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Ao apagar das luzes desta edição, no dia 6 de novembro, pouco se encon-
trava, no noticiário, a respeito de confusões nas operações de tráfego aé-
reo. Mas os dias de crise que culminaram nos aborrecimentos da véspera 
do feriadão do dia 2 renderam e, do episódio, alguns efeitos sobressaí-

ram. As razões que teriam levado os controladores de vôo ao inédito movimento 
– em que pesem as manchetes e imagens terem privilegiado a dor de cabeça dos 
passageiros – ficaram expostas quase sem filtros. Entre elas, as condições de tra-
balho impróprias à responsabilidade da função, falta de pessoal, excesso de jorna-
da, ausência de ouvidos das autoridades aos problemas. Destaque-se, ainda, o fato 
de os tratamentos técnicos dados à questão terem sufocado qualquer tentativa de 
politização do tema. 

O movimento trabalhista, ainda que não tenha sido didaticamente destacado 
pela mídia, impôs um novo compromisso à agenda do governo recém-reeleito sem 
partidarizar a causa. Os problemas estruturais – da carreira ao debate da desmili-
tarização do controle das operações –, idem. Resta acompanhar o desdobramento 
prático das soluções.

O caso foi mais uma demanda a somar-se à agenda empoeirada do país, sobretu-
do do Congresso, onde aguardam urgente atenção projetos como o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que permitirá a inje-
ção adicional de 2 bilhões de reais (em 2007) a 4,5 bilhões (em 2010) no setor; ou 
a minirreforma voltada a diminuir impostos e a burocracia das micro e pequenas 
empresas, visando estimular seu ingresso na economia formal.

E a pauta para desobstruir os gargalos que detêm o crescimento do país é longa. 
Por isso, destaque para a observação de d. Cláudio Hummes, que acredita que o 
segundo mandato de Lula pode ser melhor que o primeiro. Para isso, o cardeal re-
ceita ao povo brasileiro que exerça sua pressão “democrática e pacífica”.

Essa pressão virá de todos os setores. A Revista do Brasil – dentro de sua missão 
de repercutir os acontecimentos sob o ponto de vista dos trabalhadores – estará 
atenta aos debates em torno da agenda do país e, sobretudo, para estimular os tra-
balhadores a exercer a sua parte nessa pressão. 
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Carta do Leitor
Lula
Leio esta revista 
desde o primeiro 
número. Conse-
gui ver nela real-
mente a voz do 
trabalhador (edi-
ção nº 5, “Por que 
Lula é melhor”). 
Na primeira elei-
ção do presiden-

te Lula, meu pai chorou de orgulho por 
ver alguém que era representante do povo, 
um trabalhador como ele, subindo a ram-
pa do Planalto. Agora, meu pai e eu esta-
mos felizes mais uma vez. E, para aqueles 
que acham a revista “tendenciosa”, o que 
podemos dizer da televisão e de revistas 
como a Veja?
Nádia Vancine Matiazzi, Santo André (SP)

Como aposentado e sindicalizado do 
ABC, tive o prazer de receber um exem-
plar da Revista do Brasil (nº 5). Gostaria de 
dar-lhes os parabéns pela qualidade da im-
pressão e dos temas abordados. Por outro 
lado, quero manifestar minha discordân-
cia em relação à matéria de capa. Acompa-
nhei os movimentos sindicais na década 
de 70 e lembro do companheiro Lula ves-
tindo camiseta com a figura do João Fer-
rador, com a célebre frase: “Hoje eu não tô 
bom!” Quando ele cumprir, efetivamente, 
tudo o que disse em seu discurso de posse 
em 2002, poderemos afirmar que é o me-
lhor. Desculpem, como podem notar, hoje 
eu não tô bom...
Osmar M. Cerioni, Jarinu (SP)

Meninos grávidos
A Revista do Brasil aborda com proprie-
dade o assunto gravidez na adolescência 
(nº 5, “De calças curtas”). Muito bem lem-
brado, pois os meninos sempre são vis-
tos como violões, suas necessidades ficam 
camufladas pelo machismo e não contam 
com ninguém que os entenda. Também 
gostei de “Sacis de todo o mundo, uni-
vos!”, “A graça está aqui” (fiz circo com o 
meu neto, como recreação) e da crônica 
de Ana Miranda. Sou artesã.
Isabel Paes, São Paulo (SP)

Emir Sader
Muito pertinente o artigo sobre o cresci-
mento econômico desejável pela ótica dos 
setores que sempre foram excluídos da re-
partição do “bolo”. É necessário desmisti-
ficar a visão de que somente a obediência 
cega aos princípios do onipotente “merca-
do” leva ao paraíso.
Wellington Santa Ana

Saúde ocupacional
O problema é quando o empregador é o 
Estado (nº 5, “Ponto para a saúde”). No 
serviço público, são inúmeros os casos de 
lesão por esforço repetitivo. A história se 
repete, como no setor privado, e o traba-
lhador também fica sem alternativa.
Viviane Cardell

Cuba
Que bom saber que nossos sonhos se reali-
zam pelos irmãos cubanos. Obrigada pela 
matéria, Elizabeth (nº 5, “Corpo fechado”).
Wanda Rodrigues

Belo Horizonte
Segundo consta de algumas fontes, Araca-
ju teria sido a primeira capital planejada 
do país, e não BH (nº 5, “A rota dos belos 
horizontes”). A dúvida talvez esteja no fato 
de que ela foi a primeira cidade planejada 
do país, e logo a seguir alçada à condição 
de capital do estado. E isso pode ter acon-
tecido após Belo Horizonte.
Alberto Jorge S. Carvalho

Nota da Redação: O leitor está certo. Santo Antônio 
do Aracaju virou capital em 1855, tendo suas qua-
dras centrais sido projetadas em forma de tabulei-
ro de xadrez. Mas somente próximo dos anos 1920 
seu ordenamento espacial começou se a moder-
nizar. BH virou capital mineira em 1897, projetada 
com a estimativa de abrigar 100 mil habitantes um 
século depois. Em 1997, a cidade tinha 2 milhões 
de habitantes.

as mensagens para a Revista do Brasil podem 
ser enviadas para revista@revistadobrasil.net 
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
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A vitória obtida pelo presi-
dente Lula, por ter sido tão 
expressiva, vai exigir, para 
administrá-la, cuidados es-
peciais, dele e daqueles que 

o auxiliarem no governo. Dizia o grande 
líder africano Julius Nyerere que o gover-
no é como um ovo na concha da mão. Se 
você aperta, ele se quebra; se você afrouxa 
os dedos, ele cai. No primeiro mandato, 
o presidente conseguiu agir dentro des-
se princípio, não avançando tanto quan-
to queriam os militantes e dirigentes do 
PT, mas obtendo extraordinários êxitos 
na administração do país e na luta contra 
as desigualdades.

Como já mostram os fatos, a direita 
conservadora está inquieta com a gran-
de votação de Lula. Embora a sua coali-
zão de agora contasse com menos e me-
nores partidos, sua vitória foi ainda mais 
expressiva do que a de 2002, e em con-
dições bem mais difíceis. É sabido que o 
poder desgasta os governantes, sobretudo 
quando fatores adversos ocorrem.

Lula, desde as denúncias de Roberto Je-
fferson (em sua maior parte vazias), teve de 
enfrentar crescente oposição no Parlamen-
to e nos meios de comunicação. De tal forma 
os setores conservadores – nisso ajudados 
pelo açodamento e pelos desvios de perso-
nalidades do governo – atuaram contra o 
presidente que, em certo momento, muitos 
se afastaram do governo e do próprio PT, 
certos de que não sairiam da crise.

No auge do cerco ao Planalto, somen-
te os mais pobres e os ideologicamente 
mais coerentes continuaram a apoiar o 
governo e a ter esperanças na reeleição. 
Lula conseguiu manter a calma e atuar 
com prudência política, não perdendo o 
controle de seus nervos nem deixando o 

país sem comando. Desfez-se de auxilia-
res competentes, como é o caso de José 
Dirceu, quando percebeu que não era 
possível defender o governo, mantendo-
o na chefia da Casa Civil.

Deixou que os fatos fossem apurados 
pela Polícia Federal e pelo Ministério Pú-
blico. Não usou de seu poder, como era 
comum no governo anterior, para dificul-
tar a ação da Polícia Federal nem dos pro-
curadores. O procurador geral da Repú-
blica, como é de conhecimento de todos, 

denunciou os petistas envolvidos no epi-
sódio conhecido equivocadamente como 
“mensalão”. No governo Fernando Henri-
que Cardoso, seu procurador era conhe-
cido como o “engavetador”.

O presidente parece preparado para a 
resistência contra o acosso dos interes-
ses contrariados. Ele sabe que não pode 
confiar nas promessas de bom comporta-
mento por parte da oposição e, por isso 
mesmo, toma a iniciativa de propor o en-
tendimento nacional. Ao estender a mão 
aos derrotados, o presidente se dirige me-
nos a eles, e mais à sociedade brasileira. 
Mostra que está em busca do entendi-
mento, e não do confronto. Ao mesmo 
tempo, dá sinais de que “nacionalizará” 
seu governo, deixando de dar mais espaço 
aos estados do Sudeste, para convocar mi-
nistros de todas as regiões brasileiras. 

Há, sem embargo de seu sucesso elei-
toral, questões que não podem ser rele-
gadas ao futuro, mesmo porque não ha-
verá um terceiro mandato seguido a este. 
Uma delas é a das relações de trabalho. 
O neoliberalismo significou imenso sa-
crifício dos trabalhadores, com o arrocho 
salarial, a terceirização dos serviços pú-
blicos, as falsas “cooperativas” de produ-
ção, a informalidade, não só consentida 
como estimulada. Todos esperam que seu 
segundo governo contenha a voracidade 
dos neoliberais, mantendo, pelo menos 
em parte, as conquistas dos trabalhado-
res obtidas ainda nos anos 30 e 40, com 
as leis impostas por Vargas.

O presidente já deu sinais de que busca-
rá o apoio dos governadores, como meio 
de assegurar, no Parlamento, os votos 
necessários à aprovação das medidas ne-
cessárias. É corajosa prova de inteligên-
cia política. 

Por Mauro SantayanaPonto de Vista

Mauro Santayana é jornalista, 
colunista do Jornal do Brasil e da Carta Maior

Coragem e equilíbrio

No auge do cerco ao 
Planalto, Lula conseguiu 
atuar com prudência 
política, manteve o 
controle de seus nervos 
e não deixou o país 
sem comando. Agora, 
ao estender a mão aos 
derrotados, se dirige 
menos a eles, e mais à 
sociedade brasileira
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Por Paulo Donizetti (paulo@revistadobrasil.net)Resumo

Solidariedade a Emir Sader

A morte do Iraque
O “sucesso” da operação dos 

EUA no Iraque, para o governo 
Bush, é cartada final para evi-
tar uma derrota eleitoral. Para 
a geopolítica mundial, pode 
significar o fim de uma nação. 
Semanas antes da condenação 
do ditador Saddam Hussein à 
morte, estudo da publicação 
britânica Lancet revelou que 
pode chegar a 500 o número 
de mortos, por dia, no Iraque, 
na média dos últimos três anos 
e meio – cinco vezes mais que 
as estimativas da ONU. Dois 
por cento da população foi ex-
terminada desde a invasão do 
país, em março de 2003. Pas-
sa de 600 mil o número de ira-
quianos mortos por violência 

no período. A deterioração das 
condições de vida teria provo-
cado outras 54 mil mortes.

o clima esquentou
O governo britânico publi-

cou no mês passado um rela-
tório sobre as conseqüências 
econômicas das mudanças 
climáticas. Segundo o docu-
mento, mais de 200 milhões 
de pessoas poderiam ser des-
locadas pela elevação do ní-
vel do mar, 40% das espécies 
poderiam ser levadas à extin-
ção e o PIB mundial pode-
ria cair em até 20%, em de-
corrência do desleixo com 
as condições climáticas. O 
combate ao superaqueci-
mento, aponta o relatório, é o 

grande desafio da atualidade, 
de as próximas gerações her-
darem custos ambientais que 
não poderão suportar.

Na política 
e no bolso

Os alertas científicos para 
o problema do aquecimento 
global vêm sendo feitos há dé-
cadas e resultaram na formu-
lação do Protocolo de Kyo-
to, em 1997 – convocando os 
países desenvolvidos a aderir 
às metas de redução da emis-
são de gases de efeito estufa. 
O principal emissor, os EUA, 
não quer saber de assinar o 
protocolo. Agora, com o 
alerta econômico, espera-
se que a pressão mundial 

sobre os americanos aumente 
na proporção da temperatura 
do planeta.
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O senador Jorge Bornhau-
sen, presidente do PFL, não 
tem o hábito de medir as pa-
lavras ao disparar contra os 
adversários. Em uma de suas 
bravatas mais famosas, dita 
no final de agosto em reunião 
com empresários, manifes-
tou-se “encantado” com a cri-
se política, “porque estaremos 
livres dessa raça pelos próxi-
mos 30 anos”, referindo-se ao 
PT e às esquerdas.

Bornhausen recebeu uma 
enxurrada de críticas. Uma 
delas do sociólogo Emir Sader, 
em artigo na Carta Maior, con-
siderando “racista” a expres-
são preconceituosa emprega-
da por senador da República 
perante a mídia. O pefelista 
ocupou-se, então, de medir 
a palavra alheia. Processou 
o colunista e o juiz Rodrigo 
César Muller Valente, da 11ª 
Vara Criminal de SP, conde-

nou Emir Sader a um ano de 
detenção ou de prestação de 
serviços à comunidade, além 
de cassar-lhe o cargo de pro-
fessor titular da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro. De 
acordo com o advogado de Sa-
der, Marcelo Bettamio, que vai 
recorrer, houve cerceamento 
do direito de defesa durante o 
trâmite do processo.

A decisão provocou reação 
nos setores da sociedade que 
têm apreço pela democracia e 

pela liberdade de expressão. A 
CUT emitiu nota de repúdio: 
“O que faremos com os inúme-
ros articulistas e repórteres que, 
à sombra das grandes corpora-
ções, não se cansaram de desti-
lar as mais diversas formas de 
preconceito, calúnia, denúncia 
vazia, omissão de informação 
e estreiteza de pensamento?”, 
questionou o presidente da 
central, Artur Henrique.

A Carta Maior considera a 
decisão do juiz uma inversão 
de valores por impedir o direito 
de livre expressão e que a ação 
de Bornhausen visa criminali-
zar o pensamento crítico e inti-
midar “os que não se silenciam 
diante das injustiças”.

A Revista do Brasil se solida-
riza com Emir Sader. Os leito-
res que desejarem fazer o mes-
mo podem enviar e-mail para 
solidariedadeaemirsader@
hotmail.com.

Bornhausen: língua impune

Emir: 
condenado por 
denunciar
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Longo caminho
Apesar das baixas históricas, 

a ganância dos bancos continua 
insaciável, já que a taxa básica 
de juros fixada pelo BC, a Se-
lic, está na casa dos 10% ao ano 
em termos reais. A média dos 
juros bancários caiu em setem-
bro para 41,5% ao ano, o menor 
patamar desde junho de 2000. 
Nos empréstimos a pessoas fí-
sicas, baixou para 53,8%, o me-
nor nível desde junho de 1994. 
Mas o crédito direto ao consu-
midor ainda abusa: 61%.

Briga boa 
O Procon e o Instituto de De-

fesa do Consumidor ingressa-
ram com uma ação civil públi-
ca contra a Superintendência 
de Seguros Privados (Susep). 
A briga é contra a orientação 
da Susep para que as segura-
doras renovem anualmente os 
seguros, quando aproveitam 
para aumentar as parcelas de 
pagamento ou reduzir o valor 
da indenização.

Menos mal
O desemprego na região 

metropolitana de SP recuou 
pelo quarto mês consecutivo, 
em setembro, segundo a Pes-
quisa de Emprego e Desem-
prego realizada pela Fundação 
Seade e pelo Dieese. Estavam 
sem trabalho 15,3% da popu-
lação economicamente ativa 

da região, menor percentual 
para este mês desde 1997. Em 
agosto, a taxa havia ficado em 
16%. O contingente de assa-
lariados também aumentou, 
pelo terceiro mês consecuti-
vo, e diminuiu o número de 
autônomos. Já os rendimen-
tos médios reais das pessoas 
ocupadas e dos assalariados 
cresceram 2,2% e 2,0%, res-
pectivamente, passando a cor-
responder a ganhos de 1.147 

reais e 1.206 reais para cada 
uma das categorias. 

Bola fora
O juiz Gustavo Santini Teo-

doro, da 23ª Vara Cível de São 
Paulo, considerou correto 
uma escola particular – Nova 
Escola, na Vila Mascote, zona 
sul da capital – recusar a ma-
trícula de uma menina de 7 
anos portadora de síndrome 
de Down. O processo contra a 

discriminação havia sido mo-
vido há dois anos pela mãe da 
menina, Cristiane Roncom, e 
a sentença saiu no mês passa-
do. O juiz argumentou que a 
escola não estaria preparada 
para receber a aluna, o que se-
ria obrigação do Estado.

Bola fora 2
A sentença surpreendeu a 

procuradora da República em 
São Paulo, Eugênia Augusta 
Fávero. Ela diz que a Justiça 
normalmente segue a tendên-
cia mundial de admitir a in-
clusão das crianças com algum 
tipo de deficiência em esco-
las “normais”. A procuradora 
lembra que a prática do ensino 
em igualdade de condições de 
acesso e permanência na esco-
la, além de prevista na Cons-
tituição, é defendida por espe-
cialistas em educação.

Confiscar correntes
Representantes de entidades 

civis que combatem o trabalho 
escravo no Brasil querem aper-
tar o cerco sobre o Congresso 
Nacional. Exigem a aprovação, 
ainda neste ano, da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
438, que estabelece o confisco 
pela União – sem pagamento de 
indenização – de terras onde for 
flagrado esse crime contra a dig-
nidade humana. A proposta tra-
mita no Legislativo há 12 anos.

Os consumidores estão aprendendo a medir o peso dos juros em 
seu orçamento. Pesquisa feita na cidade de São Paulo revela que 
63,2% vão fugir das dívidas neste fim de ano, ficando longe dos bens 
duráveis. O Programa de Administração do Varejo, da Fundação 
Instituto de Administração, que orienta empresas varejistas, aponta 
uma saturação nas dívidas. A previsão é de consumo de bens não-
duráveis, como alimentação, higiene, beleza, viagens.

