o ministério não agiu 
timidamente? 

Conheço Orlando Senna, responsável 
pelo audiovisual do MinC, que tem um 
profundo conhecimento dos problemas 
do cinema brasileiro. Não dá para mexer 
com essas grandes distribuidoras rapida-
mente, isso geraria uma gritaria genera-
lizada. Eles vão dizer que não há demo-
cracia, como aconteceu com a proposta de 
criação da Ancinav (Agência Nacional do 
Cinena e do Audiovisual). São estruturas 
muito poderosas, que agem com orga-
nizações internacionais e não estão para 
brincadeira. Uma coisa em que o governo 
deveria prestar mais atenção e não presta 
é nas comunicações de massa no Brasil. O 
MinC é fraquinho perto do Ministério das 
Comunicações... E 95% dos fatores cultu-
rais brasileiros chegam à população pela 
televisão. 

Como o governo deveria agir? 
O primeiro aspecto é a distribuição e con-

cessão de canais de televisão e de rádio. A 
maior parte está nas mãos de uma única for-
ma de pensamento. Acho que Lula fez pouco 
em quatro anos para equilibrar esse universo 
ideológico. O principal desafio nos próximos 
quatros anos é conseguir que o Ministério 
das Comunicações faça algum movimento 
para equilibrar esse universo ideológico dos 
canais de TV e rádio – isso é importante para 
a democracia. 

Durante 250 anos, a 
cabeça dos brancos 
foi trabalhada para 
justificar a escravidão. 
Isso não sairá de 
uma hora para outra 
do inconsciente das 
pessoas. Sem pressão 
de lei, as coisas não 
acontecem
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Você fez papéis históricos. Foi Lamar-
ca, o capitão do Exército que atuou 
na luta armada, por duas vezes – uma 
como protagonista e outra agora, em 
Zuzu Angel.

É um personagem muito forte na história 
do Brasil, porque tinha uma estatura herói-
ca e morreu por uma causa. Isso é muito 
marcante, por isso me apaixonei pelo per-
sonagem. Tive a oportunidade de refazer 
em Zuzu Angel um trechinho. Também fiz 
Guerra de Canudos e Mauá: o Imperador 
e o Rei. De certa forma, um equilíbrio com 
relação ao Lamarca, já que Mauá era um 
grande empresário capitalista, que tinha 
idéias avançadas.

Nas telenovelas você se destacou em 
papéis cômicos. Qual foi o persona-
gem que mais o marcou? 

O Timóteo, em Tieta, foi um dos mais mar-
cantes. Ele tinha bordões que repercutiram 
na época em todo o país: “É-li-zaaa”, que 
ele gritava para a mulher, “nos trinquess”, 
“Sunn Pauluu” e “de jeituu nenhum”. Fiz 
muitas comédias, por exemplo, em A Grande 
Família, a mais recente, Comédias da Vida 
Privada, Pedra sobre Pedra, A Indomada, 
Vereda Tropical... 

Tem algum papel que você gostaria de 
fazer e ainda não fez? 

Ah, muitos. No teatro, ganhei dois 
prêmios Molière. Dirigi a primeira mon-
tagem de Feliz Ano Velho, de Marcelo 
Rubens Paiva, que foi grande sucesso 
de público no início dos anos 80, e Na 
Carreira do Divino. No teatro tem muita 
coisa que eu gostaria de fazer. O teatro 
e o cinema são atividades que faço pra-
ticamente de forma amadora, por prazer. 
Trinta por cento do meu trabalho está na 
televisão; o restante são atividades não-
remuneradas. Então, sou muito sortudo 
nesse sentido. Adoro fazer televisão, 
porque é gostoso, é rápido, é como se 
fosse futebol de salão. Cinema é como 
você telefonar para sua mãe e teatro é 
visitar sua mãe ao vivo (risos).

seu colega Lima Duarte disse em de-
clarações à imprensa que o presidente 
Lula, assim como ele, é um “analfa” e 
que faz uma “glamorização da igno-
rância”. Qual sua opinião? 

Sei que, muitas vezes, a imprensa pin-

ça as frases que mais lhe interessam para 
denegrir ou atacar. Na narrativa de hoje, 
a imprensa dominante quer derrotar Lula, 
o PT e toda essa “raça”. Conheço Lima 
Duarte, e o admiro muito. Se Lima falou 
que ele é um “analfa”, assim como Lula, 
então Lula está muito bem na fita, porque 
Lima é um “analfa” maravilhoso (risos). 
Não creio que tenha feito essa declaração 
dessa maneira.

Recentemente, você e o maestro Wag-
ner Tiso foram alvo de “linchamento” 
por setores da imprensa. O que acon-
teceu? 

Golpe sujo. Repercutiram a minha de-
claração fora de contexto. Disse que “é 
quase impossível fazer política sem sujar 
as mãos”. Para fazer política, muitas ve-
zes você tem de colocar as mãos na mer-
da. Estava me referindo à situação política 
não só do Brasil, mas do mundo inteiro. 
A melhor forma de resolver um problema 
é saber que ele existe. Fiz uma contesta-
ção, e não uma defesa dessa prática. Chi-
co Buarque entendeu perfeitamente meu 
pensamento, segundo disse em entrevista. 
Usaram-me como instrumento para atacar 
Lula. Isso prova que a política é suja. O 
dramaturgo alemão Bertolt Brecht disse 
que “nós não somos melhores do que nin-
guém, mas a nossa causa é melhor”. Se 
houve alguns erros, eles devem ser puni-
dos, mas isso não invalida nossa causa. 
O estadista britânico Winston Churchill 
disse que, se o povo soubesse como são 
feitas as leis e as salsichas, ficaria hor-
rorizado. 

Você ficou chateado com declaração 
de algum colega?

Não, até porque tenho certeza de que fo-
ram editadas. Todos são meus amigos. Mui-
tos me ligaram e disseram que não falaram 
aquilo que foi publicado. O Estado de S. 
Paulo colocou meu nome em três editoriais 
negativos e não teve a honradez de publicar 
uma carta minha.

O que você espera do futuro governo?
Uma ênfase ainda maior na questão so-

cial, continuidade de alianças políticas 
visando à integração na América Latina, 
uma evolução do Bolsa Família, maior 
clareza sobre o papel do Ministério das 
Comunicações. 

O Brasil tem 2 mil 
salas de cinema 
e quando lançam 
Superman ou Homem-
Aranha ocupam a 
maioria das salas, 
não sobra mais nada. 
Isso é questão de 
segurança nacional

Fo
To

s:
 G

eR
A

Rd
o

 l
A

ZZ
A

RI



20 )   Revista do Brasil   )   outubro   )   2006

TRABALhO

 Por Vitor Nuzzi

E 
m 11 de agosto, o Diário Ofi-
cial da União publicou a Me-
dida Provisória 316, que em-
bora pouco divulgada pode 
causar uma pequena revolu-

ção no mundo do trabalho. Ao acrescen-
tar artigos à Lei 8.213, de 1991, a MP 
estabelece o chamado nexo técnico epi-
demiológico para identificar acidentes e 
doenças profissionais. Traduzindo: o em-
pregador, e não mais o trabalhador, é que 
terá de provar que não é responsável pela 
situação que causou o acidente ou a doen-
ça. Como se trata de uma MP, ainda de-

pende de aprovação no Congresso e, em 
seguida, de regulamentação por meio de 
decreto presidencial.

O coordenador do departamento de 
saúde do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, o médico Theo de Oliveira, consi-
dera a medida um passo importante, que 
requer ações complementares. “Era uma 
bandeira antiga dos serviços de saúde do 
trabalhador e dos sindicatos. É um avan-
ço enorme, porque o trabalhador, quando 
adoece, não pode nada, e a empresa pode 
tudo. O problema não é das pessoas que 
adoecem, mas do ambiente. O que resol-
ve é combater a causa”, observa.

Atualmente a situação mais comum é a 

ponto para 
a saúde
Ao aumentar a responsabilidade das empresas por 
doenças ocupacionais, medida que está nas mãos do 
Congresso pode gerar uma mentalidade mais preventiva

seguinte: se a empresa emite a Comuni-
cação de Acidente do Trabalho (CAT), a 
perícia aceita; se for médico do sindicato, 
não. O problema é que a perícia do INSS 
não é isenta, já que a constatação do nexo 
entre doença e ocupação vai gerar “des-
pesa” para o órgão.

Afastada do serviço há mais de um ano, 
a metalúrgica Fátima (nome fictício) bri-
ga para provar que seus problemas de 
saúde a impedem de trabalhar. No pri-
meiro semestre, o INSS deu alta à ope-
rária, que entrou na Justiça para provar 
que não está em condições de trabalhar. 
“Tenho tendinite. As dores são tão inten-
sas que você fica irritada. Tem horas que 
o braço não tem força. E o perito diz que 
estou bem”, conta.

O bancário Mário Miranda, 47 anos, en-
trou no Bradesco em 1986. Em 1993, co-



MAIs PREVENçãO

Foram registrados no ano passado 
491.711 casos de doenças/acidentes 
de trabalho. A realidade pode ser 
ainda pior, já que é grande o número 
de casos omitidos. A Mp 316 deve 
induzir à redução da subnotificação 
e estimular políticas de prevenção. 
A Mp é resultado da 3ª Conferência 
Nacional de saúde, com 1.500 
trabalhadores de todo o país, em 
dezembro. para que seja posta em 
prática, o bancário Mário Miranda 
defende um controle social: “A 
empresa tem de ver a saúde como 
questão de direitos humanos; e o 
INss tem de ver o trabalhador como 
segurado, e não ‘cliente’”.
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meçou a sentir os sintomas da lesão. Mas o 
afastamento só aconteceu mais de um ano 
depois, e por meio de um centro de refe-
rência de saúde do trabalhador, quando as 
lesões já haviam se agravado. “Antes, o 
convênio ficava me pondo gesso e dando 
remédios fortíssimos. E nada de tratamen-
to nem de readequação de função”, lem-
bra Miranda, que nos últimos 13 anos teve 
de deixar de praticar esportes, está com os 
dois braços prejudicados por vários tipos 
de lesão por esforço repetitivo e está em 
seu terceiro período de afastamento. “O 
problema é que todas as vezes que retor-
no ao trabalho sou submetido às mesmas 
pressões, agravadas pelo assédio moral e 
pelos constrangimentos”, denuncia o ban-
cário, que consome 300 reais por mês com 
medicamentos, inclusive antidepressivos.

Pela MP 316, as empresas poderão ter 
de pagar mais para o Seguro de Acidentes 
de Trabalho. O SAT corresponde a uma 
contribuição mensal com base na folha 
de pagamentos e no grau de riscos de aci-
dentes e doenças no ramo de atividade da 
empresa. “Empresas com maior probabi-
lidade de doenças serão penalizadas. Se 
ficar indicado que investe na prevenção 
e combate os fatores de risco, ela poderá 
ser beneficiada. Isso vai estimular a pre-
venção”, acredita Plínio Pavão, secretá-
rio de Saúde da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no Ramo Financeiro 
(Contraf). Pelas mudanças propostas, a 
alíquota, atualmente de 1%, 2% ou 3% da 

folha, pode duplicar ou cair pela metade.
O secretário de Políticas de Previdên-

cia Social do Ministério da Previdência, 
Helmut Schwarzer, ratifica: “Quem pre-
venir mais pagará menos”. E a redução 
de acidentes e doenças do trabalho dimi-
nuirá despesas com benefícios acidentá-
rios no futuro.

A relação entre trabalhadores e peritos 
costuma ser delicada. “O trabalhador que 
chega para ser atendido é olhado com des-
confiança. Há peritos criteriosos, mas são 
minoria”, diz Plínio Pavão. A perícia é ne-
cessária para concessão de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez, além do bene-
fício assistencial a pessoas com deficiência. 
O INSS alega que o auxílio-doença deve 
ser concedido apenas quando a doença tor-
na alguém incapaz para o trabalho.

Mas muitas vezes falta bom senso. 
Como numa situação vivida anos atrás por 
um metalúrgico da Grande São Paulo. Ele 
perdeu o movimento de um dedo depois 
de sofrer acidente em uma máquina. Pe-
diu indenização. Segundo o juiz que ana-
lisou o caso, a capacidade de trabalho não 
havia sido diminuída, “até porque o dedo 
lesado, o mínimo, muito pouca utilidade 
tem para a mão e, por muitos estudiosos 
em antropologia física, é considerado um 
apêndice que tende a desaparecer com a 
evolução da espécie humana”. O operário 
recorreu. A decisão foi revista tempos de-
pois, em outra instância, e o dedo voltou 
a ser importante. 

M
A

u
RI

C
Io

 M
o

RA
Is

Márcio era digitador no 
Bradesco e não teve a  

 função readequada  
após os primeiros  

sintomas da LER

setor de perícia em posto do INss: delicada relação de desconfiança mútua

ed
u

A
Rd

o
 M

A
RT

IN
s/

A
G

êN
C

IA
 A

 T
A

Rd
e



22 )   Revista do Brasil   )   outubro   )   2006

Abaixo o 
papagaio
A usura dos juros brasileiros ainda leva desavisados à “forca”. 
Entidades de defesa do consumidor têm serviços que ensinam a não 
bobear com o crédito e, se já for tarde demais, como sair da crise

CONsUMIDOR

Miriam caiu nas 
armadilhas do 

crédito e as dívidas 
não pararam mais 

de aparecer
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 Por Xandra stefanel

Cheque especial, cartão de 
crédito ou até mesmo um 
inocente entregador de pan-
fletos no centro da sua cida-
de – que pega o devedor dis-

traído no meio da rua e o leva para dentro 
da “generosa” financeira, pronta para aju-
dá-lo a taxas de juro de corar agiotas. São 
muitas e tentadoras as armadilhas do cré-
dito. E junto com a bagunça do orçamen-
to e da vida vem o constrangimento. É 
assim que se sente Miriam de Oliveira Pe-
reira, 35 anos, que trabalha – ironia do 
destino – num escritório de contabilidade 
em Santa Bárbara d’Oeste (SP).

Há cerca de cinco anos, junto com o 
fim do casamento, começaram outros 
apuros. Ao herdar as dívidas da loja que 
tinha com o ex-marido, ela mal imagina-
va que pouco mais de 3 mil reais negati-
vos logo se transformariam em mais de 8 
mil, entre os juros, as taxas de protesto e 
a renegociação com o banco – ao final de 
dois anos de encrenca –, em 24 parcelas 
de 350 reais. Quando achou que estava 
com o nome “salvo” na praça, Miriam foi 
novamente alvejada pelo fogo amigo.

Ela fazia compras com uma vizinha, 
para a qual também emprestava cheques. 
“Eu pagava minha conta e a dela, depois 
ela me dava o dinheiro. Até que um dia 
ela não pagou e meus cheques começa-
ram a voltar.” Logo ela teria o nome in-
cluído na lista dos serviços de patrulha 
do crédito. 

Enroscar-se com as dívidas não é um dra-
ma particular de Miriam. Segundo a Serasa, 
em agosto, dos 142,9 milhões de cheques 
compensados, 2,91 milhões foram devol-
vidos por falta de fundos. E quem recorre, 
por exemplo, ao cheque especial para sal-
var o borrachudo, também está a um passo 
do abismo. A taxa média de juros do espe-
cial verificada pelo Banco Central em agos-
to era de 7,7% ao mês (mais de três vezes 
a inflação anual). O cidadão que deixar o 
saldo ficar negativo em 100 reais num mês 
terá, ao final de 12 meses, um mico de 243 
reais. Mais de 140% em um ano. Hoje, se a 
barbarense Miriam Pereira passasse a rolar 
mensalmente sua dívida de 3 mil reais, na 
próxima primavera estaria pendurada em 
mais de 7.300.

Ao verificar que a dívida já não cabe 

FUJA DO ROLO ANTEs QUE ELE PAssE POR CIMA

 evite pegar dinheiro emprestado 
para pagar dívidas, tente cortar gastos 
e reajustar o orçamento

 Cartões de crédito e financeiras têm 
os juros mais altos do mercado, evite 
fazer empréstimos desse tipo

 Renegocie com todos os credores, 
começando pelas dívidas de menor 
valor, para poder se concentrar nas 
maiores depois

 priorize o pagamento das contas 
essenciais

 Na negociação exija juros mais 
baixos e maior prazo. Não aceite a 
primeira proposta nem uma que não 
possa pagar

 se a empresa não renegociar sua 
dívida sob nenhuma condição, entre 
com uma queixa no procon de sua 
cidade ou procure um Juizado especial 
Cível

 depois de renegociar a dívida, 
exija que seu nome seja retirado dos 
serviços de proteção ao crédito

no orçamento, para parcelar o sacri-
fício a pessoa se torna séria candi-
data a presa de um agiota – que 
às vezes também atende pelo 
nome de banco, que rara-
mente cumpre sua obriga-
ção de educar para o crédito 
e não permitir que ele devore 
o usuário.

Em São Paulo, o Procon 
– que oferece cursos, carti-
lhas e palestras para orientar 
os consumidores a organizar 
o orçamento doméstico – está 
implantando o Núcleo de Tra-
tamento do Superendivida-
mento para alertar a sociedade 
que o problema não atinge so-
mente o endividado, mas tam-
bém a economia do país. O 
serviço já existe no Rio de Ja-
neiro e no Rio Grande do Sul 
com bons resultados.

No Procon gaúcho, o traba-
lho começou em 2003 e hoje 
atende cerca de dez pessoas 
por dia. O devedor predomi-
nante é mulher e tem entre 25 
e 45 anos. De acordo com o coordena-
dor Alexandre Appel, é possível ajudar o 
consumidor a sair das listas de proteção 
ao crédito em aproximadamente 50% dos 
casos. “Fazemos parcerias com diversas 
instituições e com as próprias empresas 
e conseguimos recuperar a dignidade e o 
crédito do consumidor.”

Maria Helena Almeida Carneiro, pro-
dutora de alimentos para a área de cine-
ma, não tem crédito desde 2001. Ela deve 
cerca de 30 mil reais para um dos cartões 

e quer se livrar de um flat que o ex-
marido (olha ele aí de novo...) com-

prou sem que ela soubesse. “Eu 
dava o dinheiro para ele pagar 
a fatura do cartão e ele paga-
va só o mínimo”, conta. Ela 
conseguiu negociar os juros 
com um dos cartões de crédi-
to, mas, enquanto não nego-
ciar toda a dívida, não existe 

mais para o mercado.
O advogado do Instituto 

de Defesa do Consumidor 
Felippe Nogueira aconselha 
o consumidor a negociar: “É 
preciso procurar taxas meno-
res. Em qualquer contrato, o 
consumidor tem de analisar 
todas as cláusulas. As ins-
tituições bancárias devem 
mostrar em destaque os ju-
ros, multa de mora e juros 
remuneratórios, mas normal-
mente elas colocam esses 
dados com letras bem peque-
nas”, alerta.

E nem sempre a negocia-
ção resolve. O cliente do Bra-

desco Setembrino Moraes de Almeida, de 
Cuiabá (MT), não obteve sucesso ao re-
clamar com o Bradesco do contrato que 
permitia chegar a juros de até 16,90% ao 
mês. Recorreu ao Juizado Especial Cível 
local e o banco foi condenado a declarar 
inexistentes os débitos do correntista e a 
devolver 14,2 mil reais. A sentença é de 
27 de setembro e ainda cabe recurso, mas 
indica mais um caminho que o consumi-
dor pode seguir contra a abusividade dos 
juros: a Justiça. 

De acordo 
com o 
coordenador 
do Procon do 
Rio Grande do 
Sul Alexandre 
Appel, é 
possível 
ajudar o 
consumidor a 
sair das listas 
de proteção 
ao crédito 
em 50% dos 
casos
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 Elizabeth souza Lorenzotti

Na segunda semana de 
agosto, Cuba era no-
tícia em todo o mun-
do. Fidel Castro se 
afastava do governo 

pela primeira vez, pouco antes de 
completar seus 80 anos, no dia 13, 
para uma cirurgia grave. A mídia 
de todo o mundo se alvoroçava, 
parecia “torcer” por um levante, 
quem sabe o fim de 47 anos de re-
volução. Redações acionavam seus 
correspondentes: “Fotografem os 
tanques nas ruas!” Os jornalistas 
esquadrinhavam Havana. Mas não 
havia tanque nas ruas.

Noticiada a doença, as portas da 
ilha foram fechadas para jornalis-
tas estrangeiros. Mesmo sabendo, 
a Folha de S.Paulo tentou entrar – 
talvez pelo propósito de publicar, 
como fez, enorme matéria “denun-
ciando” o impedimento. Em Ha-
vana há cerca de uma centena de 
correspondentes internacionais. Ne-
nhum do Brasil, onde as notícias 
sobre Cuba vêm das agências in-
ternacionais, ou dos corresponden-
tes em Washington....

Na semana em questão, a vida 
seguia. O cotidiano cubano é dife-
rente. As crianças, em férias, brin-
cavam nos parques e centros espor-
tivos. Criança de rua não existe. 
Pais e mães sabem que a formação 
gratuita de seus filhos até a univer-
sidade, e a pós-graduação, e o dou-
torado, ali não é sonho.

Os salários são baixíssimos, 
mesmo para engenheiros, mé-
dicos etc. Mas, como disse uma 
correspondente internacional, 
cujo salário vertido na moeda 
local se transforma em poucos 
pesos cubanos: “Recentemen-
te passei por uma cirurgia muito 
grande, e não paguei nada”. Pois 
os cubanos também não temem a 
falta de atendimento médico. Não 
sabem o que é sucumbir em cor-
redores de hospitais, dar à luz em 
pias, esperar em macas por uma 
UTI. Nem o que é um plano de 
saúde que limitará exames, inter-
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Corpo 
fechado

o cotidiano 
de Havana, as 
crianças nas 
praças, os guardas 
nos quarteirões, 
as noites de 
salsa, os orixás 
dão a sensação 
de que não será 
fácil demolir 
a experiência 
socialista 
tropical
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venções e deixará o grosso dos 
procedimentos para o SUS.

A medicina cubana, uma das me-
lhores do mundo, é também soli-
dária: 25 mil médicos cubanos 
atendem em países do Terceiro 
Mundo. Pena que no Brasil a cor-
poração médica não reconheça seu 
diploma. Que inédito poder andar 
a qualquer hora do dia ou da noi-
te em uma metrópole, sem medo. 
Em cada esquina da Havana Vie-
ja, ouvir os calientes ritmos caribe-
nhos. Se precisar de uma informa-
ção, pergunte ao guarda, presente 
em cada quarteirão.

Uma cubana que esteve em São 
Paulo levou tempo para se acos-
tumar, à noite, aos infindáveis lu-
minosos que chamam, anunciam, 
vendem. Na paisagem de Hava-
na, onde o espaço público é públi-
co mesmo, os olhos descansam. 
Problemas existem. Muitos. Há 
quem queira ou precise mais do que 
a ilha oferece. Por exemplo, os pro-
fissionais de nível universitário. Um 
engenheiro mecânico nos transpor-
tou em seu táxi clandestino. Guiller-
mo abandonou a profissão porque 
ganhava muito pouco, e se arrisca 
nessa, que vive do turismo. 

O país é o que há mais tempo 
resiste às agressões norte-ameri-
canas e a um bloqueio econômico 
de meio século. “Depois de tudo o 
que passamos, não há nada mais 
que possa nos assustar”, disse uma 
funcionária da Cubatur, a empresa 
oficial de turismo.  

Não será fácil demolir a experiên-
cia socialista tropical. A luta do 
povo contra invasores não come-
çou com a revolução de 1959, tem 
mais de 100 anos, como atestam as 
138 bandeiras negras tremulando 
no alto dos mastros da Tribuna An-
tiimperialista José Martí, local de 
manifestações políticas e festivas 
de Havana – erguidas para escon-
der as mensagens contra o regime 
veiculadas diuturnamente no lumi-
noso do edifício em que funciona 
o escritório de interesses dos EUA, 
no Malecón.

Na Tribuna, na noite de 12 para 
13 de agosto, houve uma Cantata 
pela Pátria, em homenagem ao ani-
versário de Fidel, vista por cente-
nas de milhares de, especialmente, 
jovens. Nesse dia, ele disse em en-
trevista ao jornal Granma que não 
enganaria o povo sobre sua saúde, 
que seria uma recuperação lenta.

No dia 18 de setembro, o deputa-
do argentino Miguel Bonasso teve 
uma inesperada entrevista com Fi-
del, publicada no jornal Página 12, 
de Buenos Aires. Bem mais magro, 
mas falando muito, como sempre, 
dedicando-se a anotações do livro-
entrevista que o jornalista espanhol 
Ignácio Ramonet acaba de lançar, 
dá a impressão de que está vencen-
do mais uma batalha.

Ele já escapou de atentados in-
críveis, até mesmo com uma cane-
ta envenenada. O povo, de religião 
afro-cubana na maioria, crê que ele 
tenha o corpo fechado pelos baba-
laos, mesmo nome dos babalaôs do 
candomblé baiano, só a pronúncia 
é diferente. São os mesmos ori-
xás, é a mesma cultura iorubá que 
faz esses dois povos tão parecidos, 
principalmente na alegria e na vo-
cação para a música. Como não 
torcer por eles? 
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Criança 
de rua não 
existe. Pais 
e mães 
sabem que 
a formação 
gratuita 
de seus 
filhos até a 
universidade, 
e a pós-
graduação, 
e o 
doutorado, 
ali não é 
sonho
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Mãe leva seus 
filhos para a 

escola, em 
havana



Gravidez na adolescência 
também afeta os meninos, 
mas a atenção dos 
especialistas é desigual. 
Informação, cumplicidade e 
afeto podem evitar ou superar 
o inesperado

de calças 
curtas

COMPORTAMENTO
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 Por Miriam sanger

Elida Tomazelli Capelassi tinha 15 
anos quando nasceu Eliton, seu 
primeiro filho. Estava na 8ª série 
ao engravidar. Seu pai ficou furio-
so. Exigia que se casasse ou fosse 

embora. O casamento com o namorado, Hér-
cules Capelassi Júnior, chegou a ser marca-
do. Ela porque queria, ele, à base de pressão. 
Na hora, o jovem deu o cano. “Eu tinha 16 
anos, ainda fazia curso profissionalizante no 
Senai, estava no meio do colégio, pensava 
com cabeça de moleque, não tinha a menor 
condição de assumir um casamento”, justi-
fica o fujão, que passaria os quatro anos se-
guintes rompido com a mãe de seu filho e 
sem poder vê-lo. O nascimento 
do bebê desencadeou o perdão. 
O avô de Eliton adotou-o como 
filho. Com o apoio da família, 
Elida continuou trabalhando – 
sim, sua adolescência já estava 
comprometida, antes, com ter 
de trabalhar –, concluiu o ensino 
médio e hoje vive situação está-
vel como corretora de imóveis. 
No último dia 20 de setembro, 
ela e Hércules, mecânico de ma-
nutenção numa fábrica de Santo 
André, no ABC paulista, com-
pletaram 20 anos de casamen-
to. Além de Eliton – metalúrgi-
co em São Bernardo do Campo, 
que tinha quase 4 anos quando os pais reata-
ram –, têm Bruno, com 16 anos.