Alimentação: 
opção ao 
consumismo 
de fim de ano

a
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Distância das dívidas
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BRASIL

Por Vitor Nuzzi

Luiz Inácio Lula da Silva esperou o telefone-
ma do adversário Geraldo Alckmin – às 20h 
do domingo 29 de outubro – para então fa-
zer as primeiras declarações como presidente 
reeleito. Na semana que se seguiu à vitória, a 

confirmação da vantagem de quase 21 milhões de vo-
tos foi interpretada pelo presidente como “plena legi-
timidade” ao exercício do poder. E citou uma série de 
certezas para o próximo período: “O nome do segun-
do mandato será desenvolvimento – desenvolvimento 
com distribuição de renda e educação de qualidade”, 

Legitimidade 
para prosseguir
Lula diz que o novo governo se chamará 
“desenvolvimento”. Mas, na agenda do 
país, a pressão da sociedade será decisiva 
para apontar os rumos do governo, do 
Congresso e a qualidade do segundo 
mandato
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VoTAção PoR ESTADo

Veja onde 
cada candidato 
obteve maioria

Lula (60,83%)

alckmin (39,17%)
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afirmou, em pronunciamento no dia 31. Já não se trata 
de promessa de campanha, mas de compromisso a ser 
cobrado ao longo dos próximos quatro anos.

Para se antecipar a essas cobranças, Lula aposta que 
o palanque eleitoral montado desde o início do ano 
passado pela oposição se desarme e dê lugar ao debate 
político: “Conclamo toda a sociedade, a começar pelas 
lideranças políticas e movimentos sociais, a unirmos o 
Brasil em torno de uma agenda comum de temas de in-
teresse geral”. Ou seja, Lula sabe que terá de enfrentar 
dificuldades no Congresso e com a oposição, e alerta 
a sociedade, inclusive os movimentos sociais, a tomar 
assento no jogo.

Para o analista Antônio Augusto de Queiroz, diretor 
do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamen-
tar (Diap), o governo corre o risco de fazer “concessões 
à direita” na Câmara e de ter dificuldades ainda maiores 
no Senado. Mas ele não vê espaço para o fisiologismo, 
o toma-lá-dá-cá. “Acho que não há ambiente para isso. 
Tudo o que aconteceu foi por causa desse apetite. Com 
as instituições funcionando, a imprensa fiscalizando e a 
sociedade vigilante, essa possibilidade é bem menor.”

Levantamento feito pelo Diap mostra uma Câma-
ra menos socialdemocrata e mais liberal, por causa da 
formação e da fonte de renda dos novos parlamenta-
res. Por isso, o Diap vê inclusive “espaço para novas 
tentativas de propostas em bases neoliberais, como a 
flexibilização da legislação trabalhista”. Segundo o per-
fil ideológico preparado pelo instituto, 36% dos par-
lamentares que assumirão em 2007 são de centro-es-
querda, 33% estão no campo da centro-direita e 31%, 
no centro. Mais da metade (52%) são profissionais li-
berais e  23% são empresários.

O professor Paulo Roberto Figueira Leal, da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora (MG), também vê difi-
culdades para o novo governo: “É muito pouco pro-
vável que a oposição dê trégua a Lula”. Isso também 
dependerá de entendimentos internos no bloco de opo-
sição, acredita o professor, que põe de um lado os go-
vernadores eleitos de Minas Gerais e São Paulo, Aécio 
Neves e José Serra, e de outro o candidato derrotado 
Alckmin e o ex-presidente Fernando Henrique Car-
doso. Os dois primeiros mais dispostos ao diálogo e a 
outra dupla mais resistente a entendimentos. 

Apesar 
da larga 
vitória de 
Lula, analistas 
prevêem 
dificuldades 
nas 
negociações 
entre o 
presidente 
e o novo 
Congresso
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CoMPoSIção DAS 51� CADEIRAS DA CâMARA

Compare com o início da legislatura de 2003*

	 200� 200�
n	PMDB 89 74
n	PT 83 91
n	PSDB 65 71
n	PFL 65 84
n	PP (antigo PPB) 42 49
n	PSB 27 22
n	PDT 24 21
n	PL 23 26
n	PTB 22 26
n	PPS 21 15
n	PV 13 5
n	PCdoB 13 12

 200� 200�
n	PSC 9 1
n	PTC 4 -
n	PSOL 3 -
n	PMN 3 1
n	PHS 2 -
n	PRONA 2 6
n	PAN 1 -
n	PRB 1 -
n	PTdoB 1 -
    PSD (fusão com PTB)  - 4
    PST (fusão com PL) - 3
    PSL - 1
    PSDC - 1
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* De janeiro de 2003 a outubro deste ano, vários deputados trocaram de partido 

O cientista político Jairo Nicolau, do Instituto Uni-
versitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj), acre-
dita que o governo encontrará na Câmara uma bancada 
oposicionista menos disposta a cooperar, embora do 
ponto de vista numérico Lula possa ter uma situação 
de igual a melhor que a anterior. “A ala governista do 
PMDB terá mais poder”, aposta Nicolau. A colunista 
política de O Globo Tereza Cruvinel considera que Lula 
terá condições muito melhores agora. “Terá o apoio de 
16 governadores, uma maioria simples na Câmara e 
uma situação difícil no Senado: 41, contra 40, votos da 
oposição. A oposição manteve o poder (1/3 de votos) 
de convocar CPIs nas duas Casas. Então, que se cuide 
para não dar pretextos”, observou a colunista.

As análises coincidem quando se discute a falsa po-

lêmica sobre a polarização, na eleição, entre ricos e 
pobres. “Foi retórica de campanha”, diz Jairo Nicolau. 
Segundo Marcos Coimbra, diretor do instituto de pes-
quisas Vox Populi, embora não se possa negar a prefe-
rência de eleitores de menor renda e instrução por Lula, 
falar em divisão no país foi um dos principais equívo-
cos da campanha eleitoral. “Lula está ganhando a elei-
ção porque conseguiu comparar favoravelmente o seu 
governo com o anterior”, afirmou Coimbra à agência 
Reuters poucos dias antes do segundo turno.

O desafio será recompor alianças, algumas possivel-
mente polêmicas, enfrentar uma oposição ainda res-
sentida – apesar de uma parcela dessa oposição acei-
tar o diálogo –, equilibrar o jogo no Congresso e dar 
ênfase a políticas sociais.

“Só a eleição não resolve”, afirmou o presidente da 
CUT, Artur Henrique da Silva Santos. “Os movimentos 
sociais ficaram com uma série de críticas relacionadas 
a alguns itens da política econômica. Para o próximo 
governo, teremos de rever o processo de articulação e 
entendimento dos movimentos sociais. Não basta só 
pressionar o governo, mas também o Congresso.”

Parte da agenda do país – que depende de o Executivo 
e o Legislativo andarem – foi rascunhada ao longo do 
primeiro mandato pelo Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (CDES), órgão consultivo criado 
por Lula para reunir representantes de todos os setores 
da sociedade e suas respectivas demandas. Dessa agenda 
esboçaram-se propostas para os três eixos da esfera go-
vernamental. O eixo econômico – com destaque para a 
democratização do Conselho Monetário Nacional, hoje 
monopolizado pela Fazenda e pelo Banco Central; o eixo 
social, com destaque para as prioridades relacionadas à 
educação, que o presidente parece ter assimilado de fato; 
e o da infra-estrutura, que tem entre os desafios fazer 
sair do papel as parcerias público-privadas. “Acho que 
há uma unanimidade quanto à redução dos juros”, diz 
o presidente da Associação Brasileira de Organizações 
Não-Governamentais (Abong), Sérgio Haddad. “Não há 
perigo de inflação, os riscos não se mostram elevados e 
o país clama por mais emprego e distribuição de renda, 
diminuindo a desigualdade social.”

Sustentabilidade
“O que fará o Brasil crescer de forma sustentável é cui-

dar de sua população”, observa o presidente do Institu-
to Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, Oded 
Grajew – que assim como Sérgio Haddad integrou o 
CDES. O empresário costuma enfatizar que o Brasil já 
teve momentos de forte crescimento, como nos anos 50 
e 70, que nada significaram em termos de distribuição de 
renda e, pior, foram uma tragédia do ponto de vista am-
biental. Ele lembra que a devastação da Mata Atlântica 
e da Amazônia é resultado de momento de crescimento 
econômico que trará grandes prejuízos no futuro.

“Crescimento sustentável é o que traz benefícios às 
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n	PFL 18
n	PMDB 15
n	PSDB 15
n	PT 11

n	PDT 5
n	PTB 4
n	PSB 3

n	PL 3
n	PcdoB 2
n	PRB 2

n	PPS 1
n	PRTB 1
n	PP 1

atuais e futuras gerações”, defende. “O crescimento, 
conforme a rota, pode destruir ou aprofundar as desi-
gualdades. É importante discutir a qualidade do cres-
cimento.” Ele cita como exemplo o uso dos recursos 
públicos. “Os países mais bem colocados no Índice de 
Desenvolvimento Humano têm carga tributária bem 
maior que a do Brasil. É uma carga justa socialmente, 
e a distribuição do orçamento é para beneficiar os que 
mais necessitam. Aqui, nós arrecadamos dos pobres e 
distribuímos para os ricos.”

Segundo Grajew, três reformas deveriam ser vistas 
como prioridade para o país: política, fiscal/tributária 
e do Estado. “Essas três coisas nenhum governo irá fa-
zer se a sociedade não pressionar”, alerta. “A prioridade 
deve ser o aumento da participação da maioria da po-
pulação no usufruto dos bens e serviços que ela ajuda a 
produzir. Tudo deveria girar em torno disso”, diz Had-
dad. “Estamos começando a fazer isso, mas de maneira 
muito tímida para as necessidades do país.”

Para o diretor-técnico do Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
Clemente Ganz Lúcio, a discussão sobre um projeto de 
desenvolvimento para o país ainda é recente. “Cresci-
mento econômico tem de ser distributivo. Uma aposta 
pesada na educação tem tanto um componente social, 
ao elevar a escolaridade da população, como um fator 
de sinergia econômica. Isso promove redução de cus-
tos lá na frente”, analisa.

O economista Luiz Gonzaga Belluzzo lembra que são 
praticamente 25 anos de baixo crescimento, com situa-
ções diferentes. “No período de Fernando Henrique fi-
zemos a combinação entre política monetária e cambial 
que freou o crescimento. Todo mundo imaginava que 
depois as coisas mudariam, mas aí teve o apagão, que 
desorganizou tudo de novo. A partir de 2003, houve 
uma espécie de demora, do Banco Central sobretudo, 

em perceber que a situação internacional tinha muda-
do. A situação macroeconômica permitiria hoje uma 
política mais ousada.” E o primeiro passo nesse senti-
do, acredita Belluzzo, seria reduzir juros. “Você preci-
sa mudar o sinal da política fiscal, precisa incentivar o 
investimento público.” 

Colaboraram Cláudia Motta e Xandra Stefanel

a voz dos termocéfalos
Com 58,295 milhões de votos dados 

ao presidente reeleito, que venceu em 
19 dos 27 estados e no Distrito federal, 
o debate sobre impeachment, ensaiado 
por algumas forças oposicionistas e 
colunistas de jornais, tende a arrefecer. 
Nas duas semanas que antecederam 
a eleição, a RdB procurou três dos 
principais líderes do pSDB e do pfL. 
Nenhum quis falar sobre o tema. um 
deles chegou a dizer que falar sobre 
isso antes de 29 de outubro “traria 
azar”.

Segundo jornalistas que acompanham 
o dia-a-dia dos próceres tucanos e 
pefelistas, a visão predominante é de 
que será difícil levar a discussão adiante 

com um presidente com 
votação e popularidade tão 
expressivas. para um analista, 
o segundo turno, além de 
colaborar com algum debate 
em torno de idéia, contribuiu 
para esvaziar o ímpeto da 
oposição. Em declarações 
poucos dias antes da eleição, 
o ex-presidente fernando 
Henrique Cardoso também 
praticamente retirou o tema 
da agenda política.

o presidente da ordem dos 
advogados do Brasil, Roberto Busato, 
achou mais prudente não se pronunciar. 
Em maio, quando a oaB decidiu arquivar 

o assunto, ele declarou que 
o impeachment voltaria a 
ser discutido se houvesse 
“uma situação incontornável”. 
para o presidente do pT e 
coordenador de campanha 
de Lula, Marco aurélio Garcia, 
o debate era coisa de alguns 
“termocéfalos” da oposição. 
Sem verbete no dicionário, 
termocéfalo pode ser 
interpretado como alguém de 
cabeça quente. algumas ainda 
precisam esfriar. Serenados 

os ânimos, Garcia acredita que possa 
haver entendimento em torno de alguns 
projetos.

Para Marco Aurélio 
Garcia, algumas 
cabeças ainda 
precisam esfriar
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MíDIA

O quarto poder já não 
é o mesmo. A eleição 
para presidente da 
República em 2006 
poderá ser analisada, 

ao longo da história, por uma série 
de aspectos. Um deles, com certe-
za, será a atuação da mídia. Desta 
vez, a opção dos grandes veículos 
por um candidato, não admitida 
nem explicada, resultou num furo 
n’água. Pior, os jornalões, as revis-
tas semanais – exceção feita a Carta 
Capital – e até emissoras de TV do 
porte da Globo arriscaram sua cre-
dibilidade por apostar na técnica de 
produzir e amplificar versões, em 
vez de lidar jornalisticamente com 

os fatos. “Temos a tradição do voto 
de cabresto, mas a eleição de 2002, 
cujo resultado esta de 2006 confir-
ma, a desfazem. O povo brasileiro 
fez sua escolha à revelia daqueles 
que desde sempre pretendem enga-
ná-lo”, escreveu Mino Carta em seu 
editorial de 1º de novembro.

No debate Mídia e Eleições, reali-
zado pela TV Carta Maior em 26 de 
outubro, em São Paulo, os jornalis-
tas Luis Nassif, Raimundo Pereira 
e Bernardo Kucinski foram unâni-
mes ao afirmar que, apesar do con-
servadorismo da imprensa brasi-
leira não ser novidade, a recente 
cobertura dos grandes veículos ul-
trapassou todos os limites já vistos 

no país. Ao analisar o acompanha-
mento do caso da compra do dossiê 
contra o PSDB e a divulgação das 
fotos do dinheiro apreendido pela 
Polícia Federal às vésperas do pri-
meiro turno, a imprensa deixou cla-
ra sua opção. Exemplos não faltam 
desse comportamento vergonhoso, 
que acabou ganhando uma expo-
sição vexatória graças às reporta-
gens feitas por Raimundo Pereira, 
em edições que a Carta Capital cha-
mou de dossiê da mídia.

“Às vezes a imprensa cria fanta-
sias. Qual é o significado de uma 
foto de dinheiro? Todo mundo já 
sabia que o dinheiro existia. Mas 
a imprensa divulgou as imagens e 

“o povo 
deu uma 
aula de 
como 
manter a 
civilidade 
para a 
mídia, para 
aquela que 
deveria ser 
a guardiã 
dessa 
civilidade” 
(Luis Nassif)

aula de civilidade
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Manifestação na festa 
da vitória de Lula: 

mídia sem sintonia
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ficou esperando inverter o resul-
tado. Achava que a tal foto tinha 
um efeito mágico, quando o úni-
co interesse em sua divulgação era 
político-eleitoral. Então, jorna-
listicamente, o interesse era des-
cobrir quem tinha vazado a foto. 
Essa era a informação, que não foi 
dada no início”, avalia Luis Nassif. 
Na opinião de Bernardo Kucinski, 
desde a crise do mensalão houve 
uma mudança qualitativa de pa-
drão na mídia. Apesar de sempre 
ter sido crítica e de revelar traços de 
discriminação e preconceito em re-
lação a Lula e ao governo PT, no ano 
passado a grande imprensa apro-
fundou esse processo. “Os veículos 
se fecharam num processo de lin-
chamento coletivo do PT e do go-
verno, desde a chefia até os repórte-
res, sem nenhum constrangimento. 

Isso aconteceu com todos os veícu-
los, com raras exceções. Confesso 
que fiquei assustado com esse com-
portamento. É um fenômeno cultu-
ral importante, cuja profundidade 
só o futuro vai dizer”, alerta.

A origem
Vários são os fatores que podem 

ter desencadeado esse ambiente. 
Um deles seria a precariedade das 
condições de trabalho e o grande 
número de estagiários nas reda-
ções – que torna o jornalista mais 
vulnerável. Outro problema seria a 
adesão da grande imprensa, em ní-
vel internacional, à visão de mundo 
apregoada pelo capitalismo, com o 
agravante, no Brasil, de uma im-
prensa com origem oligárquica.

O perfil dos jornalistas também 
pode ter contribuído, de acordo 

com duas pesquisas realizadas pela 
revista Imprensa, pela Associação 
Brasileira de Comunicação Em-
presarial e pela agência MaxPress. 
A primeira delas foi divulgada no 
final de agosto e mostra que 39% 
dos jornalistas consideram o gover-
no Lula ruim ou péssimo, 40% re-
gular e 21% acham que o presiden-
te foi bom ou ótimo. Na segunda 

1Os petistas 
Valdebran 
Padilha e 

Gedimar Passos 
foram presos 
ilegalmente, sem 
mandado de prisão. 
Comprar dossiê é feio, 
mas não crime. A 
imprensa ignorou esse 
fato. Como também 
não se ocupou de 
checar o que poderia 
haver no dossiê.

2Antes de a 
dupla chegar à 
sede da Polícia 

Federal, já havia no 
local um carro das 
equipes da campanha 
de Alckmin e Serra. 
Os jornalistas que 
chegaram depois 
comentaram a 
estranha presença, 
mas não divulgaram a 
informação.

3O delegado da PF 
Edmilson Bruno fotografou 
ilegalmente o dinheiro 

apreendido com Valdebran e 
Gedimar e entregou CD com as 
fotos a jornalistas da Folha de 
S.Paulo, Estadão, O Globo e rádio 
Jovem Pan. Pouco depois, deu 
outra cópia ao repórter César 
Tralli, da Globo. O delegado 
queria divulgação das imagens 
nos telejornais da noite e nos 
jornais da véspera do primeiro 
turno. E combinou com os 
jornalistas a versão de que o CD 
com as fotos havia sido roubado. 
A divulgação das fotos aconteceu 
e, pasme, a versão do roubo 
também. 5A Veja fez matéria de capa 

denunciando uma “operação 
abafa” montada pelo governo 

para encobrir o escândalo do 
dossiê. Noticiou, e a PF negou, 
sua versão de que o ex-assessor da 
Presidência Freud Godoy “visitou” 
clandestinamente os petistas presos. 
Antes de a revista ser impressa, 
a polícia mandou uma série de 
informações que mostravam que Veja estava errada.  
A publicação ignorou.

4O Jornal Nacional gastou 8 de seus 37 minutos 
para divulgar as fotos do dinheiro. Nenhuma 
menção à queda do avião da Gol com 154 pessoas 

a bordo. O editor-executivo do JN, Ali Kamel, explicou 
(explicou?) que não abordou o acidente porque não tinha 
conseguido checar 
a informação. 
Estranha que o 
Jornal da Band 
e sites tenham 
levado as primeiras 
informações do 
acidente antes 
mesmo de o Jornal 
Nacional começar.

CoMPoRTAMENTo VERGoNHoSo NA CoBERTuRA DAS ELEIçõES

Tralli:
fotos
na TV

JN: o Boeing sumiu 
até do noticiário
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pesquisa, divulgada em setembro, 
31,7% dos jornalistas declararam 
que votariam em Geraldo Alckmin, 
20,6% em Lula, 16,2% em Heloísa 
Helena e 3,2% em Cristovam Buar-
que. Portanto, fica evidente que boa 
parte dos jornalistas – independen-
temente de cargo, da chefia ao esta-
giário – não morre de amores por 
Lula ou pelo PT. E isso ficou claro 
na cobertura realizada.

“Os veículos se fecharam 
num processo de linchamento 
coletivo do PT e do governo, 
desde a chefia até os 
repórteres, sem nenhum 
constrangimento”
Bernardo Kucinski

“Toda essa discussão sobre 
o papel da mídia vai ajudar 
a aprimorá-la e a dar mais 
visibilidade para essas novas 
formas de mídia que estão 
surgindo”
Luis Nassif

“O país é dividido em classes 
sociais. À medida, por exemplo, 
que a Veja piora em qualidade, 
cresce no gosto de uma classe. 
Por isso precisamos de uma 
imprensa popular forte”
Raimundo Pereira
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Por fim, os erros do próprio go-
verno e do PT, que deram com-
bustível para um infinito número 
de reportagens incriminatórias – 
muitas inverídicas, outras a partir 
de denúncias jamais comprovadas 
–, em que princípios básicos como 
a presunção da inocência foram 
abandonados.

Os primórdios desse comporta-
mento da mídia, na avaliação dos 

debatedores, estão na campanha 
pelo impeachment de Fernando 
Collor de Mello, há 14 anos. Na-
quela época, teria nascido uma 
competição entre os jornais por 
notícias cada vez mais espetacula-
res. “Era a síndrome do orgasmo 
permanente. A imprensa preci-
sava de denúncias. O que apare-
cesse valia”, lembra Luis Nassif.  
No meio da década de 90, o proces-
so de abertura da economia acabou 
gerando uma elite internacionalis-
ta, chamada por Nassif de “gera-
ção Daslu”, que teria contamina-
do o preconceito da classe média 
e da imprensa em relação à parce-
la mais pobre da população brasi-
leira. Fernando Henrique teve um 
papel antipedagógico nesse pe-
ríodo, quando começou a trans-
formar arrogância intelectual em 
“modernidade”, com aberrações 
como “temos um país provincia-
no e somos a elite internacionali-
zada”. “Foi terrível. A palavra e o 
exemplo de um presidente é mais 
forte do que a caneta dele”, acre-
dita Nassif.

o recém-lançado livro Mídia: Crise Política e Poder no Brasil, do 
professor da universidade de Brasília Venício Lima, é uma boa 
dica para quem quer conhecer melhor o mundo da imprensa. De 
leitura agradável, o livro analisa a relação entre mídia e política e 
a questão da concentração da mídia no Brasil. Da recente crise 
política, o autor selecionou cinco matérias jornalísticas para 
mostrar que, através da omissão, da saliência e da distorção dos 
acontecimentos, muitos jornalistas esqueceram o compromisso 
com a fidelidade aos fatos e a regras elementares do exercício 
profissional. o livro chama a atenção, ainda, para a crescente 
participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação, além, inclusive, do 
permitido pela legislação. o Jornal Nacional, as organizações Globo e a importância 
dos jornais escritos e a televisão na formação da opinião pública ganharam capítulos à 
parte. Editora fundação perseu abramo, 176 páginas.
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Tiros no pé
Em 2002, com a vitória de Lula 

dada como certa, a imprensa foi 
parcimoniosa. Agora, parecia es-
tar inconformada com o favoritis-
mo do presidente mesmo depois 
de um ano e meio de bombardeios 
– em que imprensa e oposição es-
tabeleceram uma relação simbió-
tica no combate ao sapo barbudo. 
Na guerra comprada pelos meios 
de comunicação, entre mortos (o 
mito da imparcialidade da grande 
imprensa comercial) e feridos (a 
sua credibilidade), pouco se salva.

O tiro no pé serviu ainda para 
fortalecer um debate que dá urti-
cária nos donos da mídia: a demo-
cratização dos meios de comunica-
ção. O inchaço de votos obtido por 
Geraldo Alckmin logo se desfez 
no início da campanha do segun-
do turno. A mídia, ao promover a 

overdose de ataques a Lula, trans-
formou-o em vítima. Ao mesmo 
tempo, Alckmin não conseguiu 
sustentar sua imagem. Raimun-
do Pereira o compara a um lou-
va-deus: parece inofensivo, mas se 
alimenta de sangue. “Ele busca o 
poder, encheu as prisões de gente 
pobre, alimentou rebelião do PCC 
por direitos humanos. Tentou mu-
dar e ir para cima do Lula e virou de 
fato a pessoa que representa o tipo 
de política que faz. Aí, enrolou-se 
nas pernas e caiu”, avalia.

Para o jornalista, é preciso traba-
lhar pela unidade da imprensa alter-
nativa e pelo fortalecimento da im-
prensa popular: “O país é dividido 
em classes sociais. À medida, por 
exemplo, que a Veja piora em quali-
dade, cresce no gosto de uma cama-
da da sociedade. Por isso precisamos 
de uma imprensa popular forte”.

Ficou clara, também, a impor-
tância do papel da internet na de-
mocratização da informação. Com 
o segundo turno, gerou-se um cli-
ma mais positivo para a reorgani-
zação da sociedade em torno de um 
projeto de uma nova mídia. Para 
Luis Nassif, a democracia pres-
supõe uma imprensa mais isenta; 
uma imprensa, ainda que partidá-
ria, comprometida com a veraci-
dade das informações. “Toda essa 
discussão sobre o papel da mídia 
vai ajudar a aprimorá-la e a dar 
mais visibilidade para essas novas 
formas de mídia que estão surgin-
do”, acredita Nassif. “Pela primeira 
vez, o povo deu uma aula de como 
manter a civilidade para a mídia, 
para aquela que deveria ser a guar-
diã dessa civilidade.”  
Com textos de Bia Barbosa,  
da Carta Maior e Krishma Carreira
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Toda denúncia é verdadeira: o comportamento da mídia brasileira hoje pode ter nascido na época do impeachment de Collor
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TRABALHo

Por Tatiana Vieira

A Organização Inter-
nacional do Traba-
lho (OIT) estima que 
mais de 38 milhões de 
pessoas vivem com o 

HIV em todo o mundo e duas de 
cada três dessas pessoas possuem 
emprego fixo. A telefonista Silvia 
Almeida, 42, é uma delas. Traba-
lhando há 22 anos na mineradora 
Anglo American Brasil, descobriu-
se soropositiva em 1994, após dez 
anos de empresa. Na época, nem ela 
nem o marido, de quem contraiu 
a doença, imaginavam fazer parte 
do chamado “grupo de risco”, por 
serem pessoas casadas. Durante os 
dois anos seguintes à descoberta, 
Silvia viveu uma fase difícil: teve de 
acompanhar a evolução da doen-
ça de seu marido até a morte, em 
1996, e ainda cuidar do casal de 
filhos, ambos soronegativos.

A decisão de revelar à empresa sua 
condição sorológica partiu da tele-
fonista. “Minha vida pessoal estava 
impactando na empresa devido aos 
problemas de saúde do meu marido 
e isso diminuía minha produtivida-
de”, explica Silvia, que contou com o 
apoio de uma amiga e de diretores da 

Empresas que estimulam o 
respeito aos funcionários com aids 
disseminam bons hábitos para a 
produtividade – como informação, 
companheirismo e proteção social 
– e podem ajudar a combater o 
avanço dessa epidemia

Viver  e

empresa. “Eles agiram de forma soli-
dária e entendiam quando eu preci-
sava faltar por causa dos efeitos co-
laterais dos medicamentos.” Mas ela 
evitava faltar. “O HIV precisava ser 
incorporado à minha realidade de 
trabalho. E não eu ser incorporada 
à realidade do HIV. Nunca me per-
miti ficar em casa deprimida. Prefe-
ria trabalhar.”

Atualmente, todos os funcioná-
rios sabem que Silvia é uma pes-
soa que vive com HIV e a empre-
sa transformou a difícil experiência 

da telefonista em algo positivo. Ela 
participa de palestras sobre preven-
ção a DST/HIV/aids promovidas 
pela Cipa e tornou-se referência no 
assunto. É comum ver funcionários 
tirando dúvidas e compartilhando 
casos pessoais e familiares. “Ensi-
nei para os funcionários o que é ser 
uma pessoa com HIV. Transmiti 
tranqüilidade e consegui quebrar a 
desinformação e o tabu da doen-
ça. Quero dividir minha experiên-
cia para que as pessoas não sofram 
o que sofri”, afirma. Para Silvia, a 

trabalhar
com HIV
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empresa que fecha as portas para 
as pessoas que vivem com HIV/aids 
está colaborando para o aumento 
da infecção e progressão da doença. 
“Discriminar uma pessoa soropo-
sitiva é a mesma coisa que dar um 
atestado de morte social.”

Ação na Justiça
Não basta a empresa não ter a dis-

criminação como política. Ela pre-
cisa disseminar o combate ao pre-
conceito em sua hierarquia para 
evitar que ele atinja, na ponta, seus 

funcionários. O hoje comerciário 
Domingos Ferreira, de 42 anos, é 
portador do HIV há 22. Ele traba-
lhou no Unibanco como supervi-
sor de atendimento ao cliente de 
1998 a 2003, quando foi demitido 
um mês depois de informar sua 
superintendente sobre a sorologia. 
Na época, entregou uma declaração 
ao banco pedindo antecipação de 
suas férias para iniciar uma fase do 
tratamento chamada “férias do re-
médio” – período em que ele aban-
donaria os medicamentos para ver 

os resultados. Com isso, Domingos 
estaria mais vulnerável a doenças 
oportunistas, que aparecem quan-
do o sistema imunológico fica en-
fraquecido, e não gostaria de estar 
trabalhando nesse período.

O que Domingos não esperava é 
que o banco o demitisse, pois era 
tido como um funcionário exem-
plar. “Fiquei desesperado e implorei 
que me mantivessem no banco, mas 
minha superintendente não acei-
tou por dizer que eu havia escondi-
do ser portador do HIV e que não se 

Silvia contou 
com o apoio 
da empresa 
em que 
trabalha 
para superar 
a doença: 
“Discriminar 
uma pessoa 
soropositiva 
é a mesma 
coisa que dar 
um atestado 
de morte 
social”

De acordo 
com a OIT, 
os investi-
mentos 
externos 
diretos 
diminuíram 
nos países 
onde a aids 
levou à 
redução da 
expectativa 
de vida

M
a

u
RI

C
Io

 M
o

Ra
IS



18 )   Revista do Brasil   )   novembro   )   2006

Ro
D

RI
G

o
 Q

u
EI

Ro
Z

pode esconder um ‘troço’ desses do 
banco”, explica Domingos, revolta-
do. Segundo ele, a superintendente 
alegou, para o banco, motivo ope-
racional para demiti-lo. 

O portador procurou seu sindi-
cato, que tentou, sem sucesso, ne-
gociar sua reintegração. Domingos 
foi orientado a lutar por seus direi-
tos trabalhistas, mas teve medo de 
ter a vida superexposta, uma vez 
que o caso no banco se espalhou 
pelos departamentos. Apesar de 
deprimido, um mês após a demis-
são ele conseguiu um novo empre-
go, no qual está até hoje, por indi-
cação de um ex-colega. “Na atual 
empresa todos sabem da minha do-
ença, e não sofro nenhum precon-
ceito.” No mesmo ano ele optou por 
procurar um advogado para entrar 
com uma ação contra o banco. O 
processo ainda está em andamento. 
“Não quero indenização, e sim meu 
direito de trabalhar. Quero ganhar 
para mostrar ao banco que ele não 
tinha o direito de fazer o que fez co-
migo”, afirma.

A advogada trabalhista Elídia 

Tridapalli, autora do livro Aids e 
seus Impactos nas Relações de Tra-
balho, explica que a desinformação 
é a principal causa dos constrangi-
mentos que ocorrem nos ambientes 
de trabalho e, em alguns casos, leva 
à demissão imotivada. Ela indica 
alguns caminhos a tomar quando 
o preconceito está na origem da de-
missão. O primeiro deles é a pessoa 
procurar seu sindicato ou advoga-
do para relatar o ocorrido; outro é 
guardar todo tipo de prova, como 
rescisão de contrato, nomes de tes-
temunhas, bilhetes, recados etc. É 
importante manter a privacidade e 
não divulgar a condição sorológica 
para muitas pessoas.

Com apoio da entidade ou advo-
gado, o funcionário deve buscar o 
diálogo com a empresa visando à 
revogação da demissão. Caso não 
haja acordo, pode entrar com ação 
na Justiça do Trabalho e pleitear a 
reintegração por meio de liminar 
até que o processo seja julgado. De 
acordo com Elídia, a maioria das 
decisões do Tribunal Regional do 
Trabalho e do Tribunal Superior 

do Trabalho tem sido favorável às 
pessoas que vivem com HIV/aids 
e foram discriminadas no local de 
trabalho.

olhar para o futuro
A epidemia do HIV/aids atinge 

de forma decisiva a estrutura so-
cial, econômica e cultural dos paí-
ses. Estudo da OIT estima que de 
seu início, nos anos 80, até o ano 
passado 28 milhões de trabalhado-
res em todo o mundo perderam a 
vida em conseqüência da doença. 
Esse número pode chegar a 74 mi-
lhões nos próximos dez anos, caso 
o acesso ao tratamento adequado 
não seja ampliado – o que trans-
formaria o HIV/aids em uma das 
maiores causas de mortalidade no 
mundo do trabalho.

De acordo com a OIT, os inves-
timentos externos diretos diminuí-
ram nos países onde a aids levou 
à redução da expectativa de vida. 
Em algumas regiões africanas, por 
exemplo, essa expectativa caiu de 62 
para 47 anos. Relatório da organiza-
ção também destaca que cada ano de 

Lucinha 
Araújo e seus 
“filhos”: busca 
de parcerias 
para cursos 
profissionali-
zantes já com 
olhos no difícil 
mercado de 
trabalho
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expectativa de vida recuperado nes-
ses países gera um crescimento de 
2% do investimento externo.

Iniciativas como a criação do 
Conselho Empresarial Nacional 
de Prevenção ao HIV/Aids (CEN 
Aids), em 1998, por meio do Mi-
nistério da Saúde, evidenciam a ne-
cessidade de otimizar esforços e re-
cursos para atingir cada vez mais 
pessoas e tornar as ações voltadas 
para o combate à aids mais efeti-
vas. Esse esforço segue indicação 
do Programa Conjunto das Nações 
Unidas sobre o HIV/Aids (Unaids), 
que estimulou a criação do Conse-
lho Empresarial Mundial de Pre-
venção ao HIV/Aids, em 1997. 
“A atuação do CEN Aids, voltada 
para o setor empresarial, estimulou 
ações preventivas e a não-discri-
minação, tendo em vista que com 
o avanço da medicina as pessoas 
que vivem com HIV/aids estão, na 
maioria dos casos, em plena ativi-
dade”, afirma o presidente do CEN 
Aids, Murilo Moreira.

Para Cláudio Monteiro, do Con-
selho Empresarial de Prevenção ao 
HIV/Aids do Estado de São Paulo, 
é importante falar sobre aids nos 

locais de trabalho, pois é onde os 
funcionários passam a maior par-
te do tempo. “O cotidiano deles é a 
empresa, por isso devemos abordar 
o assunto como algo natural e dis-
ponibilizar insumos de prevenção à 
doença”, explica Monteiro.

Outra abordagem crescente entre 
as organizações ligadas a aids e tra-
balho é a empregabilidade juvenil. 
Se o desemprego já afeta em dobro 
a população jovem, entre os soropo-
sitivos a preocupação é ainda maior. 
Lucinha Araújo, fundadora da So-
ciedade Viva Cazuza, que abriga 
crianças que vivem com HIV/aids 
no Rio de Janeiro, conta que após a 
perda de seu filho, em 1990, aos 32 
anos, ela ganhou outros 20.

As crianças são criadas desde pe-
quenas dentro dos muros da casa 
e Lucinha já começa a repensar se 
essa forma de intervenção – e o ex-
cesso de “proteção” – não os afas-
ta do enfrentamento dos precon-
ceitos. “Alguns começam a chegar 
àquela fase da vida em que querem 
viabilizar sonhos e anseios, entre 
eles ter uma profissão para ajudar 
a família. E a vida em sociedade é o 
melhor aprendizado”, acredita.

Se antes priorizava a formação 
de parcerias e apoios privados para 
encaminhar seus “filhos” à univer-
sidade, Lucinha já começa a repo-
sicionar seus objetivos. Em vez de 
universidades, as parcerias buscadas 
agora visam proporcionar o acesso a 
cursos profissionalizantes, como os 
do Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, Senac 
etc.), que possam intermediar o in-
gresso no primeiro emprego.

De acordo com a OIT, o local de 
trabalho pode ajudar na promoção 
dos direitos humanos, disseminar 
informações, desenvolver progra-
mas de capacitação, educação e ado-
ção de medidas preventivas práticas, 
além de proporcionar oferta de as-
sistência, apoio, tratamento e garan-
tia de previdência social.

De acordo com a psicóloga Nar-
da Tebert, uma das organizadoras 
do Encontro Nacional de Jovens Vi-
vendo com HIV/Aids, realizado em 
outubro no Rio de Janeiro, os ado-
lescentes soropositivos são o futuro 
do movimento social de luta con-
tra essa epidemia no país, inclusive 
no mundo do trabalho. “Eles são as 
melhores pessoas para dizer como a 
prevenção pode funcionar.”  

Se o 
desemprego 
já afeta em 
dobro a 
população 
jovem, 
entre os 
soropositivos 
a preocupa-
ção é ainda 
maior

Manifestantes 
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ENTREVISTA

Por Flávio Aguiar

O professor Kabengele Munanga diz com 
orgulho ter sido o primeiro negro a en-
trar na pós-graduação da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade (FFLCH) de São Paulo. 

Nascido no Congo, depois de fazer sua formação na 
Universidade de Lumbumbashi, terminou radicando-
se no Brasil. Tornou-se professor do Departamento de 
Antropologia da FFLCH.

Escreveu, entre outros livros, O Negro no Brasil de 
Hoje (com Nilma Lima Gomes; Global, 2006); A Revol-
ta dos Colonizados (com Carlos Serrano; Atual, 1995); 
Rediscutindo a Mestiçagem (Tese de Livre-Docência, 
defendida em 1997; Autêntica, 2004); Estratégias e 
Políticas de Combate à Discriminação (Edusp, 1996); 
Negritude – Usos e Sentidos (Ática, 1988).