Os casos de gravidez na adolescência 
multiplicaram-se nas últimas décadas e ga-
nharam espaço na agenda de organizações 
não-governamentais, pesquisadores, meio 

acadêmico e setor público. Levantamento 
do Ministério da Saúde aponta que nascem 
no país, a cada ano, 485 mil crianças filhas 
de mães com menos de 19 anos. Mas, quan-
do o foco é o pai adolescente, as estatísticas 
são escassas. Nem o IBGE se ocupou, ainda, 
em saber se os meninos da casa já são pai. 
De acordo com estimativas do Instituto Pa-
pai (Programa de Apoio ao Pai Jovem e Ado-
lescente), do Recife, cerca de 300 mil dessas 
crianças têm pais adolescentes. 

Essa baixa visibilidade reflete na falta de 
políticas públicas de amparo ou orientação, 
no preconceito da família da companheira e 
de sua própria. “A paternidade precoce é as-
sunto de saúde pública e muitas vezes provo-
cada por desinformações sobre planejamen-

to familiar, doenças sexualmente 
transmissíveis, sexualidade e vida 
reprodutiva. Esses temas são abor-
dados só com meninas. Os meninos 
são pouco incluídos nessa etapa”, 
afirma a médica Maria do Socorro 
Tavares Gomes, tocoginecologis-
ta formada pela Universidade Fe-
deral da Bahia e coordenadora do 
Programa Ação Mulher, da Funda-
ção José Silveira, de Salvador.

Quando se descobre “grávido”, 
o jovem geralmente vira o “mons-
tro”, para a família da menina, ou 
o “idiota”, para a própria família. 
A descrição é do jornalista Gil-
berto Amendola, autor do recém-

lançado Meninos Grávidos – o Drama de 
Ser Pai Adolescente (Ed. Albatroz, Loqüi e 
Terceiro Nome): “Tão importante quanto o 
acesso à informação sobre formas de preven-
ção é a desmistificação do sexo, para que o 
adolescente tenha tranqüilidade na hora H. G
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“A elaine tava com 16 e eu tinha 18 quando veio a Beatriz. 
Não tinha ninguém pra correr por mim. eu disse: ‘ou isso vai 
me endireitar, ou me entortar de vez’. endireitou. Quando ela 
engravidou, aluguei um cômodo. Comecei a viver do skate, só 
ganhando campeonato, arrumei patrocínio, colocava comida 
em casa. Hoje sou profissional e ganho salário das marcas. 
e meus filhos tão tudo certinho, na creche, estudando. 
Antes deles, eu era muito loucão, todo dia no rolê, nada me 
preocupava. No meu meio, é fácil ver menino engravidando 
menina. difícil é assumir a responsa. No começo quase 
passamos fome. eu já tava acostumado, ela, não. Meus pais 
morreram, e todos os meus irmãos morreram no crime. 

A família dela caiu matando: ‘o moleque não tem futuro’. 
Mostrei que tenho. Hoje tenho certo que, se não tivesse sido 
pai, não taria vivo. Quando tinha 12 anos, já tava na Febem 
por assalto a mão armada. Agora, sou exemplo na minha 
comunidade. A molecada pede autógrafo. Na MTV, falaram 
até que eu sou guerreiro. eu posso dizer pros outros que tão 
esperando nenê: fica junto. Quando ela engravida, engorda e 
pensa que tá feia. Você tem que dizer que ama ela, senão ela 
entra em depressão.”
Augusto Estanislau “Fumaça”, 25 anos, skatista profissional 
em São Paulo, companheiro de Elaine, 23. Pai de Beatriz, 7, 
Marcelo, 4, Brian, 3 anos, e Murilo, 5 meses.
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“Difícil é assumir a responsa. No começo quase passamos fome.”

Hércules, com 
eliton, hoje 
com 24 anos, 
e elida: pai 
aos 16 anos



Ele chega tremendo na farmácia para com-
prar camisinha. Pega a primeira que vê, não 
consegue colocar direito, fica com medo de 
perder o momento ou às vezes dá má sorte, a 
camisinha estoura, some...”, conta.

Para a médica-chefe da Unidade de Ado-
lescentes do Instituto da Criança do Hospital 
das Clínicas de São Paulo Maria Ignez Saito, 
o garoto nem sempre é irresponsável e tem 
pouca chance de intervir na situação. Hoje, 
as meninas grávidas têm mais atenção que 
os meninos, do ponto de vista prático, físico 
e emocional. As escolas facilitam sua rotina. 
Os centros de saúde acompanham sua gravi-
dez. Os pais da moça – passado o susto inicial 
– amparam. Com os meninos, muda de figu-
ra. Hospitais e clínicas raramente os deixam 
acompanhar o pré-natal ou o parto. “Quando 
se abre a porta da educação, a repercussão é 
positiva. Mesmo que ele não mantenha laços 

com a companheira, pode manter com o fi-
lho”, explica Maria Ignez. Segundo a Secreta-
ria da Saúde de São Paulo, quase metade dos 
pais adolescentes abandona a parceira antes 
do nascimento.

Uma das conseqüências da gravidez nessa 
etapa da vida é a evasão escolar. O Ministé-
rio da Educação atesta que 25% dos garotos 
que abandonam a escola o fazem por assu-
mir a paternidade. A integridade psicológica 
é afetada e há um choque no que os especia-
listas chamam de “construção da identidade”. 
São muitos elementos explosivos conjugados 
ao mesmo tempo. Há perdas e ganhos, mas a 
adolescência não é a fase ideal para “acumu-
lar funções”, seja o jovem amparado ou não, 
forme ou não família com a mãe da criança, 
opte ou não pelo aborto. “O pai jovem precisa 
adiar oportunidades. Mas, no caso da paterni-
dade bem assessorada, o que poderia se com-
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“A gente já morava junto, mas 
a Camile veio no susto. Fiquei 
preocupado e feliz. Tenho sete 
irmãos e a Fernanda, três. 
Minha irmã gêmea já tem filho 
de 3 anos. Na gravidez, eu ia 
junto nos exames. Vi palestras 
e tudo, só não vi o parto. Não 
deixaram. Me mandaram ir pra 
casa buscar roupa e, quando 
voltei... Na rua as pessoas 
falam muito: ‘Tão novinho...’ As 
pessoas falam demais. eu não 
me sinto adulto, mas eu criei 
responsabilidade. Agora não 
quero mais filho, talvez depois, 
quando eu for homem.”
Luis Felipe Almeida dos 
Santos, 19 anos, ajudante 
de mecânico em Salvador, 
companheiro de Fernanda, 17, 
pai de Camile, de 10 meses.

“Fiquei feliz”



plicar é amenizado”, explica Maria Ignez.
Há uma semelhança, no trato desse assun-

to, para qualquer classe social: o estigma 
“que destino terá a criança desta criança?” E 
muitas diferenças. Entre as famílias mais po-
bres, mais numerosas, aborto é assunto dis-
tanciado por motivos financeiros, religiosos 
ou morais – “se é homem para fazer, é ho-
mem para assumir”. Na classe média e na 
alta, o assunto vira questão da família e ela 
assume as decisões. “A opção do aborto está 
mais próxima da classe média e alta”, conta 
Amendola. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde, dos 4 milhões de abortos pratica-
dos por ano no Brasil, 1 milhão ocorre entre 
adolescentes. Cerca de 20% morrem em de-
corrência de operações malsucedidas, reali-
zadas em clínicas clandestinas.

Como nenhum método contraceptivo é 
100% eficiente, o ideal é a proteção reforça-
da. Deve-se usar sempre a camisinha, inclu-
sive para se prevenir contra doenças trans-
missíveis, combinada com outro método 
– pílula, diafragma ou camisinha feminina, 
e até contraceptivo de emergência. E nada 
supera o conhecimento. O problema é onde 
buscar informação. Ela está disponível em 
alguns serviços de saúde, mas os meninos 
têm vergonha de procurá-los. Segundo a mé-
dica Maria do Socorro, de Salvador, os me-
ninos costumam comparecer em grupos às 
palestras realizadas pela Fundação José Sil-
veira. No início, riem de tudo. Depois, tor-
nam-se sérios e participantes.

Especialistas e governos têm de lidar com 

os universos de meninos e meninas com a 
mesma importância. Estimular a divisão das 
responsabilidades, potencializar os esforços 
preventivos e os de superação. Segundo pes-
quisa conjunta das Universidades Estadu-
al do Rio de Janeiro (Uerj), Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e Federal da Bahia 
(UFBA) – que teve como amostragem 4.600 
adolescentes nas capitais desses estados –, 
em apenas 3% dos casos as moças foram ex-
pulsas de casa por ter engravidado. Há 24 
anos – quando o casal Elida e Hércules Ca-
pelassi se desfez diante do filho inesperado 
–, índice tão baixo de reação movida a mo-
ralismo seria impensável. 

A pesquisa está compilada no livro O 
Aprendizado da Sexualidade (Ed. Fiocruz/Ed. 
Garamond). A antropóloga Maria Luiza Hei-
born, organizadora da obra, observa que ado-
lescência é momento de preparação para o fu-
turo, mas também de experimentação afetiva 
e sexual. “Os pais e mães de hoje em dia estão 
mais ou menos cientes disso, mas ainda per-
siste uma comunicação difusa do tipo ‘olha lá 
o que vocês estão fazendo’”, diz Maria Lui-
za, em depoimento à agência da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
Para ela, a escola tem de se aprimorar em se-
xualidade e capacitar continuamente os pro-
fessores a abordar relações afetivas, e não se 
restringir a descrever o papel dos órgãos geni-
tais. “É importante falar de gênero associado 
à sexualidade para facultar a conversa entre 
os parceiros – e a responsabilidade masculina 
– no tema da contracepção.” 
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“‘engravidamos’ com a Maíra menstruada – não 
acreditava que isso pudesse acontecer. levei 
um susto. dá um vazio. e meus planos de passar 
seis meses na Índia? Mas estávamos muito 
apaixonados. para ela, foi mais difícil. Acho 
que para as mulheres a gravidez é idealizada 
como uma coisa romântica, preparada. Minha 
família ficou feliz. eu me sinto preparado para 
a paternidade, embora às vezes me sinta 
adolescente. de outro ponto de vista, é uma idade 
maravilhosa para ser pai. se a gente aceita o que 
a vida propõe, vira um grande aprendizado. Hoje 
vivemos na casa da mãe da Maíra e estamos nos 
organizando para ter nossa própria casa.”
Gil Moraes Kehl, 22 anos, terapeuta ayurvédico 
em São Paulo, companheiro de Maíra, 28, 
e pai de Miguel, de 3 meses.
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“Grande aprendizado”

pA
u

lo
 p

ep
e



�0 )   Revista do Brasil   )   outubro   )   2006

CIDADANIA

 Por Paulo henrique de souza 
   Fotos de Mauricio Morais

O 
assistente adminis-
trativo Marcos Rossi 
habituou-se, nos últi-
mos 24 anos, a des-
considerar o impos-

sível. Ele nasceu com síndrome 
de Hanhart, deficiência rara que 
impede o desenvolvimento de um 
ou mais membros, e diz ter com-
pensado a ausência dos antebraços 
e das pernas com “persistência no 
sangue”. Casado e com um filho de 

2 anos, é formado em Direito e tra-
balha no Unibanco, em São Paulo. 
Apaixonado por música, integra a 
bateria da escola de samba paulis-
tana X-9 e começa a ganhar fama 
como vocalista da banda de rock 3 
e ½. “Há quem diga que eu sou o 
‘meio’ do nome do grupo, mas a 
piada é com a estatura do bateris-
ta”, brinca. Sua trajetória ilustra a 
de milhões de brasileiros com de-
ficiência que não dão mole para o 
desânimo, os preconceitos e os li-
mites e provam, no dia-a-dia, que a 
paixão pela vida move barreiras.