Defensor entusiasmado das políticas afirmativas 
para combater a discriminação racial e a desigualda-
de, o professor Kabengele recebeu a Revista do Brasil 
no Centro de Estudos Africanos, do qual é um dos 
líderes acadêmicos. De fala mansa mas firme, ressal-
tou que as cotas étnicas são eficazes para combater 
rapidamente a desigualdade e não se corre o risco de 
que sublinhem o racismo nem rebaixem o nível nas 
universidades.

Neste Mês da Consciência Negra aumentam 
as discussões das políticas afirmativas e suas 
controvérsias. A favor, há argumentos como 
“para situações desiguais, tratamento igual é 
injustiça” ou outros, de natureza histórica, de 
que se está reparando uma lacuna. Do outro 
lado, dizem que discriminação é discrimina-
ção, mesmo que seja positiva.

Eu começo a discussão me posicionando a favor 
das políticas de cotas. Os que estão contra dizem 
que isso é anticonstitucional porque perante a lei 
somos iguais. Essas pessoas confundem igualdade 
formal com a material ou consubstancial. A Carta 
Magna de 1988 defende a busca da igualdade con-
substancial ou material. Não basta proibir a desi-

gualdade. Tem de implementar políticas para re-
duzi-las. Eu não vejo discriminação positiva como 
discriminação, mas como política de conteúdo 
compensatório e reparatório que busca a redução 
das desigualdades. Quase 94% dos brasileiros que 
têm diploma universitário são brancos; 1% é orien-
tal, mas os orientais são mesmo 1% da população; 
e entre 2% e 4% são negros. Como você vai reduzir 
a desigualdade em matéria de educação sem polí-
tica e sem intervenção? Defendo cota para negros 
e brancos da escola pública com porcentagens de-
finidas para negros, que é uma maneira de reduzir 
essa diferença.

Quando se fala na questão das cotas étni-
cas, fala-se em negros e pardos. Como é 
isso?

Isso é o ponto de partida da própria discus-
são de quem é negro. O movimento negro 
trabalha há muito para que todos os mestiços 
se assumam politicamente como negros. 
São muitos jovens. Hoje os mestiços já se 
assumem como negros. Isso vem sen-
do construído há tempos. O conceito 
de negro nesse sentido compreende 
aqueles que o IBGE chama tan-
to de preto quanto de pardo. 
Numa sociedade em que 
há discriminação racial, 
como se vai discriminar 
o negro se não se sabe 
nem quem é? Na hora de 
discriminar, tudo bem, é 
fácil. Na hora de aplicar 
políticas compensatórias, é 
difícil. A questão é que aqui 
a pessoa se define. Assumir 
a negritude para concorrer à 
política de cotas é um direito 
de cidadão. Se uma pessoa se 
diz mestiça e estudou numa escola 
pública, quem duvida é que tem de 
comprovar. E isso é fácil.

o antropólogo Kabengele Munanga diz que combater 
a discriminação racial no país é mais difícil porque, oculto sob 
o mito de uma suposta democracia racial, o racismo brasileiro 
não mostra a cara ao fazer suas vítimas
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A inclusão, na política de cotas, das expres-
sões negros e pardos não compromete a 
pluralidade?

A questão da raça existe no inconsciente coletivo do 
Brasil. A raça é uma construção que passa pela cultura. 
A cota não vem para discutir a raça, mas para corrigir 
as conseqüências da construção racial que já existe na 
nossa sociedade. Há quem diga que isso trará confli-
tos. Será que nós já não temos conflitos? O que falta 
aqui é a violência. A violência simbólica já existe, mas 
violência física... A nossa ideologia racial abafa isso. 
Não é um racismo aberto, explícito, como nos Estados 
Unidos. Aqui há um racismo em que você tem as víti-
mas, mas não encontra o racista. Por que devemos ter 
medo de conflito? Uma sociedade sem conflitos é uma 
sociedade que não muda. Enfrentando os conflitos ra-
ciais teremos possibilidade de enfrentar abertamente 
esse racismo e encontrar soluções.

o mito da democracia racial ainda é presente 
no nosso inconsciente coletivo.

Dizer que a cota vai trazer conflito, na verdade, é 
defender o status quo: deixar as coisas como estão. Esse 
racismo à brasileira faz vítimas que não se mobilizam 
porque há essa característica de não criar a consciência 
da população tanto branca quanto negra. A qualquer 

A questão da raça existe 
no inconsciente coletivo do 
Brasil. A política de cotas não 
vem para discutir a raça, mas 
para corrigir conseqüências 
da construção racial que já 
existe na sociedade



22 )   Revista do Brasil   )   novembro   )   2006

momento que volte a questão racial, dizem: 
“Não, não se trata de racismo. É uma questão 
social”. É, como a questão de gênero, de clas-
se social, de religião, de sexo, tudo. E cada 
questão social tem de ser atacada em sua es-
pecificidade. Não há receitas gerais que você 
aplica para resolver o social.
 
A segregação não institucionalizada 
também é difícil de combater?

Esse racismo é tão difícil de combater que 
prejudica até a mobilização das próprias ví-
timas. Enquanto outros racismos são mais 
abertos, como nos Estados Unidos, onde as 
vítimas se organizaram coletivamente, luta-
ram coletivamente. Isso não quer dizer que 
nossos movimentos não lutaram coletiva-
mente, e sim que eles têm mais dificuldade, 
porque não conseguem nem mostrar a cara 
do próprio inimigo. Isso dificulta muito.

o senhor é contra as políticas univer-
salistas?

Eu não sou contra as políticas universalis-
tas, mas não creio que elas possam reduzir 
as desigualdades. Sem políticas focadas não 
há como reduzir essas desigualdades, elas 
são muito fortes. Estamos aqui numa casa 
do Florestan Fernandes. Ninguém podia 
acreditar em tudo o que ele escreveu porque 
não havia estatísticas. Agora temos estatís-
ticas, produzidas pelos próprios organis-
mos do Estado brasileiro. E mesmo assim 
não acreditam.

Há também a guerra em torno das 
palavras. Gostaria que o senhor co-
mentasse a resistência das pessoas 
do próprio movimento negro com a 
palavra “negro” ou “preto”. É só uma 
questão de semântica?

“Black”, nos Estados Unidos, não é negro, 
significa preto mesmo. É a terminologia que 
eles assumiram. Aqui nós temos a termino-
logia negro, que não é preto, forjada para 
mostrar que apesar das diferenças, em ter-
mos raciais, há nuances da pele entre negros 
e mestiços. Mas em termos raciais pertence-
mos ao mesmo grupo, que seria a raça negra, 
de acordo com a terminologia científica da 
divisão da humanidade em três raças. De uma 
pesquisa feita a partir do Censo do IBGE de 
1988, quando se perguntou aos indivíduos 
não-brancos brasileiros qual era a sua cor de 
pele, resultaram mais de 130 cores. Tudo isso 
para não dizer “negro”. Tinha mulato claro, 

escuro, cor de cravo, de canela, branco sujo... 
Você encontra qualquer brasileiro não-poli-
tizado que diz ser moreno para evitar a pa-
lavra negro. Isso é conseqüência da própria 
ideologia que inferioriza a cor negra.

Mas há um setor que diz que a palavra 
“negro” é discriminatória e deveria 
ser substituída por “afrodescenden-
te”. Se o negro reivindica ser negro, 
é uma reivindicação positiva. Se eu, 
branco, chamo alguém de negro, es-
taria cometendo discriminação.

Aquele que assume a negritude é aquele 
que se define como negro. Não sei se você 
viu a notícia dos dois gêmeos que nasceram 
na Inglaterra, um claro de olhos azuis e ou-
tro negro. A mãe tem ascendência nigeria-
na. Aqueles dois, para os americanos, são 
negros. Eu discordo das pessoas que dizem 
que a cota vai trazer a raça, os conflitos, a 
discriminação. Uma pessoa que é racista 
não precisa do conceito de raça para discri-
minar. Para os judeus, a discriminação tem 
base político-religiosa. Na definição racial 
na Europa, no caso da França, eles não uti-
lizam mais o conceito de raça, mas sim o 
conceito de identidade cultural para dis-
criminar os árabes, africanos, entre outros. 
O racismo não precisa mais do conceito de 
raça. Politizaram outras denominações his-
tóricas e culturais.

Além das cotas, o que a universidade 
pode fazer para combater o racismo?

A elite pensadora, que pensa a sociedade, 
vem daqui. Se nossa universidade não assu-
mir essa questão como importante, se achar 
que nada tem a ver com isso, estará fugindo 
de suas responsabilidades. Claro que há mui-
ta resistência na nossa universidade, que é 
elitista, dizendo que isso vai criar um proble-
ma de excelência, que vai atingir a questão do 
mérito, vai baixar o nível de ensino. Eu não 
acredito nisso. Nas escolas que já aderiram às 
cotas, as pesquisas realizadas mostram que o 
rendimento dos alunos cotistas não foi infe-
rior ao dos alunos que entraram através do 
vestibular tradicional. Em algumas áreas até 
surpreenderam com rendimentos acima da 
média. Então, a questão da excelência não foi 
prejudicada.

Continuam a abordar a questão do 
mérito. o que é o mérito?

O mérito, para mim, é o que se chama de 

A violência simbólica 
já existe, a violência 
física não aparece 
porque nossa 
ideologia racial abafa. 
Em nosso racismo 
você tem as vítimas, 
mas não encontra o 
racista
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“Black” nos EUA não 
é negro, é preto. É 
o termo que eles 
assumiram. É comum 
qualquer brasileiro 
não-politizado se dizer 
moreno para evitar a 
palavra “negro”, fruto 
da ideologia que o 
inferioriza
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darwinismo social: na luta pela vida, o me-
lhor é que ganha. Em toda a nossa vida esta-
mos submetidos a essa lei. Só que, para você 
poder medir o mérito, tem de colocar as pes-
soas numa situação de igualdade no ponto 
de partida. E o nosso vestibular não coloca. 
Como você pode pegar alunos que saem de 
escolas públicas, com o nível de ensino que 
nós conhecemos, e colocá-los na linha de 
partida com alunos que saíram de um Ban-
deirantes (tradicional colégio particular de 
São Paulo) e dizer “vocês são iguais”? Os que 
vêm das escolas públicas têm deficiências, 
mas a universidade pode ajudar a nivelar isso 
com uma formação complementar. É possí-
vel fazer, mas é preciso ter vontade política 
para mudar as coisas.

Como corrigir essa situação?
A melhor solução é a cota. É abrir uma 

porta onde se pode concorrer de acordo com 
o nível que se teve. Há outro processo, como 
o da Unicamp, o chamado bônus. Os alunos 
das escolas públicas que passam na primeira 
fase recebem bônus. Há pontos adicionais 
para quem vem das escolas públicas, e se é 
negro tem um ponto a mais. O sistema da 
USP é pior ainda. Eles dão bônus aos alunos 
provenientes da escola pública independen-
temente da questão étnica. O número de alu-
nos na USP que vêm de escola pública está 
em 23% e dizem que com isso pode passar a 
30%, mas não sabem em quantos anos nem 
quantos negros estarão nesses 30%. Já a cota 
é uma coisa visível, concreta. A Escola Pau-
lista de Medicina implantou cota e muitos 
negros entraram, estão lá, visíveis, e o rendi-
mento não foi pior.

As reservas de cotas têm modelos 
bem-sucedidos?

Quando a Índia se tornou independente, 
em 1947, na Constituição de 1950 já adota-
ram cota para os membros das castas intocá-
veis, que são 15% da população. Isso aconte-
ceu nas universidades, nos setores públicos, 
Congresso, conselhos... O único jeito que 
acharam para promover a mobilidade dos 
membros das castas intocáveis era a políti-
ca de cotas, que mantêm até hoje. A Malásia 
acompanhou, a Rússia, em que pessoas da 
Sibéria têm um certo atraso e contam com 
política de cotas. Os Estados Unidos vie-
ram depois, e a desigualdade entre negros e 
brancos antes da política de cotas era de 40%, 
agora está em 10%. Apesar de a Corte Supre-

ma ter declarado ser contra política de cota 
baseada em critérios étnicos. Mas, quando 
há o cruzamento entre o critério étnico e o 
econômico, não tem problema, como nas 
universidades Harvard, Princeton, entre ou-
tras conceituadas. Mas, o critério simples-
mente econômico, eu não estou de acordo. 
Tem de cruzar os critérios.

Fora da área da educação, que outras 
políticas sociais devem ser pensadas?

Cota não é a única modalidade de políti-
ca pública. É possível trabalhar com metas. 
Você pode chegar numa empresa e deter-
minar que haja representação da diversida-
de. Se na empresa não há diversidade, você 
pode propor mudar o perfil, dizer que não 
está vendo mulher, negro, índio, pessoas 
com deficiência, e oferecer mais incentivos 
para promover políticas de diversidade. Há 
possibilidade de instituir metas de curto, 
médio e longo prazo. É ação afirmativa. A 
lei que torna obrigatório o ensino da his-
tória da cultura negra no ensino médio e 
fundamental faz parte da política de ação 
afirmativa. Esse Brasil é um encontro de 
culturas e de civilizações. Todos que aqui 
se encontraram, os que vieram voluntaria-
mente e os que foram traficados, contribu-
íram, construíram raízes, história e o povo 
brasileiro. Mas, quando você olha o livro di-
dático, a referência é européia. Onde estão 
os índios, os negros, a história da África e 
do negro? Da mesma forma que os negros 
têm obrigação de conhecer a história dos 
seus compatriotas de ascendência européia, 
os outros têm obrigação de conhecer a his-
tória deles. Levou 115 anos para um gover-
no baixar essa portaria.
 
Na TV foi ensaiada a implantação das 
políticas de cota?

Ainda não. No estado da Bahia há uma 
lei que determina que em qualquer pro-
paganda pública na televisão tem de ter a 
representatividade da diversidade. Só na 
Bahia e em propagandas públicas. Nas TVs 
privadas já se fala, mas ainda não há. Algu-
mas emissoras estão tentando promover, 
mostrar que o negro existe. Mas, quando 
você vê uma publicidade coletiva, há dez 
brancos, um índio, um negro e um japo-
nês. É difícil ver o inverso: três negros e um 
branco. Isso você não vai ver. É a ideologia 
da supremacia que passa por isso. É sutil, 
mas é assim. 



Por Nicolau Soares

Como diz Nelson Man-
dela, ninguém nasce 
odiando o outro pela 
cor de sua pele. Se é 
possível ensinar para 

o ódio, também é possível ensinar 
para o amor. Mas, no Brasil, o cami-
nho a percorrer ainda é longo. Para 
se ter uma idéia do tamanho das de-
sigualdades no país, basta olhar o 
Relatório de Desenvolvimento Hu-
mano Brasil 2005 – Racismo, Pobre-
za e Violência, publicação do Pro-
grama das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud), lançado 
em 2005. Segundo o estudo, se con-
siderarmos separadamente as po-

pulações branca e negra do Brasil 
a diferença em termos de desenvol-
vimento humano é enorme. O Bra-
sil ocupa no ranking do Índice de 
Desenvolvimento Humano  o 73° 
lugar. Se analisarmos brancos e ne-
gros separadamente, os primeiros 
estariam na 44ª posição, enquanto 
a população negra, em 105°.

“O racismo brasileiro há mui-
tos séculos coloca a população ne-
gra em situação de flagrante desi-
gualdade em todas as dimensões. 
Isso exige esforço conjunto de Es-
tado e sociedade, e não será supe-
rado sem ações afirmativas e polí-
ticas que contemplem a diversidade 
cultural”, destaca o editor-chefe do 
relatório, Carlos Lopes.

Ações afirmativas foram o ca-
minho utilizado por países como 
EUA e África do Sul para diminuir 
a desigualdade racial. “A ação afir-
mativa dá um tratamento desigual 
para permitir a igualdade de opor-
tunidades a quem está em condi-
ção inferior”, explica Cristina Ba-
tista, assessora para Cidadania da 
Prefeitura de Santo André e mili-
tante do movimento hip-hop. Para 
ela, a resistência ocorre porque pro-
mover a igualdade significa fazer os 
brancos perderem os benefícios do 
racismo. “Mesmo sem ser signa-
tários – e muitos são resistentes e 
combatentes em relação a ele –, to-
dos os brancos são beneficiários do 
racismo”, analisa.

Há 35 anos, o 
movimento negro 
adotou a bandeira de 
Zumbi dos palmares 
como símbolo da luta 
contra o racismo e vem 
alcançando conquistas. 
Mas o caminho a 
percorrer ainda é 
longo e passa pela 
aprovação do Estatuto 
da Igualdade Racial

Ensinar 
para a
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No Brasil, o movimento negro 
focou sua luta na questão das cotas 
no ensino superior, um exemplo de 
ação afirmativa. Para a socióloga da 
Universidade Católica da Bahia e 
ativista do movimento negro Luiza 
Bairros, a política de cotas tem um 
papel importante principalmente na 
inclusão na universidade. “Não vejo 
de que outra forma poderíamos re-
verter essa desigualdade”, sustenta. 
Ela lembra ainda de outras iniciati-
vas menos comentadas, mas funda-
mentais, como a implementação da 
Lei nº 10.639, que modifica a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) para incor-
porar a cultura e a história africana 
ao currículo escolar.

Lafaiete Simões Machado é um 
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O Educafro mantém um cursinho 
popular e tem ainda convênios es-
tabelecidos com várias instituições 
privadas de ensino superior – por 
meio dos quais consegue assegurar 
vagas em determinadas faculdades. 
Foi assim que Lafaiete fez um ano 
de cursinho e passou no vestibular 
da Metodista, com uma bolsa inte-
gral. “Mas ainda tem um bom gasto 
para se manter na escola, com xe-
rox, condução”, explica. “Para mi-
nha tia é uma realização, ela segue a 
idéia de minha mãe, que queria que 
eu estudasse. Eu sou representante 
da minha família e da minha etnia 
na universidade”, afirma.

Além de iniciativas como a do 
Educafro, o poder público está en-
trando nessa batalha. Com o gover-
no Lula, as ações afirmativas passa-
ram a fazer parte da agenda política 
institucional. O governo enviou um 
projeto de lei que reserva 50% das 
vagas em universidades públicas 
para alunos oriundos da escola pú-
blica, considerando o percentual de 
negros e indígenas em cada unida-
de da Federação, segundo o IBGE. O 
projeto ainda não foi votado e cau-
sou manifestações dos dois lados. 
“O debate é uma questão de poder. 
Quem detém informação no mun-

beneficiário das chamadas políti-
cas afirmativas. Aos 24 anos, ele 
está cursando o primeiro semestre 
de Relações Públicas na Univer-
sidade Metodista de São Paulo. A 
mensalidade do curso fica em torno 
de 800 reais, muito acima dos 490 
reais de seu salário de serigrafista. 
Órfão, ele mora com a tia, que con-
segue por volta de um salário mí-
nimo como empregada doméstica. 
“Minha família é muito humilde 
e nunca consegui fazer faculdade. 
Em 2001, tentei o curso de Artes 
Plásticas na USP, mas o vestibular 
era muito difícil”, lembra.