Deficiência 
em ação
Regras brasileiras sobre direitos 
dos deficientes são elogiadas 
internacionalmente, mas quem 
as cumpre é exceção. As 
conquistas vêm da persistência 
dessas pessoas e sua paixão 
pela vida

sidney se emocionou com o emprego conquistado
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Uma delas – a falta de oportuni-
dades no trabalho – começou a ser 
superada timidamente com a Lei 
de Cotas, que prevê a obrigatorie-
dade do contingenciamento de va-
gas no mercado de trabalho. Em-
presas a partir de 100 funcionários 
têm de reservar de 2% a 5% de suas 
contratações para pessoas com de-
ficiência. A regra abriu uma porta 
para Sidney Cunha, 29 anos, que 
até os 16 trabalhava na lavoura em 
Barra do Corda, no interior do Ma-
ranhão. Nessa época foi diagnosti-
cada a lesão medular que causou a 

atrofia de seus braços e o levou a 
mudar-se para São Paulo em busca 
de chances maiores de trabalho. No 
mês passado, enfim, conseguiu re-
gistro em carteira como auxiliar de 
serviços gerais do Fisk, escola de 
idiomas na capital. “Não sei des-
crever o que senti quando confir-
maram a vaga.”

De acordo com Sergio Sá da Sil-
va, da Federação das Fraternidades 
Cristãs de Doentes e Deficientes do 
Brasil (FCD), a Lei de Cotas é um 
“mal necessário”. Para ele, a re-
gra tem impacto reduzido nas pe-
quenas cidades, onde poucas em-
presas alcançam o mínimo de 100 
trabalhadores. Além disso, permite 
ao patrão escolher os que têm de-
ficiência leve no momento da con-

tratação, o que coloca aqueles com 
problemas mais severos no fim da 
fila. “A lei veio de cima para bai-
xo e tem boas intenções. Só que 
precisamos aperfeiçoá-la”, cobra 
Adilson Ventura, 66, fundador da 
União Brasileira de Cegos.

Segundo o advogado Delano 
Coimbra, 56, assessor jurídico da 
Federação do Comércio de São 
Paulo, a Lei de Cotas põe o empre-
sariado contra a parede. “Ninguém 
quer sair com a imagem arranhada”, 
afirma, ao citar experiências positi-
vas. A Serasa, por meio de seu pro-

grama de empregabilidade para de-
ficientes, mantém 96 funcionários 
de um total de 2.300. O coordena-
dor do programa é João Ribas, 51 
anos, doutor em Ciências Sociais, 
ele mesmo um cadeirante. O Minis-
tério Público do Trabalho quer dis-
seminar essas práticas. Termos de 
ajustamento de conduta firmados no 
âmbito da Justiça dão às empresas 
prazo (até um ano) para adaptar ins-
talações e processos a fim de rece-
ber pessoas com deficiência. Quem 
não cumpre está sujeito a multa e 
ação por dano moral coletivo. “Não 
se trata de caridade. Quem contrata 
deve exigir resultados, mas também 
dar condições para a produtividade 
aparecer”, ressalta a procuradora 
Adélia Domingues.

O Ministério do Trabalho orienta 
as delegacias regionais a articular  
Núcleos de Promoção da Igualda-
de de Oportunidades e de Comba-
te à Discriminação, com a finalida-
de de estimular empresas a colocar 
a inclusão na pauta de suas políti-
cas de RH. Os sindicatos também 
dedicam atenção ao tema. Segun-
do o Dieese, entre as convenções 
e acordos coletivos de 204 cate-
gorias profissionais firmados em 
2004 e 2005, 35% já têm cláusulas 
sobre os direitos de trabalhadores 
com deficiência. 

Camila 
superou o 
preconceito 
até de 
professores 
por causa de 
sua surdez, 
formou-se em 
Ciências da 
Computação 
e trabalha na 
área

O arquiteto 
Ailton ficou 

cego por causa 
de uma doença 

degenerativa, 
mas ainda presta 

pequenos serviços 
em sua área 



�2 )   Revista do Brasil   )   outubro    )   2006

Protagonistas
Priscila Branca Neves, 25 anos, 

é cega por conta de glaucoma con-
gênito. Formada em Psicologia, no 
ano passado ela concluiu a pós-
graduação em Educação Inclusiva. 
“Sem livros em braile, minha mãe 
atravessava as madrugadas comigo 
lendo os textos”, conta. Um de seus 
principais obstáculos é a ausência 
de material adequado. A surdez pro-
funda de Camila Havens, 24 anos, 
também não a fez esmorecer. Ela se 
formou em Ciências da Computa-
ção há três anos. “Encontrei pessoas 
que apostaram em mim e outras que 
não me ajudaram. Inclusive profes-
sores, que riam de mim em sala de 
aula”, lembra. Priscila é assistente 
do departamento de cidadania em-
presarial da Serasa e Camila, analis-
ta de certificação digital, cargo no-
bre na companhia.

Suas trajetórias, porém, são pou-
co comuns. Sete em cada 10 bra-
sileiros com deficiência se consi-
deram alfabetizados, mas, entre os 
maiores de 15 anos, metade só fre-
qüentou a escola por até três perío-
dos letivos. Para a coordenadora 
nacional do Programa Deficiência 
e Competência do Senac, Sandra 
Brandão, as estatísticas refletem a 
ausência de qualificação já a partir 
da escola. Para contornar esse défi-
cit, quem pode recorre a cursos ex-
tracurriculares. 

Oferecidos por centros de capa-
citação profissional e entidades de 
apoio, esses cursos ensinam de ofí-
cios a conduta em entrevista. O co-
merciário Ubirajara de Oliveira, 55 
anos, já participou de 12 deles. Am-
putado da perna esquerda por con-
ta do diabetes, ele não perde o bom 
humor na sua busca por colocação 
e culpa a data de nascimento pelo 
seu problema: “Estou convicto de 
que é a idade que me atrapalha”. O 
estudante Roney de Almeida, 19, é 
outro que investe na qualificação. 
Com baixa visão e em busca do pri-
meiro emprego, há um mês ele fre-
qüenta um curso de computação do 
Senac. 

“Estamos num momento de mu-

Projeto da 
serasa 
mantém �6 
funcionários 
com deficiência 
de um total 
de 2.�00 de 
seu quadro. 
Entre eles, 
João Ribas 
(acima), 
coordenador 
do projeto, 
Thiago 
(ao lado), 
técnico
administrativo,
e Priscila, 
que é
pós-graduada
em Educação
Inclusiva

dança de padrão cultural”, come-
mora Ana Maria Caetano Barbosa, 
coordenadora da Rede de Solida-
riedade, Apoio, Comunicação e 
Informação, a Rede Saci, proje-
to da Universidade de São Paulo. 
Para ela, a inclusão pelo trabalho 
torna as pessoas com deficiência 
“donas de sua vida”, colocando 
ponto final num ciclo histórico de 
dependência. No caso do arquite-
to Ailton Cataldi, 43, cego devido 
à síndrome de Stargardt, manter-

se trabalhando representa prote-
ger sua saúde emocional. Antes do 
processo de degeneração da retina 
se completar, Cataldi chegou a ser 
gerente de uma construtora. Hoje, 
ainda presta pequenos serviços no 
setor para espantar a depressão en-
quanto espera uma chance de volta 
ao mercado.

Referências externas também aca-
bam, de alguma forma, incentivan-
do essas pessoas a assumir “o prota-
gonismo de sua vida”, como dizem 
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os especialistas. Personagens de no-
velas, como a criança Clara (Joana 
Morcazel), com síndrome de Down, 
em Páginas da Vida, ou o cego Jato-
bá (Marcos Frota), de América, co-
locaram o tema na sala de estar. Na 
vida real, atletas como Ádria San-
tos, Clodoaldo Silva, Fabiana Sugi-
mori e Antônio Delfino – que aju-
daram a conquistar 33 medalhas 
para o Brasil nas Paraolimpíadas de 
2004, em Atenas – também influen-
ciam positivamente.

Além disso, o apoio familiar faz 
diferença. Para a psicóloga Marta 
Mendonça, coordenadora do Pro-
grama Trabalho Eficiente da Asso-
ciação de Apoio à Criança Deficien-
te (AACD), o apoio de pais e irmãos 
recupera a auto-estima e a confiança 
de quem se acha carta fora do ba-
ralho, mas alerta para os excessos: 
”Há casos de superproteção que in-
fantilizam as pessoas com deficiên-
cia. Isso aumenta a insegurança e 
complica o convívio num espaço 
de produção”, ressalta.

O fator família foi decisivo na 
trajetória de Thiago de Souza, 26, 
técnico administrativo da Serasa. 
“Existe preconceito. Isso nos obriga 
a nos empenhar mais que uma pes-
soa considerada normal”, afirma. 

Portador de má-formação congêni-
ta no braço e na perna direitos, ele 
foi estimulado pelos parentes desde 
cedo a trabalhar e ser independente. 
Às vésperas de conquistar o diplo-
ma de administrador de empresas, 
Souza mantém o pique: “Quero ter 
um futuro tranqüilo, estável”. 

Essa energia poderia render ain-
da melhores resultados se canaliza-
da também para esforços coletivos. 
“Seria importante que a participa-
ção das pessoas com deficiência 

aumentasse junto aos movimentos 
da sociedade civil. Conheceriam 
melhor as leis e poderiam fiscali-
zar aqueles que passam por cima 
delas”, completa o presidente do 
Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa Portadora de Deficiência 
(Conade), Alexandre Baroni, que 
ficou tetraplégico em conseqüên-
cia de um acidente de trânsito.

A ocupação dos espaços institu-
cionais para incluir as demandas dos 
deficientes cada vez mais entre as 
discussões dos assuntos nacionais é 
uma forma de romper a visão pater-
nalista das políticas públicas e a apa-
tia entre as pessoas com deficiência. 
Essa é a opinião de Santos Fagundes, 
coordenador do Movimento Nacio-
nal de Defesa das Pessoas com De-
ficiência (MDPD), com representa-
ção em 15 estados. Ele, que perdeu 
a visão aos 9 anos devido à degene-
ração da retina, foi obrigado a aban-
donar a escola, na época, e só con-
seguiu voltar a estudar aos 26. Hoje 
cursa Ciências Sociais, no Rio Gran-
de do Sul, e vê na inserção das pes-
soas com deficiência no mercado de 
trabalho um passaporte para a cida-
dania. “Precisamos mostrar que es-
tamos aptos a ocupar nosso espaço. 
Temos de superar o hábito de apenas 
receber o que nos é concedido. Que-
remos ser os agentes ativos de nossas 
conquistas na sociedade.” 

Roney quer 
entrar no 
mercado de 
trabalho. Ele 
está fazendo 
curso de 
computação 
no senac, 
onde usa 
programa 
com interface 
sonora

DA LEGIsLAçãO PARA A PRáTICA

A organização International disability 
Rights Monitoring (IdRM), que reúne 
oNGs de vários países, divulgou em 
agosto, na oNu, relatório que se refere ao 
Brasil como campeão pan-americano na 
proteção legal dos direitos das pessoas 
com deficiência física ou mental. o 
anúncio foi feito um mês antes do dia 
Nacional de luta da pessoa portadora de 
deficiência, 21 de setembro. o problema é 
fazer com que aconteçam, na prática, os 
avanços alcançados na legislação – que 
garante integração social e assistência 
educacional, proíbe a discriminação e 
obriga o acesso facilitado aos prédios e 
ao transporte públicos. “Faltam escolas 
e hospitais adaptados. Ruas e edifícios 

não dão acesso aos cadeirantes. As 
campanhas de prevenção são pífias e os 
profissionais, despreparados”, afirma o 
ortopedista pediátrico Antonio Fernandes, 
da Associação de Apoio à Criança 
deficiente. para diminuir a distância entre 
o que está no papel e a prática, Izabel 
Maior, coordenadora para Integração 
da pessoa portadora de deficiência da 
secretaria especial dos direitos Humanos, 
aposta em maior rigor na fiscalização 
e no preparo da população a partir de 
três pilares: educação inclusiva, garantia 
de acessibilidade e capacitação de 
professores. enquanto essa distância 
não diminui, as pessoas recorrem à 
“persistência no sangue” para superá-la.
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CIêNCIA

 Por Cida de Oliveira

O 
infarto sofrido pela 
professora aposen-
tada Walkíria Duar-
te de Farias, de Porto 
Alegre, deixou como 

seqüela um quadro de insuficiên-
cia cardíaca. A irrigação no lado es-
querdo do coração foi seriamente 
prejudicada. O músculo não recebe 
sangue e oxigênio o bastante para 
trabalhar. Bombeia menos sangue 
para o corpo, e este se cansa com 
o mínimo esforço. Sem os medica-
mentos que ela toma – cada caixa 
com 28 comprimidos custa 256 
reais e nem dá para um mês –, seria 
impossível caminhar mais que do 
quarto à sala. “Antes de começar a 
me tratar, não agüentava subir esca-
da nem andar ligeiro”, conta Walkí-
ria. “Parecia que o coração ia saltar 
pela boca.” O remédio ajuda, mas a 
qualidade de vida fica a desejar: ela 
vive de olho nos ponteiros da balan-
ça e aos menores sinais de inchaço 
nas pernas e nos tornozelos. 