A oportunidade veio pelo Edu-
cafro, entidade do movimento ne-
gro que atua na área de educação. 
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Solange conquistou bolsa integral pelo 
Prouni e cursa gastronomia. Já conseguiu 

estágio na cozinha de um grande hotel

Matilde 
Ribeiro: 

políticas 
afirmativas 
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do de hoje detém poder”, sustenta 
Sara Juarez Sales, coordenadora do 
Núcleo de Políticas de Gênero, Raça 
e Pessoa com Deficiência da Prefei-
tura de Santo André.

“A lei é importante porque define 
uma orientação do Estado, um cri-
tério geral, e também a destinação 
de recursos”, explica a ministra Ma-
tilde Ribeiro, titular da Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (Seppir). Ela 
lembra que a inserção de alunos 
pobres nas universidades públicas 
implica, além do acesso, medidas 
para garantir a permanência. “Bol-
sa, auxílio-alimentação, moradia, 
auxílio-livro, o que as universida-
des já têm, mas numa escala maior. 
Quanto mais aumenta o número de 
pobres, mais recursos são necessá-
rios e não há uma rubrica específi-
ca no Ministério da Educação para 
subsidiar essas experiências que es-
tão em curso”, explica.

Outra ação do governo foi o Pro-
grama Universidade para Todos 
(ProUni), uma das vedetes das úl-

timas eleições. Ele oferece vagas a 
mais de 200 mil estudantes oriun-
dos do ensino público em institui-
ções privadas de ensino e dá priori-
dade a negros e índios. Aos 46 anos, 
também aluna do Educafro, Solange 
Aparecida Ferreira de Campos Dias 
recebeu o comunicado de que con-
quistara sua bolsa integral, no valor 
de 1.350 reais, das mãos do presi-
dente Lula, em Brasília, na cerimô-
nia de sanção do projeto, no dia 13 
de janeiro de 2005. “Quando eu che-
guei aqui no cursinho estava insu-
portável, não parava de gritar, pular, 
de tanta alegria. O pessoal fez uma 
festa, teve até champanhe”, lembra.

Na família de Solange, de nove ir-
mãos, apenas ela completou a facul-
dade. “Meus pais tinham boas inten-
ções, mas precisavam de ajuda em 

casa e botavam todo mundo para 
trabalhar.” Ela teve de deixar os es-
tudos quando era adolescente para 
arranjar um emprego e “ajudar” em 
casa. Só voltou a estudar 17 anos de-
pois de começar a trabalhar, já ca-
sada, quando fez um supletivo para 
concluir o ensino médio. “Quando 
terminei, em 2000, eu até pensava 
em continuar, mas fazer um curso 
técnico, algo assim. Faculdade, para 
mim, era como olhar para o céu, 
eu achava que nunca ia conseguir 
alcançar”, conta. Nesse momento, 
conheceu o cursinho do Educafro, 
onde entrou com os quatro filhos. 
“Foi legal porque um dava força para 
o outro”, lembra.

“Minha vida passou por uma mu-
dança radical, eu não esperava. Sa-
bia que as coisas viriam, mas não tão 
rápido. Mas quando você tem ‘4.6’, 
como eu, não pode ter dúvida”, brin-
ca. Para ela, a auto-estima é o princi-
pal problema do negro. “Minha so-
brinha mais velha, de 29 anos, me 
disse: ‘Tia, isso (faculdade) não é coi-
sa pra gente’. É a mesma coisa que eu 
pensei lá atrás”, compara.

Hoje ela está no último semestre 
e conseguiu seu segundo estágio, na 
cozinha de uma grande rede de ho-
téis. E, com o sonho da faculdade re-
alizado, arranjou outro: “Eu quero 
abrir um restaurante, nem que seja 
um pequeno, um bistrô. Especiali-

Momento de glória
Em uma sexta-feira de 1981, 16 

mil jovens, brancos e negros, se 
reuniram vestidos de branco no 
Maracanãzinho para ouvir 15 dos 
maiores cantores negros da MpB. 
“No momento em que Clementina 
de Jesus e ariceto começaram 
com aquele seu partido-alto, 
a platéia veio abaixo. foi meu 
momento de glória”, recorda o 
ator Milton Gonçalves, um dos 
organizadores do evento. o 
evento chamava-se Acorda Zumbi 
e celebrava o Dia da Consciência 
Negra, 20 de novembro. “foi a 
partir dali que o dia virou feriado 

no Rio”, recorda Milton.
o evento é um dos muitos que 

marcam a luta do movimento 
negro desde que o grupo 
gaúcho palmares lançou – em 
1971 – a idéia de comemorar e 
promover a consciência negra 
no dia da morte de Zumbi, 
negando o 13 de Maio. Nesse 
período, muita coisa mudou 
para negros e negras do país 
e o próprio reconhecimento 
da data, feriado em vários 
municípios e estados brasileiros, 
é um exemplo. “o saldo desses 
35 anos é positivo, embora 

falte muita coisa, embora o 
racismo continue encravado 
no peito da sociedade”, afirma 
o deputado federal Vicentinho 
(pT-Sp). a presidenta do Instituto 
Sindical Interamericano pela 
Igualdade Racial (Inspir), Neide 
aparecida fonseca, concorda: 
“Hoje Zumbi é um herói nacional 
reconhecido pelo governo. 
Temos não apenas um dia, mas 
o Mês da Consciência Negra. o 
movimento avançou muito, são 
vitórias sem precedentes no 
movimento social brasileiro num 
período curto de tempo”.D
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Milton 
Gonçalves: 
orgulho

FERIADo LoCAL

Onde o 20 de Novembro 
é feriado

Estados: alagoas e Rio de Janeiro

Municípios: Itapecerica (MG), 
Cuiabá (MT), Marabá (pa), São 
félix do Xingu (pa), Dona Inês 
(pB), pelotas (RS), pacatuba (SE), 
auriflama (Sp), Campinas (Sp), 
Guarulhos (Sp), Hortolândia (Sp), 
Limeira (Sp), Ribeiro pires (Sp), São 
paulo (Sp)
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zado em comida brasileira”, planeja. 
“Sonho você adia, não esquece. Foi o 
que eu fiz: adiei meu sonho para aju-
dar em casa, para cuidar dos meus fi-
lhos. Quando vi que estava mais tran-
qüila, fui atrás”, sustenta.

Estatuto da Igualdade
Casos como esses mostram a im-

portância das ações afirmativas. Mas 
vale lembrar que elas vão além das 
cotas. A própria Seppir desenvolve 
ações nas áreas da educação, saúde, 
trabalho, cultura, segurança alimen-
tar e nutricional e segurança pública, 
cada uma com um ministério dire-
tamente correspondente. “Na saúde 
e na educação conseguimos empla-
car uma ação mais visível”, conta Ma-

tilde. Na educação, além da discus-
são das cotas, a inclusão da história 
africana no currículo escolar é uma 
vitória ainda em fase de implemen-
tação. Na saúde, estão sendo gera-
dos programas específicos, como o 
Programa Nacional de Anemia Fal-
ciforme, doença que ataca predomi-
nantemente negros, e medidas para 
a diminuição da mortalidade mater-
nas infantil e juvenil, já que mulhe-
res negras e jovens são as principais 
vítimas de violência.

Esse esforço está em boa parte re-
sumido no Estatuto da Igualdade 
Racial, enviado ao Congresso re-
centemente pela Seppir. “O Estatuto 
é considerado por nós do governo 
um instrumento muito importante, 

que seria o regulador das políticas de 
igualdade racial e passaria a ser uma 
política do Estado”, explica a minis-
tra Matilde. No Estatuto, estão reu-
nidas as diretrizes para políticas de 
promoção da igualdade em todos os 
campos, da educação ao mercado de 
trabalho, passando pela saúde pú-
blica. No Congresso, a votação está 
parada por falta de acordo. O mo-
vimento negro está realizando, jun-
to com as centrais sindicais e outros 
movimentos sociais, uma mobiliza-
ção para a coleta de assinaturas para 
forçar a aprovação do Estatuto.

É com iniciativas como essas que 
vamos conseguir superar a pesada 
herança de racismo que o Brasil traz 
em sua história. 
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Lafaiete fez 
cursinho no 
Educafro. 
Passou no 
vestibular da 
universidade 
Metodista e 
conseguiu 
bolsa integral 
para fazer 
o curso de 
Relações 
Públicas
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CuLTuRA

Por Marcelo Santos 

B
oa parte dos 13 milhões 
de brasileiros habitantes 
de favelas convive com o 
estigma da invisibilidade 
social. Mas é também lá, 

no coração da favela, que a onda de 
hip-hop responde a essa invisibilida-
de com uma injeção de valor na auto-
estima. O orgulho de ser da periferia 
é um dos frutos desse movimento 
cultural, identificado com a vida 
em comunidade e o que ela tem de 
melhor. Quem vê nos guetos apenas 
celeiros de bandidos e aspirantes a 
jogador de futebol é bom se preparar 
para rever conceitos. Em breve, as 
periferias serão os principais pólos 

culturais das cidades, formadores de 
escritores, poetas, músicos, pintores, 
dançarinos, enfim, uma nova safra 
de artistas.

Para o escritor e rapper Reginaldo 
Ferreira da Silva, o Ferréz, se o ma-
rasmo leva às drogas, o hip-hop leva 
à realização. “Para ser DJ, precisa 
treinar; para fazer um rap, precisa 
estudar, ler, escrever”, comenta. Re-
conhecido por sua literatura “mar-
ginal”, Ferréz é um dos principais 
entusiastas da cultura hip-hop na re-
gião onde mora − o Capão Redondo, 
na zona sul da cidade de São Paulo 
−, uma das mais críticas do país em 
relação à violência.

Lá, enquanto a cidade de São 
Paulo se escondia da guerra entre 

RITMo, poESIa E PERIFERIA
Não espere o futuro 
mudar sua vida / 
Porque o futuro será 
a conseqüência do 
presente / Parasita 
hoje / Um coitado 
amanhã / Corrida hoje / 
Vitória amanhã / Nunca 
esqueça disso 
(A Vida é Desafio, Racionais MC’s)



RITMo, poESIa E PERIFERIA
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as “forças de segurança” e organi-
zações criminosas, em maio deste 
ano, a retaliação policial impunha 
ares macabros. “A periferia sempre 
é criminalizada, quando na verda-
de mais de 99% somos trabalhado-
res. Os bandidos estão de terno na 
Avenida Paulista, não de chinelo na 
favela”, dispara o escritor.

Nesse contexto, o movimento hip-
hop exerce papel inestimável. “Ne-
nhum movimento jamais chamou 
tanto para si essa responsabilidade 
de criar um orgulho de ser periférico, 
uma vontade de mudar tudo através 
da arte.” O orgulho está estampado no 
rosto das pessoas, e também em cami-
setas, bonés, calças, chaveiros, adesi-
vos feitos pelos próprios moradores. 

“A idéia é fazer a pessoa usar a atitude, 
ter orgulho do lugar onde mora”, de-
fende Ferréz, que criou a marca 1 Da 
Sul, em 1999.

“É comum ver o pessoal vestindo 
nossas marcas em outros locais da 
cidade, como no centro ou nos sho-
ppings. Isso nos deixa muito felizes”, 
comenta Alexandre Rocha, o DJ Alê, 
33 anos. Ele se juntou a outros três 
amigos e formou o grupo de rap Ne-
gredo, que, além de cantar, faz rou-
pas e acessórios com a marca dos 
músicos. “Mas só vendemos as rou-
pas em nossa loja ou na 1 Da Sul.” 
A estratégia é estimular as pessoas a 
gostar da marca Negredo, por exem-
plo, a ir à periferia, a valorizar mais 
o local. Todo o processo, do design 

à venda, é feito pelos próprios mo-
radores das periferias da zona sul da 
cidade. Somente as marcas 1 Da Sul 
e Negredo geram trabalho para mais 
de 70 pessoas.

É da favela? Então, não!
Moradores da Favela do Godoy, 

na zona sul paulistana, os rapazes 
do Negredo também fundaram uma 
ONG, a Associação Periferia Ativa. 
“Criamos uma biblioteca e queremos 
promover cursos ligados ao hip-hop. 
Nossa luta não é para tirar os jovens 
do tráfico; não queremos nem que 
eles entrem”, explica o DJ Alê, que vê 
em seu filho, Israel, de 9 anos, razões 
de sobra para querer um futuro mais 
digno para a comunidade.
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Intercâmbio de classes: o rapper 
nova-iorquino Guru dá show em bar 

paulistano de classe média 
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Para Antonio Lopes dos Santos, o MC 
Tó, 27 anos, a discriminação acaba le-
vando muitas vezes os jovens a buscar 
no tráfico uma qualidade de vida me-
lhor. “Quantas vezes já fui procurar em-
prego e, quando o pessoal via que eu era 
daqui da Godoy, mudava o rosto e me 
descartava”, relata o músico do Negre-
do. A solução, muitas vezes, era mentir. 
“Falava que morava em Santo Amaro. 
Assim como eu, muitas pessoas daqui 
fazem o mesmo.”

Uma vez por ano o Negredo organi-
za uma festa na favela. Convida artistas 
como os Racionais MC’s e mobiliza mi-
lhares de pessoas – este ano chegou a 
lançar o primeiro DVD, o 100% Favela. 
O QG do grupo funciona no antigo bar 
de Wilson Lopes dos Santos, o Ilsão, 28 
anos, outro membro do Negredo. “Fechei 
o bar porque sentia que não adiantava fa-
lar que devemos evitar as drogas e a vio-
lência e ao mesmo tempo servir bebidas 
para a comunidade. Decidi montar essa 
loja”, explica, apontando para o estabele-
cimento que vende acessórios hip-hop.

Foi também a vontade de mudar a peri-
feria que impeliu os rappers Celso Athay-
de e Alex Pereira Barbosa, o MV Bill, a 
criar a Central Única das Favelas (Cufa), 
em 1998. Expoentes do hip-hop nacional, 
Celso e MV Bill ganharam notoriedade 
ao exibir, no programa Fantástico, o do-
cumentário Falcão – Meninos do Tráfico. 
A iniciativa causou mal-estar na socieda-
de ao escancarar a realidade dos morros 
e, por outro lado, chamou a atenção para 
como a interação cultural da rua com a 
periferia pode ser um elemento de trans-
formação social.

“Tradicionalmente o hip-hop tem o 
discurso de ser um movimento político, 

social e cultural. Só que na prática é um 
pouco diferente. Daí, nós resolvemos 
transformar o hip-hop no fio condutor 
das nossas ações, pois sabemos que no 
momento que os jovens acreditassem 
na revolução da favela, das periferias, a 
revolução seria então provável”, explica 
Athayde.

A Cufa está organizada em nove ou-
tros estados e no Distrito Federal. Seus 
projetos têm como base a cultura da rua 
para a transformação social. A central 
responde a processos por apologia ao 
crime. “Quando um antropólogo fala da 
vida na favela, tudo bem. Quando um 
outro acadêmico faz comentários sobre 
a criminalidade nos morros, não há pro-
blema. Mas, quando nós, que moramos 

na periferia, falamos do que acontece em 
nosso meio, não pode. A periferia não 
pode falar, não pode se expor”, queixa-se 
Celso Athayde. 

Entre os cariocas, existem projetos da 
Cufa na Cidade de Deus, no Complexo 
do Alemão, Acari, Jardim Nova Era, Ma-
dureira e Jacarezinho. Para Celso, mais 
importantes do que os atendimentos são 
os trabalhos de conscientização e cidada-
nia. “Não competimos com o tráfico, ape-
sar de muitas vezes tirar jovens do tráfico 
e perder jovens no tráfico. Nossa luta é 
para levar informação e oportunidades. 
As pessoas decidem o que fazer com essas 
conquistas.” Há retaliações dos trafican-
tes? “O criminoso não quer que seu filho 
também seja bandido.”

filho do Bronx, bairro pobre de Nova York
foi na periferia de Nova York (Eua), nos bairros do Bronx, 

Harlem e Brooklin, que o hip-hop surgiu no final da década de 
1960. Em meio às constantes brigas de gangues, grupos de 
break passaram a trocar a violência por duelos que tinham a 
linguagem da dança como arma. 

Com a organização de “batalhas” não-violentas entre 
gangues, começaram a pipocar outras manifestações culturais 
como os DJs (disc-jokeys) e os grafiteiros. os MCs (mestres de 
cerimônia), que animavam as festas, passaram a fazer discursos 

rimados sobre a comunidade e aspectos do cotidiano.
No Brasil, o hip-hop começou a ganhar espaço nos anos 

90. Conquistou seu lugar na periferia e hoje é uma das 
principais matrizes culturais de movimentos populares e de 
defesa da cidadania, como a Central Única de favelas (Cufa).

De 4 a 29 de novembro, a Cufa promove o Hutúz, o maior 
festival da cultura hip-hop da américa Latina. o evento 
está em sua sétima edição e premiará 14 categorias que se 
destacaram no cenário da cultura de rua do país.
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Negredo: cursos, biblioteca e festas para a comunidade da Favela do Godoy
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Dia da Favela
A Câmara Municipal do Rio de Janei-

ro aprovou, em junho passado, o Dia da 
Favela, projeto do então vereador Edson 
Santos (PT), eleito deputado federal em 
outubro. A data escolhida, 4 de novem-
bro, remete ao ano de 1910, quando foi 
encaminhada por um chefe de polícia ao 
então prefeito do Rio de Janeiro uma car-
ta em que relatava que uma comunidade 
instalada no Morro da Providência era 
um “problema social, sanitário, policial 
e até moral” e que deveria ocorrer uma 
“limpeza” na área. 

Os primeiros moradores do Morro da 
Providência eram ex-combatentes da 
Guerra de Canudos (1896-1897) que fo-
ram para o Rio de Janeiro com a promes-
sa do governo de que ganhariam casas na 
então capital federal. A promessa não foi 
cumprida e, sem receber seus soldos, os 
ex-soldados passaram a ocupar e cons-
truir casas na encosta do morro. O nome 
“favela” tem origem na guerra travada 
entre tropas republicanas e seguidores de 
Antônio Conselheiro, no sertão baiano. 
Favela era o nome de um morro nas pro-
ximidades de Canudos onde os soldados 
republicanos acampavam. 

Em São Paulo, a Cufa mantém ações 
também na zona norte, em parceria com 
a Escola de Samba Mocidade Alegre, atu-
ando com os moradores da favela Lidiane, 
na zona noroeste da capital, e na zona sul, 
com a favela Real Parque e Coliseu. “O 
hip-hop mostra para o moleque da favela e 
periferia que, se o sistema não oferece uma 
condição, ele pode viver por si próprio”, 
defende Adriano Freitas, 34, coordenador 
da Cufa em São Paulo e organizador de 
uma página na internet – Real Hip-Hop 
– especializada em cultura urbana.