Walkíria está entre os cerca de 10 
milhões de brasileiros que sofrem 
de insuficiência cardíaca. Feliz-
mente, está fora dos 4 milhões com 
quadro grave. Em casos assim, me-
dicamentos e terapias tradicionais, 
como a angioplastia – introdução de 

A terapia com células-
tronco é aguardada 
ansiosamente por 
quem sofre de 
problemas cardíacos 
e pesquisas em 
andamento permitem 
muita esperança. Mas 
é cedo para euforia

coração!
Haja

Walkíria: 
qualidade 
de vida 
depende 
de novos 
tratamentos  
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um cateter com um balão na ponta, 
que esmaga as placas de gordura –, 
não surtem efeito. Nem o implan-
te de ponte de safena ou mamá-
ria, aquele desvio para a passagem 
do sangue que os cirurgiões fazem 
usando veias retiradas da perna ou 
da região peitoral. Nos graus mais 
avançados, em que só o transplante 
de coração pode funcionar, a com-
plicação mata metade dos doentes 
em menos de um ano. Nos Estados 
Unidos, pelo menos 3 milhões de 
americanos têm a doença, surgem 
anualmente 400 mil novos casos e 
mais de 200 mil morrem. 

Diante do quadro preocupante, 
cientistas de várias partes do mundo 
vivem em busca de alternativas para 
revertê-lo. As terapias mais promis-
soras são as com células-tronco. O 
assunto, palpitante para médicos e 
pacientes, foi um dos temas de um 
evento internacional realizado entre 
os dias 14 e 16 de setembro, em Sal-
vador, e foco principal do simpósio 
internacional realizado dois dias de-
pois em São Paulo, no Instituto do 
Coração (Incor).

O cardiologista italiano Piero An-
versa, radicado nos Estados Unidos 
e pesquisador do New York Medi-
cal College, esteve nos dois encon-
tros. Um dos grandes expoentes do 
tema em todo o planeta, ele atual-
mente faz experiências com ratos 
que, depois de submetidos a um 
infarto, recebem células-tronco do 
próprio sangue diretamente no co-
ração. “Nossa expectativa é que 
haja reparação do músculo cardíaco 
desses animais”, disse o especialista 
à Revista do Brasil. “Daí a garantir 
que haja recuperação em humanos 
infartados, é outra história. Muitos 
estudos ainda são necessários.”

Um dos maiores especialistas na 
área, o fisiologista José Eduardo 
Krieger, do laboratório de genética e 
cardiologia molecular do Incor, co-
ordena pesquisas com cobaias e se-
res humanos. Os estudos com ani-
mais visam à formação de novos 
vasos sanguíneos e à reparação dos 
tecidos musculares cardíacos a partir 
de células-tronco extraídas dos pró-

prios tecidos gordurosos, onde há 
muita irrigação sanguínea. “A idéia 
é que, no futuro, pacientes com in-
suficiência cardíaca gra-
ve não dependam mais 
do transplante de cora-
ção”, diz.

Os testes com cobaias 
mostram a formação de 
capilares, tubos de pe-
queníssimo calibre que 
recolhem sangue das 
células. Nas pesquisas 
com humanos são in-
jetadas células em re-
giões do coração nas 
quais é impossível fa-
zer uma ponte de safe-
na. Iniciadas há quatro 
anos, com dez pacien-
tes, seus resultados não 
revelam problemas. Se 
os pesquisadores do In-
cor já sabem que o pro-
cedimento não causa 
mal, ainda não sabem 
se faz algum bem. A 
Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa os 
autorizou a ampliar o 
grupo para 90 pessoas. O instituto 
integra ainda um grande estudo fi-
nanciado pelos ministérios da Saú-
de e da Ciência e Tecnologia com 
1.200 pacientes que tiveram infarto 
agudo do miocárdio, doença isquê-
mica crônica, cardiomiopatia dila-

tada e cardiopatia chagásica.
Considerado a maior pesqui-

sa já feita no mundo, envolvendo 
33 instituições em nove 
estados e no Distrito 
Federal, o estudo tem 
por objetivo comprovar 
a eficácia do uso de cé-
lulas-tronco adultas (e 
do próprio paciente) na 
reconstituição dos mús-
culos e de outras partes 
do coração. Os pacien-
tes incluídos no traba-
lho estão sendo dividi-
dos em quatro grupos 
de 300, conforme a do-
ença. Em cada um de-
les, metade receberá o 
tratamento tradicional 
(medicamentos ou ci-
rurgia) e a outra parte 
será submetida à tera-
pia celular com células-
tronco de sua medula 
óssea. Se a terapia ce-
lular se mostrar eficaz, 
o Ministério da Saúde 
estima uma economia 
de 500 milhões de reais 

por ano com transplantes, interna-
ção, cirurgias e reinternações. E 
melhor: 200 mil vidas poderão ser 
salvas num período de três anos. 
Um benefício e tanto para a saúde 
dos cofres públicos e de brasileiros 
com insuficiência cardíaca. 

Preocupado 
com o tom 
ufanista dado 
pela mídia às 
pesquisas com 
células-tronco, 
o fisiologista 
José Eduardo 
Krieger, 
do Incor, é 
taxativo: “O 
momento é 
de esperança, 
não de 
euforia”
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hIsTóRIA

 Por Letícia Vidor de sousa Reis 
    Ilustrações de sônia Magalhães

O 
imaginário popular brasi-
leiro é povoado por muitas 
lendas e personagens en-
cantados, como o Saci, o 
Boto, o Curupira, a Iara, o 

Boitatá, o Negrinho do Pastoreio, a Mula-
sem-Cabeça e tantos outros. Essas narra-
tivas, contadas em todas as regiões do 
país com algumas adaptações aqui e ali, 
foram transmitidas de geração a geração. 
Elas guardam parte importante de nossa 
memória histórica e são parte da nossa 
identidade nacional. Pesquisadores dessa 
cultura, desde o final do século 19, dedi-
cam-se ao registro escrito de nossa tra-
dição oral. O escritor Mário de Andrade 
percorreu o interior do Brasil nas décadas 
de 1920 e 1930 recolhendo cantigas, len-
das, danças e brincadeiras. 

A riqueza do folclore brasileiro deve-se 
à diversidade cultural da população, for-
mada por indígenas, europeus e africanos. 
Essa mistura cultural expressa-se na pró-
pria composição dos personagens. O Saci 
aparece nos mitos indígenas como um 

sacis de 
todo o 
Brasil, 
uni-vos!
de geração a geração, a sabedoria popular 
preserva a memória do Brasil e integra 
a identidade nacional. defender o 31 de 
outubro, dia Nacional do saci, é proteger 
essa identidade da agenda consumista
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Moscas na sopa
As travessuras do Saci são contadas so-

bretudo nas narrativas populares da Re-
gião Sudeste. Tio Barnabé, um dos per-
sonagens do escritor Monteiro Lobato, 
assim o descreve: “O Saci é um diabinho 
de uma perna só que anda solto pelo mun-
do, armando reinações de toda sorte: aze-
da o leite, quebra as pontas das agulhas, 
esconde as tesourinhas de unha, embara-
ça os novelos de linha, faz o dedal das 
costureiras cair nos buracos, bota moscas 
na sopa, queima o feijão que está no fogo, 
gora os ovos das ninhadas (...) O saci não 

faz maldade grande, mas não há maldade 
pequenina que não faça”. 

O mito indígena do Boitatá faz parte 
do folclore da Região Sul. Conta-se que 
a cobra-grande, ou boiguaçu, estava reco-
lhida na gruta escura onde vivia quando 
uma chuva incessante obrigou-a a sair de 
lá. A chuva transformou-se num dilúvio e 
os animais deixaram as planícies para re-
fugiar-se nas montanhas. A cobra-grande 
os seguiu, mas, para saciar sua fome, co-
meçou a devorá-los. Estranhamente, po-
rém, comia apenas os olhos dos animais 
e, por causa disso, seu corpo ficou todo 
iluminado, deixando um rastro cintilan-
te por onde passava. Ao vê-la assim, toda 
brilhante, os índios não a reconheceram e 
a chamaram de Boitatá, “cobra-de-fogo” 
em tupi. 

Uma das histórias de escravos mais 
populares no Brasil é a do Negrinho do 
Pastoreio, proveniente do Rio Grande do 
Sul. Morava no pampa gaúcho um estan-
cieiro rico, avarento e cruel que tinha um 
filho e um menino escravo, o Negrinho. 
Por não ter nome nem ser batizado, Ne-
grinho se dizia afilhado de Nossa Senho-
ra. Montado num cavalo baio, saía cedo 
todos os dias para pastorear os cavalos 
do patrão. Por duas vezes, os animais fu-

giram. Denunciado pelo filho do estan-
cieiro, o pequeno escravo apanhou até 
a morte e foi atirado num formigueiro. 
Mas, no dia seguinte, reapareceu ali ao 
lado de sua madrinha, do baio e dos de-
mais cavalos.

Na literatura infanto-juvenil, Mon-
teiro Lobato (1882-1948) foi o pionei-
ro na difusão das lendas e personagens 
da cultura popular brasileira. Inconfor-
mado com a forte influência da cultura 
européia no país, publica um artigo no 
jornal O Estado de S. Paulo em 1917 
lembrando os mitos populares brasi-
leiros: “Temos Marabá (referência a 
Iara), a perturbadora criação indíge-
na – mulher loura de olhos azuis, fi-
lha de estrangeiro e mãe aborígene (...) 
Temos caiporas, boitatás, e tantos ou-
tros monstros cujas formas ainda em 
estado cósmico nenhum artista procu-
rou fixar”. Alguns dias depois, no mes-
mo jornal, realiza um inquérito sobre o 
Saci, pedindo aos leitores que lhe es-
crevessem contando algo sobre ele. 
Faz uma compilação das histórias reco-

Iara, a Mãe-d’Água, 
é uma versão indígena 
para a lenda grega da 
sereia, trazida para cá 
pelos colonizadores 
portugueses. 
Já o mito do Boitatá, 
ou “cobra-de-fogo”, 
faz parte do folclore 
da região sul do Brasil

duende perneta de cabelos vermelhos, mas 
popularizou-se de um jeito africano como 
um moleque negro que pula numa perna 
só, fuma cachimbo e usa um gorro verme-
lho. Iara, a Mãe-d’Água, é uma versão in-
dígena para a lenda grega da sereia, trazida 
para cá pelos colonizadores portugueses.

No folclore da Região Norte predo-
minam os mitos de origem indígena. O 
Curupira é o protetor da floresta e de seus 
habitantes, encarregado de perseguir os 
caçadores que atiram em fêmeas grávidas 
ou matam animais além de suas neces-
sidades. A descrição de sua figura varia 
bastante, mas, em geral, é representado 
como um menino com o corpo coberto de 
pêlos e os pés voltados para trás. 

Há também o Boto, zelador dos rios 
e dos peixes que, nas noites de festa, se 
transforma num belo rapaz para conquis-
tar as índias jovens e bonitas. Ele as se-
duz com seu canto, arrastando-as para o 
fundo dos rios. A figura feminina corres-
pondente à do Boto é a irresistível Iara, 
moradora dos rios, lagos e igarapés. Se-
nhora das águas, ela enfeitiça os homens 
com sua beleza e seu canto harmonioso e 
os atrai para o fundo dos rios. 

No Nordeste, contam-se muitas histórias 
do Lobisomem. Esse personagem provém 
da mitologia grega e romana e “chegou” 
ao Brasil com os portugueses. O Lobi-
somem, em geral o sétimo filho de um 
casal, surge disfarçado na forma de um 
homem magro e abatido. Toda sexta-
feira à meia-noite ele vai até uma en-
cruzilhada, tira sua roupa, a vira pelo 
avesso e se transforma num bicho de 
corpo peludo, orelhas compridas e 
garras afiadas. Para libertá-lo desse 
destino, é preciso ter a coragem de se-
gui-lo até a encruzilhada, esperar que se 
dispa e trocar sua muda de roupa por ou-
tra novinha em folha.

Porém, se o Lobisomem tem salva-
ção, o mesmo não ocorre com a Mula-
sem-Cabeça, freqüente nas lendas do 
Centro-Oeste. Ela é uma mulher que se 
casou com um padre e, por isso, vira um 
monstro todas as noites de quinta para 
sexta-feira. Sai enfurecida pelas estra-
das, pisando no que encontra pela fren-
te com seus cascos afiados, e só retor-
na à forma humana ao romper a aurora. 
Na semana seguinte, no entanto, a Mula-
sem-Cabeça revive sua sina infeliz.
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lhidas e no ano seguinte publica O Saci-
Pererê: Resultado de um Inquérito. 

O “insigne perneta”, nas palavras de 
Lobato, é apresentado às crianças em 
1921 na obra O Saci. No mesmo ano, o 
autor lança Fábulas de Narizinho, com-
posto de contos clássicos europeus e 
também de narrativas de mitos brasilei-
ros. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde 
se passam as histórias criadas por Mon-
teiro Lobato, reproduz a vida, os costu-
mes e o imaginário popular do interior 
do país. Carmen Lucia de Azevedo, Mar-
cia Camargos e Vladimir Sacchetta, em 
Monteiro Lobato: Furacão na Botocún-
dia, comentam a originali-
dade de sua obra: “Ao invés 
de copiar, ele criou. E o fez 
com elementos autentica-
mente brasileiros, destacan-
do os diversos aspectos da 
nossa nacionalidade, então 
ignorados ou desprezados 
pela elite intelectual”.