Atuando no movimento cultural há 
mais de 15 anos, ele já vê resultados. 
“Um grafiteiro top cobra 10 mil reais para 
pintar uma parede e expõe seus traba-
lhos nas galerias de arte. É claro que os 
moleques que estão começando agora 
recebem menos, mas já começam a criar 
oportunidades nos comércios.” Adriano 
lembra também que os rappers são cada 
vez mais respeitados por suas músicas e 
influenciam os outros a estudar para de-
corar as letras, que às vezes têm mais de 
dez minutos de duração. “Aos poucos, a 
garotada percebe que é possível fazer al-
guma coisa para mudar a realidade em 
que ela vive.” 
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Athayde: hip-hop como fio 
condutor das ações sociais

Jovens participam do curso de DJ promovido pela Cufa, em parceria com a Escola de Samba Mocidade Alegre, em São Paulo
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CuLTuRA

Por Karen Santos

A cena hip-hop volta ao 
cinema e à TV. Depois 
de longas-metragens 
como Uma Onda no 
Ar, de Helvécio Rat-

ton, e séries de TV como Cidade 
dos Homens, a rima da vez vem da 
zona norte de São Paulo: Vila Bra-
silândia. Sai a voz grave de Mano 
Brown e entra o gingado feminino 
de quatro garotas que buscam o 
sucesso no mundo do rap. Essa é a 
batida forte de Antônia, título que 
retrata a imagem da mulher da pe-
riferia e conduz o enredo do filme 
de Tata Amaral.

Fruto de uma pesquisa de três 
anos da cineasta, o filme Antônia 
acabou de ser rodado, a muito cus-
to e com problemas de orçamento. 
A trama: quatro jovens negras da 
periferia tentando vencer na vida 
por meio da música, cantando rap. 
Antônia, o filme, inspirou e veio 
primeiro, mas vai estrear depois da 
minissérie que a TV Globo começa 
a passar este mês. A produção da 
TV tem a parceria da 02 Filmes, do 
cineasta Fernando Meirelles.

Tata foi convencida por Mei-
relles de que o produto televisivo 
vai impulsionar o lançamento do 
longa-metragem e estimular sua 
distribuição – o filme esteve na 
recente programação da 30ª Mos-
tra Internacional de Cinema e 
deve estrear no circuito comercial 
no início do ano. “Digamos que a 
história vai começar pelo fim na 
TV e depois vem o início no cine-
ma”, conta a diretora, que já lançou 
o filme em festivais internacionais, 
como o de Toronto. “Na série, o 
grupo de rap das meninas tenta se 
reerguer. Já o filme conta como o 
grupo surgiu.”

outro espelho
O compromisso da produção em 

mostrar a busca da valorização dos 
jovens da periferia por meio do 
hip-hop em meio à dura realidade 
que eles enfrentam começa pelas 
protagonistas, ligadas a esse uni-

a rima
feminina do rap
A história de Antônia leva a força 
do hip-hop e da periferia para 
o cinema e a TV

Antônia, 
o filme de 
Tata Amaral 
(ao lado), 
serviu de 
inspiração 
para a série 
da Globo
(acima)D
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verso na vida real. As rappers Ne-
gra Li (Preta), Quelynah (Mayah) 
e  MC Cindy (Lena) e a cantora de 
rhythm and blues Leilah (Barba-
rah) são as protagonistas. Antônia 
é o nome do grupo de rap forma-
do por elas na história. Nenhuma 
é atriz profissional. A espontanei-
dade das cantoras encantou Tata 
Amaral.

“Conhecemos essa realidade de 
perto. Fica mais fácil na hora de 
fazer algumas cenas, parece que já 
passamos por aquilo ou já vimos al-
guém passar”, diz Negra Li. Figura já 
conhecida no cenário da black mu-
sic nacional, Negra saiu direto dos 

mas seu universo é o hip-hop. É 
nele que quer seguir carreira solo, 
sem se mostrar deslumbrada com a 
oportunidade na TV.

“Acho o máximo as meninas ne-
gras terem outro exemplo em que 
se espelhar na TV. Atualmente elas 
só têm as brancas: Xuxa, Wanessa 
Camargo, que não têm nada a ver 
com o mundo delas. É bom ter al-
guém lá na TV de cabelinho duro 
como o delas, curtindo o som que 
elas curtem. Isso aumenta a auto-
estima da rapaziada”, diz Negra. 
“Além disso, a série vai mostrar a 
realidade da periferia de São Paulo 
na TV. Até que enfim! Na Globo, 
parece que pobre só existe nos mor-
ros do Rio.”

Os cinco episódios de Antônia 
serão recheados por problemas 
comuns entre as jovens da peri-
feria: gravidez na adolescência, 
prostituição, violência, precon-
ceito. Uma das personagens será 
uma ex-presidiária. Algumas 
gravações da série tiveram de ser 
canceladas por conta dos ataques 
promovidos por uma organiza-
ção criminosa na época. O jeito 
foi improvisar um presídio “ce-
nográfico”. Antônia foi gravada 
nos meses de agosto e setembro 
e teve a maioria de suas loca-
ções na Vila Brasilândia e em 
um inferninho da Rua Augusta. 
“Gravar na Brasilândia é bem 
mais tranqüilo que gravar numa 
favela do Rio. Há uma integração 
da comunidade, criançada brin-
cando na rua, algo que às vezes até 
lembra cidade do interior. Há pro-
blemas graves, claro, mas também 
há uma beleza, uma interatividade 
no local”, conta um dos cinco di-
retores da série, Luciano Moura, 
que também ficou impressionado 
com a força do movimento hip-
hop em São Paulo.

Antônia contará com participa-
ção de um dos pioneiros do hip-hop 
nacional, Celso Thaíde.  A trilha 
foi produzida por Beto Villares e 
as quatro protagonistas compuse-
ram e colocaram voz em todas as 
músicas. 

hinos da igreja evangélica, religião 
de sua família, para cair no rap par-
ticipando dos shows e CDs do RZO 
(Rapaziada da Zona Oeste), um dos 
fortes movimentos do rap em São 
Paulo. As dificuldades enfrentadas 
por ela combinam com o trajeto de 
sua personagem na trama. 

“Rap era um tipo de música do-
minado por homens. Tive sorte 
de ter ajuda de amigos do meio, 
mas vejo muita gente na correria, 
implorando para deixarem tocar 
sua música em um show por uns 
minutinhos”, conta Negra Li. Ela 
já participou em CDs de grupos 
famosos como Charlie Brown Jr, 

a rima
feminina do rap
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“É bom ter 
alguém lá 
na TV de 
cabelinho 
duro como 
o delas, 
curtindo 
o som 
que elas 
curtem. 
Isso 
aumenta 
a auto-
estima da 
rapaziada”

Negra Li

Antônia é o nome do 
grupo de rap formado 

por quatro garotas 
que vivem na Vila 

Brasilândia, periferia 
de São Paulo
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SAúDE

Por Xandra Stefanel

Na noite do dia 14 de 
dezembro de 2000, ao 
deitar-se, a dona-de-
casa Cristina Peixoto 
sentiu, nos primeiros 

instantes do sono, o coração acelera-
do. Transpirava muito. Esforçava-
se para respirar, mas não conseguia. 
Achou que estivesse morrendo. Ela 

ainda não sabia, mas tinha acabado 
de ser vítima de uma crise de pâni-
co, causada por um longo período 
de depressão. O problema era laten-
te, desde o início daquele mesmo 
ano, quando começou a pior fase 
de sua vida. 

Em março sua mãe ficou doen-
te e, em julho, morreu. Grávida 
de quatro meses, Cristina perdeu 
o bebê. Logo depois, o casamento 

degringolou. Tudo conspirava con-
tra. Seu animal de estimação mor-
reu e, no mesmo dia, ela e seu ma-
rido foram seqüestrados na porta 
de casa. Teve câncer na tireóide. O 
casamento acabou de vez e em se-
tembro mudou-se, sozinha, para 
um apartamento. A primeira crise 
de pânico veio na noite de “estréia” 
em sua nova residência. “Tudo isso 
acabou comigo, pois me vi separa-

Fazer compras ou ir a um estádio 
podem ser tarefas fáceis para 
qualquer um, mas não para 
quem tem síndrome do pânico, 
uma doença que já mexe com 
a vida de cinco em cada cem 
habitantes do planeta

As crises 
de Marcos, 
corintiano 
fanático, 
começaram na 
adolescência 
e chegaram a 
impedi-lo de 
ir ao estádio: 
tinha medo 
da multidão

Alguma 
coisa 
fora 
da 
ordem
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rentemente de modo espontâneo, 
na forma de ataques recorrentes 
de ansiedade. Os principais sin-
tomas são taquicardia, falta de ar, 
parestesia (alteração da sensibili-
dade nas extremidades) e sensa-
ção de morte iminente. Também é 
comum haver a despersonalização 
(estranheza de si próprio) e a sen-
sação de enlouquecimento. “Não é 
preciso ter todos os sintomas jun-
tos. Quatro deles já satisfazem o 
diagnóstico, desde que não sejam 
gerados por outra doença. Por isso 
é preciso fazer o diagnóstico dife-
rencial, já que várias patologias 
podem gerar crises de ansiedade”, 
alerta Possendoro, especialista em 
ansiedade e professor do curso 
de especialização em psicotera-
pia cognitivo-comportamental da 
Universidade Federal de São Pau-
lo (Unifesp).

De 4% a 5% da população mun-
dial tem ou já teve a doença, e o 
número vem aumentando desde a 
década de 80, quando foi feita a pri-
meira classificação diagnóstica ofi-
cial. A psicoterapeuta clínica Rosa-
na Laiza, presidente da Associação 
Nacional da Síndrome do Pânico 
(Ansp), descreve como é sofrer as-
saltos o dia todo: “É como se você 

levasse sustos o dia inteiro. Nin-
guém agüenta porque a adrenalina 
corre no sangue, o coração dispara 
e no final do dia você está com dores 
no corpo inteiro, se sente mal e com 
medo de ter uma próxima crise”. A 
associação, com sede em São Pau-
lo, atende portadores da síndrome 
do pânico, orienta familiares em 
grupos de auto-ajuda e encaminha 
pacientes a outros profissionais de 
saúde.

Fugindo da sombra
É comum pessoas com pâni-

co desenvolverem comportamen-
tos de segurança, contra situações 
“ameaçadoras”. Marcos Roberto 
Soares Varella teve sua primeira 
crise em 1994, aos 14 anos, depois 
de ver a avó morrer em seus braços. 
Passou a ter crises diárias. Suas es-
quivas o isolaram: não conseguia ir 
a jogos de futebol, supermercados, 
evitava elevador e parou de estu-
dar. Seu abrigo mais comum era 
o quarto dos pais. “Era meu pon-
to de referência quando as cri-
ses aconteciam. Eram 15 minutos 
contados no relógio”, lembra. Fo-
ram seis anos de crises intensas. 
“Perdi namoradas e cinco empre-
gos.” Corintiano fanático, ele con-
ta que numa final de campeonato 
entre Corinthians e São Paulo esta-
va com os primos na arquibancada 
quando, ao se dar conta da multi-
dão que o cercava, saiu correndo 
do estádio do Morumbi e pediu 
ajuda a policiais.

Os pais o ajudaram a buscar 
tratamento com psicólogos, psi-
quiatras e cultos religiosos e cons-
tataram: não era exagero nem fres-
cura. Marcos fez terapia durante 
sete anos e hoje se considera 80% 
curado, mas ainda tem um tique 
que lhe rendeu apelido. É chamado 
de Pisca pelos amigos. “Eu não ligo 
para o apelido. Gosto de tirar sarro 
dos outros também, sou animado, 
e voltei a ir aos jogos do Timão. 
Agora quero aproveitar a vida, se-
guir adiante”, diz.

O psiquiatra Geraldo Possendo-
ro afirma que treinar o paciente a 

Sintomas

da, sem minha mãe, sem meu gato, 
sem trabalho nem profissão. Perdi 
17 quilos e fiquei anoréxica. Passei 
a ter medo de dormir, era a hora 
das crises.”

A síndrome do pânico, ou trans-
torno do pânico (TP), não atinge 
somente pessoas com histórico 
dramático como o de Cristina. De 
acordo com o psiquiatra Geral-
do Possendoro, pode surgir apa-

n Físicos
Taquicardia, ondas de frio e 
calor, parestesias, falta de ar, 
tremores, sudorese, dor no 
peito, dor abdominal, sensação 
de desmaio, tontura, cefaléia, 
náuseas, diarréia.

n Emocionais
Medo de morrer, medo de 
enlouquecer, medo de perder 
o controle, despersonalização/
desrealização.

n Recomendações gerais
procurar um médico para 
fazer o diagnóstico, consumir 
pouco café, fazer exercício 
físico bem conduzido, 
dedicar-se a atividades 
que dêem prazer.
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A síndrome 
do pânico, 
ou 
transtorno 
do pânico 
(TP), não 
atinge 
somente 
pessoas 
com 
histórico 
dramático. 
Ela pode 
surgir de 
modo 
espontâneo, 
na forma 
de ataques 
recorrentes 
de 
ansiedade
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respirar adequadamente e a desen-
volver técnicas corporais de reagir 
– o que pode ser aprendido em 
quatro sessões – já possibilita um 
razoável controle das crises. “Não 
há como prever um tempo médio 
de tratamento, isso varia muito de 
paciente para paciente. Por volta de 
40% ficam bem sem medicação. A 
grande maioria é tratável e, em 90% 
dos casos, as pessoas têm retorno a 
uma excelente qualidade de vida”, 
afirma.

Rosana Laiza alerta que além da 
terapia e dos medicamentos é im-
portante a pessoa ter iniciativas 
de comportamento: ser mais fle-
xível, não ser tão rígida e centra-
lizadora, fazer atividades prazero-

sas. “É difícil porque geralmente 
os portadores de transtorno do 
pânico são workaholics, ansiosos, 
por isso é importante que tenham 
total apoio dos familiares”, afirma 
a psicoterapeuta da Ansp, que já 
atendeu mais de 10 mil pacientes 
com pânico, a maioria bancários 
e advogados.

Atitudes afirmativas
De julho a dezembro de 1996, 

a bancária aposentada Apareci-
da Bernadete Vieira Correa, de 49 
anos, passou por seis assaltos nas 
agências onde trabalhou. Da pri-
meira vez, os assaltantes fizeram o 
gerente refém. “Eu não sabia o que 
fazer. Eles gritaram ‘abre (o cofre), 

senão eu mato o gerente’. Entreguei 
cerca de 30 mil reais para eles. Na-
quele dia, fechamos o banco e fo-
mos embora. Na manhã seguinte, 
assaltantes entraram gritando de 
novo. Foi aí que comecei a ter pâ-
nico.” 

Bernadete era gerente operacio-
nal. Depois do terceiro assalto, não 
tinha mais condições de ficar com 
as chaves do cofre. Foi transferi-
da de agência. No primeiro dia de 
trabalho, outro assalto, agora com 
morte. “Eu não conseguia mais 
atender. Fui trabalhar no almo-
xarifado. Toda vez que descia do 
trem para ir ao trabalho, tremia.” 
Não era à toa. Certo dia, ao sair do 
metrô foi abordada com um revól-

Cristina 
criou uma 
personagem, 
tática que 
a ajudou a 
vencer o 
medo de sair 
de casa e 
vender suas 
bijuterias
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pressões sociais e epidemia de pânico
o antropólogo e sociólogo 

da universidade de Brasília 
antônio flávio Testa afirma 
que as chamadas doenças 
psicossociais têm aumentado 
muito desde o início dos anos 
90. “a depressão ligada ao 
estresse está levando a uma 
insatisfação psicológica muito 
grande e a conseqüência maior 
disso é a crise do pânico. 
Milhões de pessoas hoje não 

vêem perspectivas de futuro e 
isso causa um mal enorme. Se 
continuarmos com esse modelo 
de sociedade, a depressão 
vai se tornar uma epidemia 
gravíssima”, alerta.

o psiquiatra Geraldo 
possendoro concorda. “Estamos 
na era da ansiedade, em que 
tudo muda muito rápido, 
exige muita adaptação, muita 
flexibilidade interior. Isso 

agrava indiretamente muitos 
transtornos de ansiedade”, 
opina. as pressões sofridas 
no ambiente de trabalho, os 
riscos à saúde que certas 
profissões oferecem, a tensão 
para conseguir se manter 
no emprego e outros fatores 
ligados ao “mundo trabalho” 
levam comumente as pessoas a 
desenvolver crises de ansiedade, 
principalmente de pânico.

ver por um homem bem-vestido 
que a levou até a agência para fa-
zer o assalto.

Apesar das crises intensas, Ber-
nadete não queria pedir demis-
são, pois trabalhava havia 20 anos 
no Banco Real. Procurou seu sin-
dicato e passou pelo INSS. Ficou 
um ano e meio de licença, recebeu 
auxílio-doença por não conseguir 
exercer mais suas funções e fez te-
rapia durante dois anos. “A terapia 
me ensinou a controlar as emoções, 
eu tinha de continuar a vida”, conta 
Bernadete, que hoje consegue en-
trar em bancos e sair de casa nor-
malmente, apesar de ainda ter um 
pouco de medo.

A ex-dona-de-casa Cristina Pei-
xoto garante que foi curada não 

apenas pela medicina, mas tam-
bém pela arte. Aprendeu a fazer bi-
juterias com a técnica de crochê em 
fio de metal e bordado. No início, 
só queria esconder a cicatriz dei-
xada pela cirurgia na tireóide; de-
pois, a atividade virou fonte de ren-
da. Mas, antes, teve de encarar seu 
medo de sair de casa. “Achava que 
era uma fraqueza minha. Comecei 
a usar o pseudônimo de Sarita Aze-
vedo para vender os acessórios. A 
Sarita era segura, poderosa e sabia 
fazer as coisas. As pessoas acredi-
tavam, mas só eu sabia como esta-
va estraçalhada por dentro”, lembra 
Cristina.

Quando teve uma crise na fren-
te de uma amiga, foi incentivada 
a procurar um médico, que a aju-

dou com um medicamento neuro-
modulador. E a produção das peças 
continuava. “Cada peça simboliza-
va uma etapa vencida. O descobri-
mento da arte e da minha capaci-
dade, aliado ao tratamento médico, 
me tirou do abismo.” Cristina tor-
nou-se designer de jóias e come-
çou a criar o Grupo Operários da 
Arte (GOA). Hoje dá qualificação 
na arte de tecer com metal a 40 pes-
soas da periferia de São Paulo. “Não 
tenho mais medo. Deixei a Sarita de 
lado. Hoje sei controlar meus sen-
timentos.” Suas jóias ganharam re-
percussão por intermédio de grifes 
como TNG e Lucy in the Sky e em 
revistas como a Vogue Noivas. Do 
processo de reclusão resultou o li-
vro (ainda não publicado) A Arte 
de Retecer a Vida.