Em nome da preservação 
e difusão da cultura popu-

lar do país, a Sociedade dos Observado-
res do Saci (Sosaci) foi fundada em 2003 
na cidade de São Luiz do Paraitinga (SP), 
autodeclarando-se uma ONC – Organiza-
ção Não-Capitalista. Inspirados em Mon-
teiro Lobato, seus membros elegeram o 
Saci como símbolo da valorização do 
folclore brasileiro e advertem, no “Mani-
festo do Saci”: “Um espectro ronda a in-
dústria da cultura (...) O espectro do Saci 
voltou para dar nó na crina das potências 
que invadem os outros países com uma 
‘indústria cultural’ predadora e orques-
trada. O Saci é reconhecido como força 
da resistência cultural a essa invasão. Na 

figura simpática e traves-
sa do insigne perneta, es-
barram hoje, impotentes, os 
x-men, os pokemon, os ra-
loins (halloween) e os jogos 
de guerra (...)”.

A sociedade promove 
uma campanha pela cria-
ção oficial do Dia do Saci 
e Seus Amigos. A data es-
colhida foi o 31 de outubro, 

dia da festa das bruxas nos Estados Uni-
dos (Halloween), que de uns tempos para 
cá vem sendo incorporado ao calendário 
festivo do Brasil pela agenda consumis-
ta. Um dos eventos que deram projeção 
ao movimento foi o almoço realizado em 
31 de outubro de 2003 com o tema: “Ra-
loim, só se for com carne-seca”. Em sua 
página na internet (www.sosaci.org), os 
organizadores conseguiram reunir até o 
momento cerca de 6 mil assinaturas, num 
abaixo-assinado que deverá ser encami-
nhado ao ministro da Cultura, Gilberto 
Gil, para que seja estabelecido nacional-
mente o Dia do Saci e Seus Amigos.

De acordo com Mário Cândido da Sil-
va Filho, presidente da Sosaci, não há 
nenhuma aversão à cultura estrangei-
ra: “Acreditamos que a vulnerabilida-
de da população brasileira ao assédio de 
outras culturas se deve à ignorância em 
relação à nossa cultura popular. Portan-
to, um de nossos principais objetivos é 
o envolvimento de crianças, adolescen-
tes e professores na divulgação de nossa 
rica mitologia. Não há nesse movimen-
to de resistência cultural nenhum sentido 
de xenofobia, deve haver entre todos os 
povos um intercâmbio em que cada qual 
consiga preservar a sua identidade”.

No âmbito municipal, já foi instituída a 
data de 31 de outubro como o Dia do Saci 
em São Luiz do Paraitinga, em São Paulo 
e em Vitória (ES). Há projetos em Curiti-
ba (PR), Juiz de Fora (MG) e em Taboão 
da Serra, Campinas e Sorocaba (SP). Em 
nível estadual, foi aprovada em São Paulo 
a comemoração do Dia do Saci, também 
em 31 de outubro. 

Na Câmara dos Deputados tramitam de 
forma conjunta dois projetos de lei visan-
do à instituição do Dia Nacional do Saci. 
Um deles é de autoria do atual presidente 
da Casa, Aldo Rebelo (PCdoB-SP). Ou-
tro é da deputada Angela Guadagnin (PT-
SP). Em agosto de 2004, a Comissão de 
Educação e Cultura aprovou e reuniu as 
duas proposições, dando-lhes uma única 
redação, hoje nas mãos da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Caso 
não haja apresentação de recurso, é possí-
vel que o Dia do Saci possa ser comemo-
rado brevemente em todo o país. Como 
conclama nosso “insigne perneta”, em 
seu “Manifesto”: “Sacis de todo o Brasil, 
unamo-nos!” 

O Lobisomem, 
em geral o 
sétimo filho de 
um casal, surge 
disfarçado na 
forma de um 
homem magro 
e abatido
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sementes transformadoras

Retrato

Na toada de quem não se cansa de clamar por 
dias melhores, Maria da Conceição dos Santos, 
43 anos, participa da seção paulistana do Grito 
dos Excluídos. “Penso em um mundo melhor 
para meus filhos e minha comunidade, com 

saúde, emprego, educação”, disse a migrante pernambuca-
na, dona das alegrias e das tristezas de quem saiu há 14 anos 
da terra natal em busca de oportunidades. Ela divide o tem-
po entre os afazeres de casa, o trabalho no negócio familiar 
de manutenção de máquinas empilhadeiras e as atividades da 
Pastoral da Criança, na comunidade Girassol, em Perus, ex-
tremo noroeste do mapa da capital. “Quem se cala fica sem 
vez e sem lugar. Nosso grito faz a diferença”, ensina.

A voz de Maria da Conceição juntou-se à de centenas 
de pessoas de seu bairro, que caminharam por três dias 
com destino ao Museu do Ipiranga. Na foto, de 6 de se-
tembro, ela está no Pátio do Colégio, centro de São Pau-
lo. No dia seguinte, o grupo encontraria, no Ipiranga, 
sudeste, outros 10 mil ativistas do Grito dos Excluídos, 
realizado todo 7 de setembro. Neste ano, a 12ª edição 
do Grito – sob o lema Brasil, na força da indignação, 
sementes de transformação – envolveu 300 mil pessoas 
de mil cidades, de todas as regiões do país. Elas bradam 
contra a exclusão social, por mudanças na política eco-
nômica, pela democracia participativa e pela autonomia 
dos movimentos sociais.  (Elisângela Cordeiro)
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PERFIL

 Por Flávio Aguiar

J oaquim Maria Machado 
de Assis perdeu a mãe 
e o pai muito cedo e foi 
criado pela madrasta, a 
lavadeira Maria Inês, por 

quem tinha grande afeto. De tan-
to freqüentar a livraria de Fran-
cisco de Paula Brito, ponto de 
encontro da intelectualidade do 
Rio de Janeiro, ganhou, aos 17 
anos, uma vaga de aprendiz de 
tipógrafo na Imprensa Nacional, 
onde trabalhou até 1858. Manuel 
Antônio de Almeida, o autor de 
Memórias de um Sargento de 
Milícias, então diretor da editora 
oficial, logo compreendeu o valor 
daquele jovem e ajudou-o na sua 
breve carreira.

Como tipógrafo da Imprensa 
Nacional, Machado foi no míni-
mo testemunha privilegiada de 
um acontecimento insólito. No 
começo de 1858, a cidade do 
Rio de Janeiro, capital do país, 
foi sacudida pela notícia de que 
estourara uma greve entre os ti-
pógrafos que trabalhavam nos 
poucos jornais da cidade. Os 
donos dos jornais pediram à Im-
prensa Nacional que enviasse os 
seus tipógrafos para substituir os 
grevistas. Em assembléia, eles se 
recusaram. 

Do movimento nasceu o Jor-
nal dos Tipógrafos, que durou 

três meses e foi a primeira publi-
cação alternativa brasileira feita 
por trabalhadores – um tataravô 
histórico desta Revista do Brasil. 
Os jornais que os tipógrafos pu-
blicaram traziam, em plena Corte 
brasileira escravista, idéias dos 
socialistas que seriam depois de-
nominados por Karl Marx (1818-
1883) “utópicos”: Charles Fourier 
(1772-1837), Claude Saint-Simon 
(1760-1825), o romancista Eugè-
ne Sue (1804-1857).

Não se sabe qual foi a atitude do 
jovem Machadinho diante daquele 
movimento, mas o acontecimento e 
seus componentes ilustram a pecu-
liaridade de idéias que circulavam 
nesse mundo da tipografia em que 
o futuro imortal se criou.

Machado, que se notabilizaria 
primeiro na crítica literária, primou 
por ter idéias bastante animadas 
para a época. Um de seus primeiros 
escritos publicados – O Passado, o 
Presente e o Futuro da Literatura 
–, em abril de 1858, atribui à lite-
ratura, à política e à crítica funções 
claramente reformadoras da socie-
dade, se não revolucionárias. Mas 
com o passar do tempo tais ardores 
foram deixados de lado. O jovem 
Joaquim acabou se tornando um 
“monarquista cético”: para ele, era 
melhor o Brasil ter um soberano 
esclarecido do que enveredar pelos 
conflitos insolúveis em que se de-
batiam as repúblicas vizinhas. Fez 

carreira brilhante como funcionário 
público, do Império à República. E 
também como escritor. Em 1906, 
quase no fim da vida (morreu em 
1908), presidia a Academia Brasi-
leira de Letras e era diretor da con-
tabilidade do Ministério da Viação. 

Carreira brilhante
De suas narrativas, no romance 

ou no conto, ou como ensaísta e 
dramaturgo, além de poeta e até 
compositor de modinhas, resultou 
sua imortalidade. Machado de As-
sis criou personagens que fazem 
parte da nossa memória coletiva, 
como a extraordinária Capitu, a 
“dos olhos de cigana oblíqua e 
dissimulada”, ou dos “olhos de 
ressaca”, ao lado de seu marido, o 
tíbio Bento Santiago, que ganha o 
apelido que dá título a Dom Cas-
murro. Ou como o paradoxal Brás 
Cubas, o “defunto autor ou autor 
defunto” de suas Memórias Póstu-
mas..., no qual faz uma descarada 
confissão de seus vezos de menino 
flor de nossas classes dominantes, 
completamente descompromissa-
das com o país e seu povo, e de seu 
tórrido adultério com Virgília, mu-
lher de seu melhor amigo.

Fazem parte dessa galeria de ti-
pos imorredouros os loucos Rubião 
e Quincas Borba, além de Flora, a 
moça que não consegue se decidir 
entre os gêmeos Pedro e Paulo, em 
Esaú e Jacó, o desiludido diploma-

Machado,
Machado de Assis é um dos escritores mais estudados e debatidos, 
quase 100 anos após sua morte. Mais que “escritor do século 19”, 
a força de sua obra e de seus personagens o torna perene

o contemporâneo

Poeta, 
romancista, 
dramaturgo, 
cronista, 
Machado 
participou 
do primeiro 
jornal do 
país feito por 
trabalhadores
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ta Aires do Memorial que leva seu 
nome, e ainda a ardente Helena, 
a interessante Iaiá Garcia, dos ro-
mances de sua primeira fase.

Uma das razões para a perenida-
de de Machado, além de seu talen-
to insubstituível, é que ele plasmou 
em letra literária, como poucos, os 
dramas e impasses da cordialidade 

brasileira, essa moldura cultural e 
política que faz o nosso espaço pú-
blico permanentemente ocupado e 
saqueado pelos interesses, desinte-
resses, afetos e desafetos do mundo 
privado. Seu legado é o retrato de 
um Brasil bastante cruel.

Sem rodeios, seus personagens 
situam seus leitores no que o autor 

pensa ser a fragilidade desesperan-
çada do ser humano, e na dificul-
dade de construir um país sobre a 
base histórica da escravidão, que 
tantas cicatrizes deixou. Isso ajuda 
a entender sua presença contem-
porânea: os problemas apontados 
são da herança brasileira presente, 
ainda. 

Machado 
fez carreira 
no serviço 
público. 
seu último 
posto foi de 
diretor da 
contabilidade 
do Ministério 
da Viação
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CAPA

 Por Xandra stefanel

A 
enorme lona colorida não 
passa despercebida, nem 
seu contorno de luzes. O 
circo chegou e trouxe a tru-
pe da alegria. Palhaços, má-

gicos, equilibristas, acrobatas, dançari-
nos, contorcionistas e animais exóticos. 
O mais sisudo espectador não consegue 
conter o riso quando o palhaço desajei-
tado faz graça, nem a emoção quando a 
bela trapezista finge despencar. A ale-
gria não tem idade. A psicóloga Márcia 
Malverdi, de 46 anos, que não ia ao circo 
desde criança, se diverte tanto quanto a 
filha Andressa, 9, no espetáculo Stapafúr-
dyo, do Circo Roda Brasil, em São Paulo. 
“Nem lembrava mais o quanto é bom.” 

Andressa, que já tinha ido ao circo Orlan-
do Orfei, passou em frente ao Roda Brasil 
e pediu à mãe que a levasse. “Gostei dos 
dois circos, mas eles têm estilos bem di-
ferentes. No Roda Brasil achei muito en-
graçadas a dança das águas e as palhaça-
das. Os malabaristas também são muito 
legais”, contou a menina, de olhos fixos 
nas alturas do trapézio.

Nas capitais ou nas pequenas cidades 
do interior, o circo continua sendo um 
grande astro no cenário cultural brasilei-
ro. Depois de passar por altos e baixos 
com a chegada do cinema e a da televisão, 
a arte circense se renovou e conseguiu 
manter um público fiel. É o que garante o 
pesquisador Mario Fernando Bolognese, 
membro da Câmara Setorial de Circo da 
Funarte, ligada ao Ministério da Cultura. 

A graça está aqui
o tradicional e o moderno se encontram sob as lonas 
dos circos por todo o Brasil. Alguns aprendem a arte nas 
escolas que se espalham pelo país. outros nascem com ela

CULTURA
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“Em muitos lugares ele é a única opção 
diferenciada, além da benedicta telinha. 
Transformou-se numa espécie de centro 
cultural temporário em cidades pequenas, 
médias e grandes.”