Um estudo feito pela Unifesp 
revela que as mulheres são duas 
vezes mais atingidas pela doença 
e em 91,4% dos casos investiga-
dos houve algum acontecimento 
vital relevante relacionado ao iní-
cio dos sintomas, principalmen-
te perdas ou rompimentos afeti-
vos. O melhor, em qualquer caso, 
é procurar um clínico geral, psi-
cólogo ou psiquiatra para fazer 
o diagnóstico exato, pois muitas 
doenças podem ter os sintomas 
do pânico. “É preciso saber que 
você não vai morrer de pânico. É 
difícil, mas eu consegui. Então, 
qualquer um consegue”, come-
mora a designer de jóias Cristina 
Peixoto. 

Depois do terceiro assalto ao local 
em que rabalhava, Bernadete 

começou a apresentar os sintomas 
da síndrome do pânico
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AMBIENTE

Por Fábio de Castro,  
da Agência Repórter Social

O Brasil já é o maior re-
processador de latas 
de alumínio do mun-
do e tem um dos mais 
altos desempenhos 

em reaproveitamento de papelão. 
Agora, o pioneirismo na reutiliza-
ção completa das embalagens lon-
ga vida faz do país referência mun-
dial em reciclagem. Incorporadas 
nas últimas décadas ao cotidiano 
de milhões de pessoas, essas caixi-
nhas compostas de papel, alumínio 
e plástico trouxeram praticidade ao 
dia-a-dia e até benefícios sociais – 

da duradoura possibilidade de es-
tocagem ao aumento no consumo 
de leite entre as camadas da popula-
ção que não dispõem de geladeira.

Junto com o progresso vieram os 
problemas ambientais, materiali-
zados no crescente acúmulo dessas 
embalagens nos lixões das cidades. 
Graças à ação de quatro empresas e 
à mobilização de uma longa cadeia de 
pessoas – desde a dona-de-casa que 
separa as embalagens para reciclar 
até o verdadeiro exército de catadores 
anônimos de papel –, o Brasil passou 
a dar exemplo ao mundo. Fruto do 
investimento das empresas Klabin, 
Tetra Pak, Alcoa e TSL Ambiental, 
uma fábrica localizada em Piracica-

Tecnologia desenvolvida no Brasil 
permite reaproveitamento de todos 
os materiais das embalagens e vira 
referência mundial

Longa vida para a reciclagem

SoLução CASEIRA

Todo o processo econômico, 
ambiental e social envolvido 
na reciclagem começa 
dentro de casa. Basta apenas 
uma mudança de hábito. 
a dona-de-casa Iolanda 
Vasconcelos (foto) é síndica 
de um grande condomínio 
no Butantã, zona oeste de 
São paulo, que promove 
a reciclagem há quatro 
anos. além de coletores 
especiais, são realizadas 
campanhas de divulgação 
permanente para que os 
condôminos e especialmente 
as empregadas domésticas 
separem o material que 
pode ser reprocessado. 
“é um assunto que 
precisamos estar sempre 
lembrando, senão as pessoas 
esquecem”, diz Iolanda.

Previamente separadas, as embalagens longa vida 
seguem para a reciclagem na fábrica de Piracicaba
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ba (SP) faz uso inédito da tecnologia 
de plasma, que permite a separação 
total do alumínio e do plástico que 
compõem a embalagem.

Tecnologicamente, o processo 
revoluciona o modelo atual de reci-
clagem das embalagens longa vida, 
que até então separava o papel, mas 
mantinha o plástico e o alumínio 
unidos. Ambientalmente, reduz em 
100% o impacto que essas embala-
gens teriam ao ser descartadas. Para 
o Brasil, segundo maior consumi-
dor mundial desse tipo de material, 
significa muito. A iniciativa já atrai 
a atenção de outros países. Uma 
planta de reciclagem nos mesmos 
moldes da brasileira está prestes a 
ser inaugurada em Valência, na Es-
panha. Alemanha, Itália, França e 
Holanda também mostraram inte-
resse pela tecnologia. 

Recentemente, representantes do 
governo chinês vieram ao Brasil para 
conhecer todo o processo de coleta 
seletiva e reciclagem de embalagens 
longa vida. A agenda da delegação 
asiática englobou visitas a uma co-
operativa de catadores em São Paulo 
e a uma empresa fabricante de placas 
e telhas a partir da mistura de plásti-
co e alumínio das embalagens.

A reciclagem também gera tra-
balho e renda. Dados do Ministé-
rio das Cidades revelam que há no 
Brasil cerca de 1 milhão de catado-
res. Em São Paulo, em torno de 200 
mil pessoas estão ligadas à coleta. 
Elas são responsáveis pela produ-
ção de 400 mil toneladas por ano de 
papelão ondulado, o que equivale a 
64 milhões de reais. “É um trabalho 
econômico e ambiental indispensá-
vel, com inclusão na cadeia produ-
tiva de uma parcela importante e 
desfavorecida da sociedade”, afirma 
Hélio Biagio, gerente de operações 
de papel reciclado da Klabin.

Estima-se que a nova tecnologia 
deve elevar o valor da tonelada das 
embalagens longa vida pós-consumo 
nos próximos dois anos, com a con-
solidação das operações. A expectati-
va é de um aumento de 30% no valor 
pago pela empresa recicladora às co-

operativas de catadores. Hoje a mé-
dia é de 250 reais por tonelada.

Para André Vilhena, diretor-exe-
cutivo do Compromisso Empresa-
rial para a Reciclagem (Cempre), a 
iniciativa deve impulsionar coope-
rativas de catadores e a participação 
das prefeituras em programas de co-
leta seletiva, hoje existentes em ape-
nas 327 dos 5.564 municípios brasi-
leiros. Com essa finalidade, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) anunciou 
a criação de uma linha de crédito di-
recionada às cooperativas e instituiu 
um grupo de trabalho para elabo-
rar políticas públicas para a inclusão 
social de moradores de rua. A linha 
de crédito prevê o financiamento de 
obras e reformas de infra-estrutura 
física, de assistência técnica e de ca-
pacitação de cooperativados em todo 
o país. Também foi decretada a co-
leta seletiva de materiais recicláveis 
em órgãos federais.

“É um marco no reconhecimento 
da categoria, uma ferramenta po-
derosa a favor dos catadores, que 
passarão a ser vistos de outra forma 
pelos gestores públicos”, observa o 
presidente da Associação de Cata-
dores de Material Reciclável (As-
mare), Luiz Henrique da Silva. G
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Até chegarem 
à fábrica de 
reciclagem, as 
embalagens 
passam 
pela coleta 
e triagem, 
feitas por 
cooperativas 
de catadores, 
que contarão 
com suporte 
do BNDES
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CoNSuMo

Por Marana Borges, 
da Agência Repórter Social

O comércio solidário 
é aquele cuja produ-
ção envolve práticas 
ambientais susten-
táveis e proporciona 

renda para comunidades excluí-

das da economia formal: artesãos, 
pessoas com deficiência, jovens 
em situação de risco, populações 
indígenas ou quilombolas, peque-
nos produtores que trabalham so-
zinhos, em cooperativas ou en-
tidades sociais. Seus produtos 
são vendidos diretamente ao 
consumidor ou comprados por 

Presente solidário: opção para o Natal

presentes politicamente corretos não  
são exclusividade de circuitos de compras 
alternativas. Em grandes redes já é possível 
encontrar produtos do comércio solidárioTapete artesanal fabricado exclusivamente 

em tear manual. a empresa Tati e arte emprega 
tecelãs da zona rural de Carmo do Rio Claro (MG). 
as mulheres produzem também mantas, toalhas, 
almofadas, cortinas e colchas. Desde 2002, o 
programa Caras do Brasil, do pão de açúcar, 
incentiva o comércio solidário. São 250 tipos de 
produto de mais de 70 fornecedores de 19 estados 
brasileiros. R$ 20.
onde comprar: pão de açúcar (36 lojas de Sp e RJ). 
Fornecedor: Tati e arte (www.tatiearte.com.br).

Boneco confeccionado artesanalmente em 
malha 100% algodão com enchimento em fibra 
de poliéster. Como este, os bonecos lembram 
fantoches e são produzidos pelas pessoas com 
deficiências atendidas pela associação Escola 
projeto. Todo mês há produtos novos nas lojas da 
Tok&Stok, possibilitando que a escola tenha uma 
renda fixa. R$ 49.
onde comprar: Tok&Stok (em 12 estados). 
Fornecedor: associação Escola projeto.
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lojas que garantem um pagamento 
justo pelo trabalho. Quem produz 
é beneficiado pelo maior acesso ao 
mercado, pela valorização da iden-
tidade cultural e da mão-de-obra. 
E quem compra tem a certeza da 
transparência de preços e do res-
peito aos trabalhadores e ao meio 
ambiente.

Quando o assunto é presentear 
alguém, as filhas de Marina Soares 
já sabem: “Biojóia para as amigas, 
professoras, vizinhas, todo mundo 
leva”. Marina, de 38 anos, é uma das 

artesãs da Cooperativa Açaí, que 
reúne 60 pessoas de baixa renda de 
Porto Velho, em Rondônia. Confec-
cionam colares, pulseiras e brincos 
a partir de sementes da Amazônia. 
Um de seus fundadores, o ex-pre-
sidiário Ronaldo Farias, conta que 
só conseguiu se reinserir na socie-
dade com o trabalho da cooperati-
va. “Quando saí da prisão tive a ne-
cessidade de ganhar honestamente. 
Foi muito difícil, mas fiz cursos de 
artesanato e com a criação da coope-
rativa as portas se abriram.”

para fazer esses organizadores de material de 
escritório, os artesãos da oficina 22, no parque Boa 
Esperança (São paulo), utilizam sobras de madeira. 
o coordenador da oficina, Cristian Nascimento, 
tem 26 anos e há dez estuda marchetaria. Ele já 
ensinou a técnica a dezenas de outros jovens. 
apesar da falta de equipamentos, seu trabalho 
foi reconhecido e hoje o projeto é finalista do “IV 
prêmio unicsul de Intervenção Social”, focado no 
desenvolvimento sustentável e na responsabilidade 
social. “é a vontade, é olhar para um escultor e 
querer sobreviver disso”, diz. Caixa organizadora 
marrom, R$ 170; organizador pirâmide preto, 
R$ 108.
onde comprar: projeto Terra, R. Harmonia, 150, 
Vila Madalena, São paulo (Sp), tel. (11) 3034-3550; R. 
Álvaro Rodrigues, 406, Brooklin, São paulo, tel. (11) 
5092-3377; Centro Empresarial Nações unidas, av. 
Nações unidas, 12.901, loja 150, São paulo, tel. (11) 
5103-1980.
Fornecedor: oficina 22.

as biojóias são fabricadas com sementes 
da amazônia trabalhadas pelos artesãos da 
Cooperativa açaí, em porto Velho (Ro). Eles 
produzem colares, pulseiras, brincos e anéis. 
algumas sementes são colhidas nas proximidades 
do Rio Madeira, outras nas próprias ruas. além 
da biojóia, são fabricados entalhes em madeira, 
cestaria, bordados e pinturas. R$ 12.
onde comprar: Cooperativa açaí, R. Henrique 
Dias, 310, Centro, porto Velho (Ro), 
tel. (69) 3229-4638.

Douglas, Cristian 
e Fábio, da oficina 

22, que fabrica 
objetos de madeira 

usando a técnica de 
marchetaria
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Depois de ter sua vida transfor-
mada, Ronaldo está mudando a de 
outras pessoas. O quintal de sua 
casa virou um galpão onde traba-
lham seus filhos e jovens carentes. 
Todos os aprendizes são assalaria-
dos, e têm obrigação de estudar e 
passar de ano. “A gente abre o leque 
para os jovens, mostra que as mes-
mas sementes que eles vêem nas 
ruas podem ser o trabalho deles.” 
Além de servir para fazer a biojóia, 
as sementes vão para a outra pon-
ta do país servir de acessórios em 
roupas fabricadas em Santa Cata-

rina e no Rio Grande do Sul.
Na hora de escolher um presente, 

é possível comprar uma boneca de 
barro que incentiva a arte popular, 
um tapete que assegura a sobrevi-
vência de mulheres da zona rural de 
Minas Gerais, objetos fabricados por 
pessoas com deficiência mental em 
São Paulo, produtos feitos de fibra de 
banana que garantem a preservação 
do meio ambiente no litoral do Para-
ná ou um vestido agroecológico que 
gera renda para 400 famílias pobres 
de norte a sul do país.

Pode-se proporcionar renda para 

porta-guardanapos e porta-chaves fabricados por 
jovens, adultos e idosos com deficiência mental 
da associação para Desenvolvimento, Educação e 
Recuperação do Excepcional (adere), em São paulo. 
a entidade atende 90 pessoas, a maioria carentes, 
com capacitação profissional, acompanhamento 
psicológico e médico. os materiais de papelaria e 
escritório são produzidos em MDf, papel reciclado e 
até cipó, para não agredir o meio ambiente. Porta-
guardanapos, R$ 7,95; porta-chaves, R$ 6,95.
onde comprar: pão de açúcar (Sp e RJ) e Kalunga. 
Fornecedor: adere − associação para 
Desenvolvimento, Educação e Recuperação do 
Excepcional (São paulo-Sp).

para fazer as 
roupas da Justa 
Trama, estão 
envolvidas 
mais de 400 
famílias do 
norte ao sul do 
Brasil. primeiro, 
agricultores 
das cidades de 
Tauá, Massapê, 
Choró e Quixadá 
(CE) plantam e 
colhem o algodão 
agroecológico, 
com técnicas de 
conservação do 
solo e da água e 
sem agrotóxicos. 

Depois, trabalhadores da Cooperativa Nova 
Esperança, em São paulo, fiam o algodão, que vai 
para outra cooperativa, em Santo andré (Sp), onde 
o material vira tecido. Botões, enfeites e eventuais 
tinturas das roupas são feitos pela Cooperativa 
açaí (Ro). Camisetas, calças, bolsas e outras peças 
são costuradas por mulheres no Rio Grande do 
Sul. Todos os trabalhadores envolvidos combinam 
o preço dos produtos, que são fornecidos à 
Cooperativa Justa Trama. a partir de R$ 10.
onde comprar: Banco palmas, av. Val paraíso, 698, 
palmeira, fortaleza (CE), tel. (85) 8724-2385; loja 
Toque de anjo, av. Bento Gonçalves, 2144, Centro, 
porto alegre (RS), tel. (51) 3354-6128; loja fio Nobre, 
R. João Magalhães, 635, Cordeiros, Itajaí (SC), tel. 
(47) 246-4134.
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cooperativas e organizações que 
permitem que pessoas como o 
ex-presidiário Ronaldo consigam 
uma nova atividade de reintegra-
ção na sociedade ou dar trabalho 
e renda a jovens pobres sem pers-
pectivas de futuro. Portanto, sua 
decisão faz a diferença para que 
o Natal seja solidário também na 
hora das compras. 

Veja também a seção “Curta essa 
dica”, à pagina 48, e nas edições 
anteriores da Revista do Brasil 
(disponíveis para download em 
www.revistadobrasil.net)

a comunidade de artesãos localizada no litoral 
do paraná produz essas peças a partir do manejo 
sustentado da fibra de banana. após retirar 
o cacho, das bainhas do tronco são obtidos 
vários tipos de fibra, que variam de textura e cor 
conforme a espécie da banana. Chinelo, R$ 70; 
bolsa, R$ 35.
onde comprar: Boutique Solidária, Shopping 
Estação, av. Sete de Setembro, 2775, loja 2006, 
Curitiba (pR), tel: (41) 2101-8236.

as chamadas figureiras de Taubaté surgiram 
no século 17, quando frades franciscanos 
do Convento de Santa Clara (Sp) 
encomendavam figuras e presépios às 
mulheres da região. aos poucos, essas 
peças de arte popular foram refletindo 
o cotidiano, e não apenas o universo 
religioso. Hoje as figuras que retratam 
mulheres trabalhadeiras, por exemplo, 
são conhecidas por turistas e pela 
população local. as artesãs da Casa do 
figureiro começam o trabalho coletando 
o barro à beira de rios ou mesmo 
comprando. pedaços de arame são 
acrescentados delicadamente ao barro 
para fazer bicos, guirlandas e arcos. 
Depois que as bonecas secam, é a vez 
de ser pintadas com tinta a óleo ou à 
base de pVC. Boneca, R$ 42.
onde comprar: ponto Solidário, av. 9 de 
Julho, 3186, Jardim paulista, São paulo, tel. (11) 2132-7459; R. Madeira de freitas, 239,  
praia do Canto, Vitória (ES), tel. (27) 3325-2808. Fornecedor: Casa do figureiro.

a Bolsa arco-íris tem acabamento delicado 
e é produzida pelo Tissume, um grupo de 
mulheres que entrelaça fios de algodão, da 
palha de buriti, da seda e também importados. 
o trabalho dessas tecelãs de pirenópolis, 
em Goiás, resgata a tecelagem manual ao 
mesmo tempo em que insere estéticas dos 
movimentos atuais da moda. R$ 35. 
onde comprar: ponto Solidário. 
Fornecedor: Tissume. 

Cesto confeccionado 
artesanalmente a partir da 
fibra natural da arumã, um 
tipo de palmeira que cresce 
em terrenos úmidos. as fibras 
são trançadas e tingidas com 
corantes naturais. o produto é 
resultado do trabalho dos índios 
baníuas, que vivem em aldeias 
próximas aos afluentes do Rio 
Negro, na amazônia. R$ 26.
onde comprar: Tok&Stok (em 
12 estados).

Artesã dá os últimos 
retoques em seu 
trabalho na Casa  
do Figureiro, em 

Taubaté
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VIAGEM

Por Miriam Sanger  
Fotos de Paulo Pepe

Ainda se respira pela 
cidade, charmosa por 
sua feira de artesana-
to, suas vielas, ateliês 
e antiquários, os ares 

que sopravam no século 16, quan-
do ela nasceu como aldeia M’Boy, 
cobra grande em tupi-guarani. A 
chegada dos jesuítas espanhóis da 
Companhia de Jesus garantiu a pre-
servação dessa atmosfera histórica 
à cidade: foram eles que, sobre ter-

ras cedidas por Fernão Dias e Ca-
tarina Camacho, construíram na 
segunda metade do século 17 uma 
igreja e um convento, no Centro 
Histórico da Estância Turística de 
Embu das Artes.

Completamente preservado, o 
conjunto jesuítico inclui a Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário, sede 
do Museu de Arte Sacra – o prin-
cipal atrativo histórico da cidade 
–, proporciona uma viagem rumo 
a quatro séculos atrás, com seu es-
tilo barroco e seu acervo rico em 
imagens de santos, anjos e persona-

gens bíblicos. As peças, entalhadas 
em madeira, modeladas em terra-
cota ou em armações de roca, fo-
ram em boa parte produzidas pelos 
jesuítas com a ajuda dos próprios 
índios guaranis catequizados, que 
utilizavam cabelo humano em seu 
acabamento. Os passos se dão sobre 
o piso original, sustentado por pa-
redes de taipa com cerca de 60 cen-
tímetros de largura. Como uma ce-
reja sobre o chantili, lá está exposto 
o mais antigo órgão do Brasil.