Bolognese foi trapezista do grupo Ten-
da Tela Teatro na década de 70. Viajou 
por quase todo o país atrás de circos para 
escrever o livro Palhaços (Ed. Unesp, 
2003). Encontrou pequenos e médios 
apresentando espetáculos mistos, com 
habilidades, teatro, shows musicais e de 
calouros; e os grandes, com os novos gru-
pos teatrais utilizando muita tecnologia, 
cores e plasticidade, roupagem moderna 
e luxuosa. Mas a diferença entre os pe-
quenos, médios e grandes está além da 
estética e da infra-estrutura. Para atender 
a todos os gostos e bolsos, há espetácu-

los de 50 centavos a 250 reais, como é o 
caso do Saltimbanco, do Cirque du Soleil, 
companhia canadense que está no Brasil 
até o final de novembro.

Para poder atender um público que o 
Soleil não contempla, a chilena Sonia Fa-
tima Beltran Diaz cobra de 3 a 8 reais por 
ingresso do Míni-Circo Condor. “Sempre 
tive o desejo de ter um circo pequeno para 
trabalhar em lugares aonde os grandes não 
vão. Há muitas crianças que nem sabem o 
que é um circo. Por isso cobro preço po-
pular”, afirma a empresária, que veio pa-
rar no Brasil para trabalhar no show do 
Beto Carrero World. Depois de sair, pas-
sou pelo Circo Stancovich e há um ano 
resolveu investir os 50 mil reais que ga-
nhou por aqui e erguer a própria lona. 
“Minha família é circense há seis gera-

Márcia, com a 
filha Andressa, 
no Stapafúrdio: 
“Nem lembrava 
o quanto é bom”
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Mas nem só acrobatas, malabaristas 
e contorcionistas fazem aulas nas 
escolas de circo. A arte de fazer 
rir também pode ser ensinada em 
oficinas e cursos de palhaços das 
centenas de escolas espalhadas 
pelo Brasil. em alguns casos, a 
graça é congênita. Roger Avanzi 
nasceu no circo e virou o palhaço 
picolino, personagem que herdou 
do pai. ele confirma a tese do 
pesquisador Mario Bolognese de que 
o paradigma do palhaço tradicional 
está morrendo. para o acadêmico, 
o palhaço está se tornando um 
intelectual, um poeta, e adotando 
o inverso daquilo que é grotesco, 
corporal, improvisado, desajustado. 
Avanzi garante que foi muito feliz 
como picolino. “Comecei a trabalhar 
no circo nove meses antes de 
nascer, na barriga da minha mãe. 
Hoje sou um dos últimos palhaços 
tradicionais, se não o último. Circo 
é sinônimo de mudança. desde de 
que circo é circo, ele muda e nunca 
vai morrer. enquanto houver criança, 
haverá palhaço e, enquanto houver 
palhaço, haverá circo”, garante, do 
alto de seus 83 anos de idade e, 
segundo ele mesmo, de experiência.

ções e, mesmo com todas as dificuldades, 
é muito gostoso mostrar nossa arte.”

Escolas de arte
Não importa se são pequenos, médios 

ou grandes, tradicionais ou “modernos”. 
O segredo de qualquer circo é a qualida-
de dos artistas, construída à base de muito 
treino, carisma e dedicação. Fabiano No-
gueira Coelho, o Fafá, de 24 anos, des-
cobriu seu talento aos 9 anos na Escola 
Picolino, em Salvador. Com ela, viajou o 
país e parte da Europa fazendo show de 
tecido e malabares em banco de trapézio. 
Hoje trabalha no Circo Escola Picadeiro, 
em São Paulo, e treina pesado para par-

Graça congênita

ticipar da audição do Cirque du Soleil. 
“Nunca tive apoio da minha família, to-
dos achavam que circo era para vagabun-
do. A minha meta é entrar no Cirque du 
Soleil. Quem sabe?”

O malabarista Adriano José Bitu dos 
Santos, de 20 anos, também dá aula no 
Picadeiro, mas, ao contrário de Fafá, pre-
fere as acrobacias em solo firme: “Nem 
todo circense encara as alturas. Sinto uma 
emoção tão grande quando entro no pi-
cadeiro que me transformo, a mão chega 
a suar, aí é perigoso deixar escorregar as 
claves. Você ainda tem de envolver o pú-
blico no seu show. Essa é a arte”.

Além dos riscos de se machucar e das 
mãos calejadas, alguns artistas são obri-
gados a parar ou mudar de atividade por 
causa da idade. O professor de trapézio 
Gilberto Alves, de 45 anos, cresceu no pi-
cadeiro. O pai era palhaço e trapezista, 
a mãe bailarina e o tio equilibrista. Seu 
filho Alexander trabalha numa compa-
nhia italiana. O circo e o trapézio são sua 
vida. “Agora dou aula porque a idade 
avançou. Cheguei a fazer o máximo no 
trapézio, dei triplo salto mortal e qua-
tro voltas, mas os exercícios eram 
muito pesados e tive de parar”, 
lamenta, enquanto mostra na 
mão direita a tatuagem de um 
trapézio dentro de um coração 
com asas.

Assim como o Circo 
Escola Picadeiro, a Pi-
colino, em Salvador, 
a Escola Nacional de 
Circo/Funarte, no Rio 
de Janeiro, entre outras, as 
escolas de circo começaram a 
surgir no país há mais de 20 anos e 
delas resultaram as principais mu-
danças do segmento. Antigamente, 
os cursos eram mais procurados por ar-
tistas interessados em aprender ou aper-
feiçoar técnicas circenses, mas hoje esse 
perfil mudou bastante. Estudantes e pro-
fissionais liberais das mais diversas áreas 
buscam o circo para praticar atividades fí-
sicas com mais diversão e ludicidade. Ele 
funciona como uma alternativa às acade-
mias de ginástica.

A estudante Júlia Chama, de 19 anos e 
há três nas aulas de circo no Galpão do 
Circo, em São Paulo, treina seu equilíbrio 
no “arame”. Anda no cabo de aço a 1,2 

metro do chão como que 
em terra. Com as mãos 

erguidas, desenha de-
licados movimentos 
em busca do equilí-
brio. Júlia diz não ter 
pretensão de seguir 
carreira. “Faço as au-

las apenas porque gosto, 
me sinto bem. Sempre fugi 

das aulas de Educação Físi-
ca, odeio esportes e não faço 

circo porque quero ficar malhada, mas 
sim porque gosto dessa linguagem. Mi-
nha vida não é o circo, eu vou dar aula de 
História”, afirma.

Enquanto Júlia se equilibra, no andar 
de baixo da escola a atriz Patrícia Leo-
nardelli, de 31 anos, aprende a desafiar 
os limites do corpo no chão, com as acro-
bacias que lembram exercícios de ginás-
tica olímpica: pernas para cima, mãos 
numa espécie de cavalete chamado tlin-
to e, como se fosse muito fácil, a rever-
são, uma “estrela” em que a pessoa cai de 
pernas fechadas. Patrícia também é bai-
larina, mas garante que a leveza do balé 
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Gilberto e seu aluno 
Fafá, do Circo Escola 
Picadeiro: histórias 
diferentes que se 
encontram na arena
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VáRIAs LEIs PROíBEM BIChOs NO CIRCO

Apesar dos protestos de 
organizações de proteção 
animal, muitas companhias 
levam na “bagagem” 
bichos amestrados. para o 
presidente da Associação 
Brasileira de Circo e 
dono do Circo escola 
picadeiro, José Wilson 
Moura leite, as pessoas 
querem ver animais nos 
espetáculos. “A questão é 
haver fiscalização para ter 
certeza de que eles são 

bem tratados”, opina. Trinta 
municípios brasileiros e o 
estado do Rio de Janeiro 
proíbem espetáculos com 
animais. A lei paulistana 
havia sido vetada pelo 
então prefeito José serra, 
mas o veto foi derrubado 
na Câmara Municipal 
no ano passado. Alguns 
provam que animais não 
são obrigatórios quando o 
assunto é diversão: talento 
e criatividade bastam. o 

Roda Brasil, por exemplo, 
arranca gargalhadas 
quando apresenta bichos 

infláveis “nascidos” de 
cruzamentos estapafúrdios, 
como a giravaca e os 
porcoletas. A linguagem 
retrata as transformações 
experimentadas ao longo 
dos anos. o circo surgiu da 
união dos grupos teatrais 
parlapatões e pia Fraus. o 
consórcio recicla o conceito 
da arte circense mesclando 
linguagens variadas, de 
teatro, circo e teatro de 
bonecos.

não se encaixa no mundo circense. “Para 
tudo aqui é necessário ter força, e você 
acaba ganhando musculatura e um corpo 
não tão delicado. Eu mesma perdi sutiãs 
porque minhas costas ficaram gigantes. 
Mas eu não troco o circo por nada. Ele 
me ajuda muito a pensar cenas para o tea-
tro de uma outra forma.” Apesar de ga-
nhar a vida como atriz, Patrícia já fez al-

guns eventos em empresas e festas com a 
linguagem circense.

A presença feminina é muito forte nes-
sa área. Quando começou, o estudante 
Ricardo Geiser, de 17 anos, achou estra-
nho ter de vestir a calça justa e fazer as 
aulas ao lado de tanta mulher. Mas isso 
logo passou e, depois de um ano e meio 
de treinos, decidiu se profissionalizar as-

sim que terminar o ensino médio, no pró-
ximo ano. Ele treina acrobacia e acroba-
lance, os números de pirâmides humanas. 
“Meus pais queriam que eu fizesse facul-
dade numa área que gostasse e pudesse 
ganhar dinheiro. No começo, eles estra-
nharam minha decisão. Mas logo viram 
que pode haver oportunidade para quem 
é bom.”  

Porcoleta, do Roda Brasil

pA
u

lo
 p

ep
e

pA
u

lo
 p

ep
e

M
A

RI
A

N
A

 C
H

A
M

A

Júlia Lima, 
no arame 
do Galpão: 
“sempre fugi 
das aulas de 
Educação 
Física”



 Por Maria Angélica Ferrasoli

S e um dia você for ao 
Curral del Rey, apro-
veite para caminhar 
sem pressa por Gua-
jajaras, Tapuias, Tu-

pinambás, Aimorés, tribos que 
a cidade guardou em seu cen-
tro. Pare para um dedo de prosa 
entre Drummond e Pedro Nava, 
descanse um tiquinho ao lado de 
Henriqueta Lisboa. Confira nes-
se arraial, que fica a um tirinho 
de São Paulo, do Rio de Janei-
ro ou de Brasília, por que o papa 
João Paulo II, em 1980, do alto 
da praça que hoje leva seu nome, 
exclamou: “Mas que Belo Hori-
zonte!” Belzonte, como se diz em 
mineirês, é um portal para mergu-
lhar em partes da história do Bra-
sil que tem muito mais que belas 
igrejas a visitar.

Curral del Rey deu origem a BH. 
Muito antes, porém, de ser o local 
onde era reunido o gado que daria 
conta dos impostos recolhidos por 
dom João VI, já andavam por ali 
os índios, cujas tribos passaram 
a batizar ruas da primeira capital 
planejada do país. Belô cresceu 
rodeada pela Avenida do Contor-
no até virar o terceiro maior cen-
tro urbano do Brasil. Hoje, além 
da homenagem nas placas, tem 
estátuas em tamanho natural de 
escritores e poetas, como se de 
repente fosse possível encontrá-
los em pleno passeio pela boêmia 
Savassi, pela Praça da Liberdade, 
em frente ao palácio do governo 
e ao lado de um miniedifício Co-
pan, do mesmo Niemeyer que as-
sina a Igreja da Pampulha, pelo 
Parque Municipal ou pela grande 
feira de artesanato, sempre lota-
dos aos domingos.
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VIAGEM

A rota dos belos 
horizontes
primeira capital planejada do país, BH é portal 
para conhecer história e arte brasileiras
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Passeio de bote no lago 
do Parque Municipal
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A Igreja da Pampulha, projetada 
por Oscar Niemeyer, foi toda 

restaurada em 2005



“A cidade plantou no coração 
tantos nomes de quem morreu/ Ho-
rizonte perdido, no meio da selva 
cresceu o arraial”, relembra a mú-
sica Ruas da Cidade, de Lô e Már-
cio Borges, integrantes do Clube da 
Esquina. A esquina, no caso, fica no 
bairro de Santa Teresa, no qual se 
pode comer uma excelente macar-
ronada por 6 reais no restaurante do 
Bolão. Mas, se a idéia for degus-
tar algo mais mineiro, nada melhor 
que o Mercado Municipal. Menos 
sofisticado que o dos paulistanos, e 
mais original, nele se encontra do 
artesanato aos queijinhos, rapadu-
ras e cachaças; do doce de leite às 
galinhas que vão virar molho pardo. 
BH ainda oferece uma rara viagem 
de trem interestadual (ao Espírito 
Santo). E também não decepciona 
com sua programação cultural; um 
dos pólos é o Palácio das Artes, que 
ladeia o Parque Municipal.

Entorno
Sabará, a 25 quilômetros, além 

da Igrejinha Nossa Senhora do 
Ó, de 1719, barroca com traços 
orientais, tem o segundo teatro 
mais antigo em atividade no Bra-
sil, construído em 1770 e no qual, 
conta-se, o imperador acabou 
vaiado às portas da República. 
Sete Lagoas, a 76 quilômetros, e 
Cordisburgo, a 113, terra de Gui-
marães Rosa, apresentam o espe-
táculo das grutas, como a do Rei 
do Mato e a do Maquine – onde 
se pode explorar um passado de 
milhões de anos. Ali, antes era o 
mar, com seus imensos salões e 
edificações rochosas.

Com tempo, estenda-se aos ex-
tremos Diamantina e Tiradentes – 
a mais preservada do circuito his-
tórico, cenário das minisséries JK 
e Hilda Furacão, com dezenas de 
ateliês e um imperdível passeio de 

em Congonhas está a obra-
prima de Aleijadinho, com 
os 12 profetas em pedra-
sabão, além das esculturas 
de madeira que formam 
os passos da paixão e 
têm pinturas atribuídas 
a mestre Athayde. As 
esculturas estão protegidas 
em capelas, mas os 
profetas, em frente à 
Basílica do senhor Bom 

Jesus de Matosinhos, estão em processo de 
deterioração, expostos a variações do clima e ao 
vandalismo. A depredação também atinge a Igreja 
Nossa senhora do Rosário dos pretos (1728), em 
diamantina. À sua frente foi fincada uma cruz 
– segundo a lenda, por um fiel instado a participar 
mais da igreja –, ao redor da qual cresceu uma 
gameleira. A simbologia permanece na mente dos 
diamantinenses, mas a cruz já não é totalmente 
visível, pois foi queimada por vândalos.

os profetas e seu destino
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Maria-Fumaça à terra de Tancre-
do Neves, São João del Rey, onde 
o corpo do presidente não-empos-
sado repousa num túmulo simples, 
atrás da Igreja de São Francisco de 
Assis. Os impressionantes e mal-
tratados profetas de Congonhas, 
a visita à Câmara da cidade mais 
antiga de Minas e sua primeira ca-
pital, Mariana, também merecem 
estar no roteiro, como Ouro Pre-
to, sua produção artesanal, as mui-
tas igrejas que pontilham a vista de 
qualquer mirante e os importantes 
museus do Aleijadinho e de Ciên-
cia e Técnica.

Em Diamantina, difícil é es-
colher aonde não ir. Há a casa de 
Chica da Silva, a de JK, o Passadi-
ço da Glória, o conhecido Beco do 
Motta, onde outrora viviam prosti-
tutas, e em muitas noites a tradicio-
nal seresta que os diamantinenses 
tentam resgatar. O percurso de BH 
até lá vale a viagem, com a extraor-
dinária paisagem e suas mutações, 
que, parodiando Guimarães Rosa 
em seu Grande Sertão, faz lem-
brar a definição de Riobaldo para 
Deus: (também) Minas existe mes-
mo quando não há. 
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Entre as 
cidades 
históricas 
mineiras, 
Tiradentes é 
a que melhor 
preservou 
seus traços 
coloniais
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Praça da Liberdade e sua fonte 
cor-de-rosa. Acima, show no 

Mercado Municipal
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Por Cláudia Motta (claudia@spbancarios.com.br)Curta essa dica

Não há nada semelhante publicado nos últimos 
20 anos. A Latinoamericana, ou Enciclopédia 
Contemporânea da América Latina e do Caribe (Ed. 
Boitempo), é uma das maiores obras literárias dos 
últimos tempos no Brasil e no continente. Reúne textos 
de 123 autores de 20 países, possui 980 verbetes, 1.040 
fotos, 95 mapas, 136 tabelas, 21 gráficos e fichas com 
dados gerais sobre cada país da região. Concentra-se 
nos últimos 50 anos da história e encerra um conjunto 
de quase 1.400 páginas. Além disso, é graficamente 
exuberante. 

A Latinoamericana é atual. Não poderia ter sido 
concebida há uma década, quando o continente 
estava imerso no obscurantismo das idéias do “fim da 
história”, do Consenso de Washington, sob controle 
inconteste da estabilidade fiscal e dos afagos aos 
investidores a qualquer custo e com os países da região 
resumidos à condição de “mercados emergentes”, 
campos de prova das mais diversas experiências de 
ajuste macroeconômico.

A enciclopédia é obra de um tempo em que a história se 
abre no continente. Cada verbete é um ensaio que disseca 
de grandes temas – trabalho, literatura, cinema, riqueza, 
música, mídia, energia, esquerdas etc. – a biografias, 
instituições e acontecimentos. Informação e opinião são o 
dínamo de uma obra viva, positivamente contraditória e 
imprescindível para quem deseja mergulhar na exuberância 
política e social do continente. A Latinoamericana é 
organizada fundamentalmente por Emir Sader e Ivana 
Jinkings. (Gilberto Maringoni, da Carta Maior)

Novo tempo no continente

Asdrúbal Trouxe o Trombone, grupo de teatro brasileiro do início da 
década de 1�80, no qual atuaram Regina Casé e Luiz Fernando Guimarães

Exército 
americano 
na invasão 
de Granada

Isabel Peron,
presidente deposta 

da Argentina 

shakira,
cantora
colombiana
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As músicas do selo Palavra Cantada encantam crianças e adultos há 12 
anos. Os CDs e DVDs da dupla Paulo Tatit e Sandra Peres são sempre 
atualíssimos, com destaque para o Clipes, que reúne 12 videoclipes com 
os sucessos Criança não Trabalha, Pindorama, Rato, Ora Bolas, Eu e 
Fome Come. A partir de R$ 24,90.

O álbum Forró pras Crianças é mais uma parte 
concretizada do projeto do cantor e compositor Zé 
Renato (Boca Livre) de levar grandes estilos da MPB 
ao universo infantil – o primeiro foi Samba pras 
Crianças. Traz 14 faixas interpretadas por Chico 
Buarque, Maria Rita, João Bosco, Alceu Valença, Elba 

Ramalho e Zélia Duncan, entre outros, com o auxílio de um 
coro de meninos e meninas do Conservatório Brasileiro de Música e 
da Escola de Música Villa-Lobos. R$ 28,90.

No embalo desse som

Há filmes que não envelhecem. Dois deles podem ser uma boa 
dica neste mês das crianças: basta passar na locadora, alugar, sem 
esquecer da pipoca. Diversão garantida e com aquela moral da 
história que parece ter ficado para trás e tanta falta faz. O Menino 
Maluquinho, personagem criado por Ziraldo, é um típico garoto 
da classe média, muito travesso, adora brincar e pregar peças nos 
amigos. Conhece o sofrimento quando seus pais – vividos por 
Patrícia Pillar e Roberto Bomtempo – se separam. O avô Passarinho 
percebe o clima e leva Maluquinho para umas férias na fazenda, 
onde vive agitadas e inesquecíveis aventuras. É infância para ser 
vista e revista. Já A História sem Fim é uma viagem pelo mundo 
da imaginação conduzida por um menino que se refugia nos livros 
para se livrar dos aborrecimentos da escola e a dor da perda da mãe. 
Um dia, ao se “esconder” numa livraria, ele depara com um antigo 
livro que o transporta ao fantástico mundo de Fantasia, que busca 
desesperadamente um herói para salvá-lo da destruição.

Para soltar a imaginação
O rapper Ferréz é autor 
consagrado pelos livros 
adultos que retratam o 
cotidiano da periferia de 
São Paulo. Em Amanhecer 
Esmeralda (Ed. Objetiva) 
conta a história de Manhã, uma 
menina negra que mora em 
uma comunidade pobre. Narra 
seus sonhos, a esperança de um 
futuro melhor e como sua vida melhora com gestos 
de amor e respeito. O livro mostra a importância da 
valorização da auto-estima de uma criança pobre 
para o fortalecimento de seu papel como cidadã no 
futuro.

Já no livro Dorina Viu 
(Ed. Paulinas), Claudia 
Cotes conta a história 
de Dorina Nowill, 
criadora da fundação de 
mesmo nome que oferece 
tratamento para deficientes 
visuais. Na história, Dorina adorava brincar 
como qualquer criança, mas um dia deixa de 
enxergar. Depois de superar a tristeza inicial, 
descobre novas formas de “ver” o mundo. A obra 
é impressa em tinta e em braile. Crianças com ou 
sem deficiência podem ler o mesmo volume.

Em Dobraduras e 
Dobramoles (R$ 32), 
William Gilbert ensina a fazer 
origamis, a técnica oriental de 
criar figuras e bichos de papel, 
de muito fáceis a dificílimos 
– nada impossível. Pôr-do-Sol 
e Pão de Queijo, de Rosana 
Rios (R$ 22), traz uma história bem 
legal, para devorar: no fim, vem uma receita bem 
gostosa. E uma emocionante história de amizade 
entre um homem que gostava muito de plantas 
e um menino que se tornou seu companheiro 
na aventura de plantar está em Plantando uma 
Amizade, de Rubens Matuck (R$ 18). Os três da 
editora Nobel.

Luzes, 
câmera, 
diversão...

Cena de 
O Menino 
Maluquinho

Paulo Tatit e 
sandra Peres
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Uma das atividades que mais me preenchem é a 
de trabalhos manuais. Gosto de desenhar, de de-
dilhar um violão, de costurar um botão de ca-
misa, de lavar folhas, uma a uma sob a torneira, 
de descascar batatas... Entregar-se, pertencer às 

próprias mãos, traz um sentimento reconfortante.
Tive uma blusa de renda toda bordada por mim, quando eu 

era adolescente. Sobre cada flor eu pregava cinco contas bran-
cas em círculo e, nas folhas, mais cinco, em fileiras revira-
das. Não terminei o trabalho, e a blusa ficou perdida numa de 
minhas mudanças. Mudei-me constantemente, durante toda a 
minha vida mudei de casa, ou cidade. Talvez tenha me esque-
cido de uma casa onde morei. Mas a blusa jamais saiu de mi-
nhas recordações mais nítidas.

Tenho diversos cadernos de desenho preenchidos. Até hoje 
desenho, rabisco, minuciosos traços e coloridos vão deli-
neando meus seres imaginários: um gato de asas, uma sereia 
com chifres, bailarinas ou hermafroditas, um peito aberto por 
uma fenda de onde nasce uma flor, uma mulher-árvore com as 
mãos enterradas como se fossem raízes, ou um corpo de mu-
lher composto de vários rostos, coisas assim.

Costumo fazer para as crianças aquele teatro de sombras 
com as mãos juntas; também, medir as coisas com os dedos 
estendidos, a contar quantos palmos. Dizem alguns cientistas 
que somos desenvolvidos tecnologicamente apenas porque 
temos nosso polegar, que nos permite a preensão.

Quando me entrego ao trabalho manual, parece que esqueço 
os problemas, me transporto para outros recantos do mundo, 
outras esferas muito mais bucólicas, puras, prazerosas, próxi-
mas às minhas origens ligadas à natureza, à memória animal. 

É como se me recordasse dos primeiros gestos humanos. Os 
gestos mais naturais são os manuais. Os mais sofisticados e 
civilizados são os olhares com significados específicos.

Segundo certas teorias antropológicas, talvez o primeiro 
gesto tenha sido, com um pequenino impulso lírico, o côn-
cavo da mão para colher uma fruta; ou a concha, para beber 
água. A manuelage, como os franceses chamam a linguagem 
das mãos, é universal e milenar. Tem a idade do ser humano. 
Ninguém precisa aprendê-la.

Nascemos providos dos gestos, desde os primeiros impul-
sos obstinados de procurar o seio materno para sugar o leite, a 
mão fechada que revela o instinto de posse, o gesto radicular e 
profundo de pôr a mão sobre algo para se afirmar possuidor, a 
nossa obstinação em levar tudo à boca antes de ser capazes de 
escolher o que podemos comer... Parece que todos os demais 
gestos derivam dessa caudal original e autêntica.

O gesto nos revela, e, embora seja comum a todos, nos torna 
diferenciados e únicos. O gesto do qual resulta alguma coisa 
é, quase sempre, uma espécie de realização de nosso mundo 
inconsciente.

Todas as pessoas deveriam realizar trabalhos manuais, mes-
mo aquelas que não possuem o dom. Essas tarefas aperfei-
çoam os gestos como expressão insubstituível da mente, 
como, por exemplo, tricô e crochê, torno mecânico, borda-
dos, escultura em argila, carpintaria, pintura, jardinagem, 
culinária, miniaturas, caligrafia, ou mesmo um manuscri-
to garranchoso, ou aqueles rabiscos distraídos que fazemos 
quando conversamos ao telefone. O trabalho manual nos en-
sina a nos concentrar, cria em nós uma sensação de paz, e traz 
alguma felicidade. 

Por Ana Miranda (www.anamirandaliteratura.hpgvip.com.bb)Crônica

Ana Miranda é escritora, autora de Boca do Inferno, Desmundo, Amrik,  
Dias & Dias e colunista da revista mensal Caros Amigos

Tricô e crochê, torno 
mecânico, carpintaria, 
jardinagem, culinária, rabiscos 
distraídos que fazemos quando 
conversamos... o trabalho manual concentra, 
cria sensação de paz, e traz alguma felicidade

o teatro 
das mãos