Mas Embu – na Grande São Pau-
lo, cerca de 30 quilômetros ao sul 

fundada no século 16, a antiga aldeia M’Boy tem hoje a maior concentração de artesãos 
do país e busca auxílio para se tornar marca forte no turismo brasileiro e estrangeiro

Embu, 
pólo de artes e de idéias

Agenov 
esculpe 
na rua em 
pedra-sabão

A cidade 
conta com 
centenas de 
lojas fixas
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da capital pela Rodovia Régis Bit-
tencourt – não é somente histó-
ria e muito menos apenas um pólo 
moveleiro. A cidade abriga a mais 
famosa feira de artesanato do país 
– inaugurada oficialmente em 1969 
–, que ocorre, ininterruptamente, o 
ano inteiro. A cada domingo, das 
10 às 18 horas, os artesãos recebem 
20 mil visitantes. A feira também 
acontece aos sábados, mas com 
apenas metade dos 700 exposito-
res dominicais. E cresce a cada ano: 
nos últimos 12 meses, foram incor-
porados 80 novos artesãos. Destes, 
apenas três são de fora do Embu; 
dos demais, 80% são artistas prove-
nientes da periferia da cidade.

A prefeitura aposta que a voca-
ção artística da cidade pode inspirar, 
também, geração de emprego e ren-
da. Até poucos anos atrás, Embu era 

conhecida como uma das mais vio-
lentas cidades brasileiras. Essa fama 
aos poucos foi se desfazendo com os 
esforços empreendidos, como o de-
senvolvimento de diversas ações na 
área de saúde, transporte e infra-es-
trutura e com a criação de coopera-
tivas das mais diversas atividades, da 
costura ao artesanato.

Em 2002 foi inaugurada no mu-
nicípio a primeira Incubadora de 
Cooperativas do Estado de São 
Paulo, que já beneficiou mais de 
450 famílias. Por essas e outras ini-
ciativas, o prefeito Geraldo Leite 
venceu a etapa nacional do Prê-
mio Sebrae de Prefeito Empreen-
dedor de 2005. E quer ir mais lon-
ge, para o que trava uma verdadeira 
batalha para sensibilizar a iniciativa 
privada a participar do esforço. “Os 
recursos públicos estão indo para 

onde devem ir, criando melhor in-
fra-estrutura para a população ca-
rente. Por essa razão, precisamos de 
apoio privado para fazer de Embu 
uma marca, como Campos de Jor-
dão ou Barretos. Precisamos trazer 
para cá redes de hotéis, pousadas, 
restaurantes conhecidos, casas de 
câmbio, teatros, e até mesmo uma 
Faculdade de Artes. O público, 12 
meses por ano, nós já temos: falta 
infra-estrutura para atendê-los me-
lhor”, afirma o secretário de Turis-
mo, Renato Gonda.

Mistura cativante
O passeio por Embu das Artes 

oferece contato com uma incrível 
mistura de etnias, religiões e nacio-
nalidades que encanta qualquer vi-
sitante. A cidade abriga uma grande 
comunidade japonesa e outra ne-

Gigio cria 
instrumentos 
musicais a 
partir de coco, 
madeira, 
conchas 
e outros 
materiais

Aos domingos, a feira do Embu recebe mais de 
20 mil visitantes, acolhidos com a simpatia de 
artistas como Wanderley Ciuffi (abaixo)



gra, além de ter recebido, nos anos 
60 e 70, uma verdadeira horda de 
latino-americanos. Dividindo os 
mesmos 300 metros quadrados, é 
possível encontrar uma igreja ba-
tista, um centro de umbanda e a 
Capela de São Lázaro, igreja cons-
truída em 1934. Não bastasse essa 
característica, Embu das Artes faz 
jus ao nome.

Desde a década de 1920, com a 
chegada do pintor Cássio M’Boi – 
responsável por trazer ao local seus 
primeiros visitantes ilustres, como 
os artistas da Semana de 22 –, a ci-
dade transpira arte, em todas as suas 
manifestações. Lentamente, outros 
grandes nomes foram se instalan-
do na região, como Tadakiyo Sakai 
(escultor), Solano Trindade (poeta) 
e Abdias do Nascimento (fundador 
do Teatro Experimental do Negro), 
para citar somente alguns. 

“Quando cheguei, em 1965, não 
havia quase nada em termos de in-
fra-estrutura. Mas era aqui que eu 
encontrava pelas ruas os grandes 
representantes da arte nacional e 
acabei me integrando. Era uma es-
pécie de burgo artístico. E, de re-
pente, a cidade ficou grande”, des-
creve o pintor, escultor e desenhista 
mineiro Wanderley Ciuffi.

Lado a lado, é tecida uma verda-
deira teia de artistas de alta quali-
dade: Agenov, com seus trabalhos 

em pedra-sabão, madeira e bron-
ze; Bonfim, com sua arte naïf; 
Wenceslau Molina, mais conheci-
do como Gigio, chileno que cria 
instrumentos musicais a partir de 
coco, madeira, conchas e outros 
materiais desde 1977; e o argen-
tino Miguel Angel Cabrera, que 
trabalha com bronze, cobre e pe-
dras, cujas peças são exportadas 
para Alemanha e França. E segue-
se uma longa lista de artistas de 
qualidade, que representam o que 
há de melhor no país.

Mesmo com tamanha represen-
tatividade, Embu não é feita ape-
nas de arte. É uma cidade festeira, 
que promove feiras e eventos pra-
ticamente todos os fins de semana 
do ano. E também oferece espaços 
que por si só já valem a visita. O 
Museu do Índio, o Memorial Sakai, 
o Centro Cultural, suas diversas 
galerias de arte, ateliês e antiquá-
rios e o Parque do Lago Francisco 
Rizzo são alguns deles. O parque 
ocupa uma área de 217 mil metros 
quadrados e seu lago central está 
repleto de carpas e tainhas, patos 
e tartarugas marinhas. Ali a pre-
feitura mantém uma área perma-
nentemente dedicada a eventos e 
oferece a facilidade de transporte 
gratuito aos turistas que estão no 
centro.

A natureza local também atrai 
os mais ligados ao ecoturismo, um 
segmento em que a prefeitura tam-
bém pretende investir em breve. 
Não é para menos: 60% do muni-
cípio é composto de área ambien-
talmente protegida, pois é lá que se 
localiza grande parte dos manan-
ciais do Guarapiranga. “Já viemos 
para Embu mais de 30 vezes”, con-
ta o texano Robert Faricy, executivo 
da área de tecnologia residente em 
Alphaville (SP) há um ano e meio. 
Vem com a família em peso. “É uma 
cidade tranqüila, com muitas op-
ções culturais e onde se come muito 
bem”, valoriza o americano. 

 Serviço
Centro de Atendimento  
ao Turista: tel. (11) 4�04-6565 
www.embu.sp.gov.br
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A Igreja de 
Nossa Senhora 
do Rosário guarda 
a sede do Museu 
de Arte Sacra, 
com várias peças 
entalhadas pelos 
jesuítas e índios, 
além do órgão 
mais antigo 
do Brasil
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Primeira índia brasileira a conquistar o título de dou-
tora, Maria das Dores de Oliveira, 42 anos, prefere 
ser Maria Pankararu. É um dos modos de valorizar 
sua identidade étnica. Seu título acadêmico também 
está associado à causa indígena: ela luta para salvar 

da extinção a língua dos Ofayé, tribo de Brasilândia (MS), com 
46 índios e apenas 11 deles falantes de seu dialeto natural. Ma-
ria tomou a causa como tema de sua pesquisa de doutorado na 
Universidade Federal de Alagoas. A defesa da tese foi feita no 
dia 19 de abril deste ano e o resultado de seu trabalho vai além 
do ambiente acadêmico. Em parceria com a professora de Ofayé 
Marilda de Sousa, Maria elaborou uma cartilha para alfabetizar 

as crianças da tribo e desenvolve um dicionário ofayé-portu-
guês/português-ofayé.

Para fugir da miséria e da seca, sua família fez várias idas e 
vindas para São Paulo, sem nunca se desligar de suas raízes. Ma-
ria sempre foi incentivada pelos pais a estudar. Andava mais de 
duas horas de sua tribo, Brejo dos Padres, em Tacaratu (PE), até 
a escola. “Além de uma conquista pessoal, o título de doutora é 
uma vitória para o povo Ofayé e indígena em geral. É como se 
eu fosse a prova viva de que nós índios somos capazes. Conhe-
cimento é a coisa mais importante para a humanidade. Por isso 
eu não quero parar, vou continuar a estudar”, garante a doutora 
Pankararu.  (Por Xandra Stefanel)
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Por Cláudia Motta (claudiamotta@revistadobrasil.net)Curta essa dica

Quando Joel Zito Araújo levou para as telas o filme Filhas do Vento, os 
atores deixaram de ser porteiros, jardineiros, empregados domésticos, 
motoristas e assumiram o papel principal – uma família brasileira às 
voltas com o preconceito racial. A equipe recebeu cinco prêmios no 
Festival de Gramado, em agosto passado: direção, ator (Milton Gonçal-
ves), atriz (dividido entre Ruth de Souza e Léa Garcia), ator coadjuvante 
(Rocco Pitanga) e atriz coadjuvante (dividido entre Thalma de Freitas 
e Taís Araújo). Ganhou também o prêmio da crítica. O autor compro-
vou nas telas sua tese de doutorado – “A Negação do Brasil: O Negro 
na Telenovela Brasileira” –, que abordou como as telenovelas nacionais 
limitaram o desenvolvimento profissional dos atores negros. A história 
de duas irmãs rompidas por muitos anos e com vidas bem distintas que 
se reencontram após a morte do pai expõe a qualidade do maior elenco 
negro na história do cinema brasileiro. O grupo chegou a recusar os prê-
mios, em resposta a um comentário do presidente do júri, Rubens Ewald 
Filho, que viu a premiação como decisão política. O crítico se retratou e 
os Kikitos tiveram final feliz. Filhas do Vento está nas locadoras. 

Finalmente protagonistas

O grupo Anima Dominum, do Rio de Janeiro, 
surgiu há 13 anos. Na formação atual, os músicos 
Cláudio Cepeda (baixo), Frederico Paulo (bateria), 
Ricardo Lima (teclados e voz) e Zé Lima (guitarras 
elétrica e acústica) tocam rock progressivo, posto 
em prática com muita propriedade no The Book 
of Comedy, releitura musical do livro de Umberto 
Eco O Nome de Rosa. Este terceiro CD da banda e outros trabalhos 
podem ser conhecidos e encomendados pelo www.animadominum.
com.br. R$ 15.

Alternativa musical

Se você acredita em Saci, bem. Se não, também. 
O Anuário do Saci (Ed. Publisher Brasil) 
tem textos curtinhos e bem-humorados de 
Mouzar Benedito sobre essa que é uma das mais 
simpáticas figuras travessas do folclore brasileiro. 
O livro também funciona como agenda, que 
pode ser usada de 2007 até 2009. Para cada dia 
tem um comentário sobre acontecimentos da 
história do Brasil e há quase uma centena de 
ilustrações do cartunista Ohi que retratam a 
participação dessa criaturinha em momentos 

importantes da 
nossa história 
que não estão 
nos livros. 
O Anuário 
pode ser 
encomendado 
na página www.
revistaforum.
com.br. R$ 26. 

Três anos de bom 
humor: palavra de Saci

Baraldi rock’n’roll

Milton Gonçalves e Taís Araújo em cena de Filhas do Vento

Márcio Baraldi é chargista das causas sociais. 
Onze em cada dez boletins de sindicato têm ou já 
tiveram seus desenhos publicados. Mas o chargis-

ta tem também seu lado musical, 
que acaba de lançar Born to Be 
Wild!, o terceiro livro dos heróis 
Roko-Loko e Adrina-Lina, os 
personagens mais rock’n’roll dos 
quadrinhos. O livro vem na esteira 
do sucesso dos dois anteriores, 
lançados pela Opera Graphica. 
R$10 (nos sítios www.marcioba-
raldi.com.br e www.rockbrigade.
com.br).

Dicas sobres filmes, peças, livros. O sítio Digestivo 
Cultural (www.digestivocultural.com.br) foi 
criado no ano 2000 e hoje se caracteriza por manter 
especiais temáticos – ou seja, sugere um tema e os 
colaboradores mandam seus textos. Além dos artigos, 
há dicas e entrevistas. Vale conferir.

Boa digestão
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Oxóssi, Ibêji, Logunedé, Obaluaiê, Oçaim, Oxa-
guiã. Se você sabe muito pouco ou quase nada 
sobre esses nomes, conheça a trilogia de Reginaldo 
Prandi com ilustrações de Pedro Rafael. Lançados 
em 2002 (Ifá, o Adivinho), 2003 (Xangô, o Trovão) 
e 2005 (Oxumarê, o Arco-Íris), os 

livros da Companhia das Letrinhas ensinam 
que os orixás citados são deuses da fartura, dos 
gêmeos da infância, da caça e da pesca, das do-
enças contagiosas, das folhas e da criação. Os 
três livros de Prandi, professor de Sociologia 
da USP e autor do elogiado Mitologia dos 
Orixás (2001), são uma deliciosa coletânea 
de histórias representativas da riqueza cultu-
ral do povo africano ioruba, traficado para o 
Brasil na era da escravidão. R$ 30, em média,  
cada livro.

Objetos, gravuras, 
fotografias, 
documentos, 
mapas e esculturas 
de Aleijadinho e 
contemporâneos 
podem ser conferidos 
até 11 de fevereiro no 
Centro Cultural Banco 
do Brasil do Rio de 
Janeiro. A exposição 
Aleijadinho e Seu 
Tempo – Fé, Engenho 
e Arte representa uma 
ampla abordagem 
sobre a arte sacra e 
barroca. A temporada 
terá também filmes, 
música e palestras 
sobre a produção 
artística das Minas 
Gerais no século 
17 e a religiosidade 
impressa na obra 
do genial Antonio 
Francisco Lisboa, 
maior expoente 
do barroco fora da 
Europa. Rua Primeiro 
de Março, 66, Centro, 
Rio de Janeiro, tel. 
(21) 3808-2020. Terça 
a domingo, 10h às 
21h. Entrada franca.

Mestre barroco

Uma parceria entre a TV Cultura e a gravadora Biscoito Fino traz para o formato DVD edições 
históricas do programa Ensaio, criado por Fernando Faro há mais de três décadas. O primeiro 
da série, de 1973, é com Nara Leão cantando Chico Buarque, Lamartine Babo, Assis Valente, 
Ary Barroso, Dorival Caymmi, João do Vale, Edu Lobo, Torquato Neto, Baden Powell, Vini-
cius. O Ensaio também registra sambas de Zé Ketti, Cartola e Nelson Cavaquinho, gravados no 
primeiro disco, Nara, de 1964. Histórico! R$ 50.

Doce fera

Presente ioruba
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Por FerrézCrônica

Ferréz é escritor, autor de Capão Pecado, Manual Prático do Ódio, Amanhecer Esmeralda, 
Ninguém É Inocente em São Paulo (todos pela Editora objetiva)

antes de periferia, centro, revólver, 
rap, polícia, existia a dúvida

o princípio

Meus olhos não se fecham mais, e a terra parece 
apenas uma bola azul. E, dessa grande distân-
cia, você pode pensar que é alguém e que vale 
alguma coisa, com seus problemas e dificulda-
des para conquistar o que tanto sonha.

Embora tenha aparecido pela primeira vez há 4 bilhões de 
anos, no mar.

Uma única célula.
Uma explosão de vida de organismos começou a se multiplicar, 

hoje vista tanto por uma coisa negativa como positiva.
E depois isso teve fim.
A 440 milhões de anos atrás, a extinção devastou quase todas as 

espécies no planeta, e você pode se lixar para isso, se quiser. Mas 
a questão é que, devagar, tudo começou a se reerguer, as plantas, a 
nascer e desenvolver, depois os insetos, tudo para ser novamente 
destruído numa segunda extinção, e, embora se sentisse o clima, 
em nenhum instante a nova vida temeu em ficar de pé.

E isso aconteceu de novo e de novo.
Os répteis saíam do oceano apenas para morrer, mas nem por 

isso não voltavam a sair do oceano, incansavelmente.
Então os dinossauros andavam pela terra e faziam companhia 

aos primeiros pássaros, peixes e plantas, nem sempre em har-
monia, mas coexistiam.

Pena que todos morreram na quarta e na quinta grande 
extinção.

Cem mil anos depois apareceu o homem.
O homem evoluiu, evoluiu tanto que não conseguia enten-

der o mundo, então o homem inventou algo para curar a dor 
e acalmar a dúvida, e isso se chamou fé. Depois, com muita fé, 
o homem escreveu a Bíblia, se inspirado por Deus ou não, isso 
não está em pauta. (Na verdade tentar elucidar isso, ou discutir 
o assunto, já trouxe guerras demais.)

O homem tem sido uma força incansável sobre a Terra, vai 
entendendo o mundo à medida que ele se revela para ele, e tam-
bém vai destruindo na mesma proporção, pois tudo que entra 
em seu corpo também sai.

Ele se ergue, se organiza, constrói, termina e no fim derruba, 
destrói para novamente construir.

Hoje somos mais de 6 bilhões de pessoas, todos descendentes 
daquela célula única original, aquela primeira centelha de vida, 
aquela partícula que começou tudo isso.

E isso se tornou o quebra-cabeça.
E nos esquecemos dessa única partícula.
Nos esquecemos tanto que pisamos em pessoas como em 

formigas.
A sexta extinção está vindo, é impossível deixar de voltar ao 

princípio.
Aos olhos nus, parece apenas uma bola azul.
Mas a divisão por raças, continentes, nações, credos, bandei-

ras, ideologias, bebidas, coleções, vaidades, posturas, ritmos, 
roupas, cores, deveres, não nos deixa ver além.

Sociedades secretas surgem uma após a outra, uma extermi-
nando a outra.

O homem criou o Estado, e o Estado se reinventou, quando 
decidiu governar como as empresas.

E hoje o mundo é dirigido como uma grande empresa.
Mas, se somos apenas funcionários, onde estão nossos ganhos, 

cadê o salário?
Conversamos com máquinas (celulares), nos conhecemos por 

telas (computadores), trocamos nossos iguais por sonhos (tele-
visores), escutamos narrações, pois não vemos com clareza (rá-
dio), temos de marcar as horas (relógio), para que no fim tudo 
possa ter um sentido.

E de leve, somente de leve, quando deitamos, sentimos algo 
parecido com o viver, quando fechamos os olhos, e olhamos pra 
dentro, sem camadas, sem enfeites, sem posturas e ideologias.

Só assim, numa pequena fração de segundo, nos sentimos to-
talmente humanos. 




